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 الجريدة الرسمية
  

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 5711 العدد 06الســــنة  0305يناير  51

 المحتــوى

 قانونية أوامر و قوانين -1

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -0 

 الجمهورية ةرئاس
 مختلفةنصوص 

يقضي بتعيين مدير الدراسات العامة بقيادة األركان الخاصة لرئيس  0202-191مرسوم رقم   0202نوفمبر  11

 5...............................................................................................الجمهورية

قيادة األركان الخاصة يقضي بتعيين مدير الصياغة والتنسيق ب 0202-199مرسوم رقم   0202نوفمبر  11

 5......................................................................................لرئيس الجمهورية

 5...يقضي بتعيين مدير فني بقيادة األركان الخاصة لرئيس الجمهورية 0202-022مرسوم رقم   0202نوفمبر  11

 الوزارة األولى
 نصوص تنظيمية

يحدد سقف صالحيات هيئات إبرام الصفقات العمومية في مجال اإليواء  3660مقرر رقم   0303سبتمبر  57

 5…………………………………………………………………والمعيشة
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يقضي بإنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالبرنامج ذي األولوية الموسع  3110رقم  مقرر  0303أكتوبر  31

 5................................................قتصاديلرئيس الجمهورية من أجل اإلقالع اال

 6..........يقضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بتنسيق السياسات االقتصادية 2220مقرر رقم    2222أكتوبر  22

 7(..........................إ.ح.و.ل)وزارية لحقوق اإلنسان يقضي بإنشاء لجنة 2280مقرر رقم           2222أكتوبر  22
إلبرام الصفقات العمومية للمندوبية العامة للتضامن  يقضي بإنشاء لجنة 2282مقرر رقم   2222بر نوفم 22

 8...................................يحدد سقف صالحيتهاواالجتماعي و مكافحة اإلقصاء َتآزَر 

 الوطنيوزارة الدفاع 
 نصوص تنظيمية

 8…………………………………القاضي بإنشاء فرقة للدرك الوطني 2822مقرر مشترك رقم    2222مارس  82
القاضي بإنشاء ثانية مجموعة الرد السريع و المراقبة و التدخل  2828مقرر مشترك رقم   2222أغسطس  22

 8…………………………………………………………………………………………للدرك الوطني

 وزارة المالية
 نصوص تنظيمية

 9........................يقضي بإنشاء لجنة فنية مكلفة بتنفيذ اإلصالح العقاري 882مقرر رقم    2222يوليو  88
 نصوص مختلفة

 01........................يقضي بتعيين موظفين في وزارة المالية 888 – 2222مرسوم رقم    2222أكتوبر  28

 التعليم األصليوزارة الشؤون اإلسالمية 
 نصوص تنظيمية

يقضي بإنشاء لجنة إشراف لصرف الميزانية المخصصة لقناة المحظرة  2288مقرر رقم   2222سبتمبر  81

 01.....................................................................................0101لسنة 

 واإلصالحني زارة التهذيب الوطني والتكوين التقو

 نصوص تنظيمية

 00.................يقضي باعتماد مكتسبات التجربة إلصدار تصديق مهني 2081مقرر رقم    2222مايو  22

 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين األمين العام لوزارة التهذيب الوطني و التكوين  828 – 2222مرسوم رقم   2222أكتوبر  28

 01..............................................................................التقني و اإلصالح

 وزارة البترول والمعادن والطاقة
 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين مدير عام ومدير عام مساعد للوكالة الوطنية للبحوث  820-2222مرسوم رقم   2222أكتوبر  82

 01..................................................................الجيولوجية واألمالك المعدنية

يقضي بمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة مخلفات اإلستغالل  2818مشترك  رقم  مقرر  2222 مارس 82

   Mino Mauritanie- sarl..............................01  التقليدي للذهب، لصالح شركة

يقضي بمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة مخلفات اإلستغالل  2882مشترك  رقم  مقرر  2222 مارس 82

 Gold Treatment Company sarl81……………………  التقليدي للذهب، لصالح شركة

يقضي بمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة مخلفات اإلستغالل  0151رقم مشترك   مقرر  2222 مارس 82

 El Yaharri Mining sarl88.………………………………  التقليدي للذهب، لصالح شركة

يقضي بمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة مخلفات اإلستغالل  0152مشترك  رقم  مقرر  2222 مارس 82

 Royal Gold (RGLD) sarl82..……………………………  التقليدي للذهب، لصالح شركة

، 0107دجمبر  02الصادر بتاريخ  0108يكمل ترتيبات المقرر رقم  2081مقرر رقم   2222يوليو  22

المعدل، القاضي بتعيين األشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية للسلطات المتعاقدة 

 07.……………………………………………………التابعة لوزارة البترول و المعادن و الطاقة
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 وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة
 نصوص تنظيمية

 07...............يحدد تشكلة وشروط سير لجان الصحة والسالمة بالمنشأة  2802مقرر رقم     2222 يوليو 22

 08.........................يحدد شروط تصريح االكتتاب لدى مفتشية الشغل 2808مقرر رقم    2222يوليو  22

 
 وزارة الصحة

 نصوص تنظيمية

يقضي باعتماد اإلتفاقية الوطنية المنظمة للعالقات بين الصندوق الوطني  2282مقرر رقم   2222يناير  08

 09.....................................................مين الصحي و العيادات الطبية الخاصةأللت

 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين  888 – 2222مرسوم رقم   2222سبتمبر  82

 09..........................................................................................الصحي

 01..............................................يقضي بتعيين بعض الموظفين 2008مقرر رقم   2222يناير  80

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري
 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق  822 – 2222مرسوم رقم   2222سبتمبر  81

 00.........................................................................................األسماك

 وزارة التجارة و الصناعة و السياحة
 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين بعض األشخاص بوزارة التجارة و الصناعة و  882 – 2222مرسوم رقم   2222سبتمبر  22

 00............................................................................................السياحة

 وزارة التنمية الريفية
 نصوص تنظيمية

يقضي بإنشاء لجنة خاصة لمتابعة استراتيجية القضاء على مرض طاعون  2820مقرر رقم   2222مارس   80

الرئة و ذات الجنب المعدي عند االبقار المحدد  المجترات الصغيرة ومراقبة مرض التهاب

 28 ..........................................................لإلجراءات التنظيمية لسير أعمالها

 نصوص مختلفة

يتضمن تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني  828 – 2222مرسوم رقم   2222سبتمبر  81

 00...............................................................روة الحيوانيةللبحوث و تنمية الث

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تقنيات اإلعالم و اإلتصال
 نصوص مختلفة

يقضي بتعيين بعض الموظفين بوزارة التعليم العالي و البحث  880 – 2222مرسوم رقم   2222سبتمبر  20

 01............................................................تقنيات اإلعالم و اإلتصالالعلمي و 

يقضي بتعيين موظف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات  821-2222مرسوم رقم   2222أكتوبر  82

 01...............................................................................اإلعالم واالتصال

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطني للبحث العلمي  828-2222مرسوم رقم   2222أكتوبر  82

 01..........................................................................................واالبتكار

 الشباب والرياضةوزارة التشغيل و
 نصوص مختلفة
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 01...................................(.مهنتي)متعلق بتعيين منسق برنامج  2018مقرر رقم     2222يونيو  02

 وزارة البيئة و التنمية المستديمة
 نصوص تنظيمية

ضد التغير  الموريتانيالتحالف "يادة برنامج يتضمن إنشاء لجنة فنية لق 2818مقرر رقم   2222يو ليو 28

 01............................................................................"0الطور  /المناخي

 إشعــــــارات –0

 إعالنـــــات -7
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 –مقررات –مراسيم -2
 تعميمات -قرارات

 رئاسة الجمهورية

 نصوص مختلفة

نوفمبر  11صادر بتاريخ  0202-191مرسوم رقم 

يقضي بتعيين مدير الدراسات العامة بقيادة  0202

 .األركان الخاصة لرئيس الجمهورية

يعين العقيد محمد األمين اسغير ألمين  :المادة األولى
العامة بقيادة األركان الخاصة لرئيس مديرا للدراسات 

 .0202وذلك اعتبارا من فاتح أكتوبر  الجمهورية

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:  0ادة الم

نوفمبر  11صادر بتاريخ  0202-199مرسوم رقم 

يقضي بتعيين مدير الصياغة والتنسيق بقيادة  0202

 .األركان الخاصة لرئيس الجمهورية

يعين المقدم عبد القادر سيدي المصطفى  :المادة األولى
بقيادة األركان الخاصة  ببانه مديرا للصياغة والتنسيق

 .0202وذلك اعتبارا من فاتح أكتوبر  لرئيس الجمهورية

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:  0المادة 

نوفمبر  11صادر بتاريخ  0202-022مرسوم رقم 

يقضي بتعيين مدير فني بقيادة األركان الخاصة  0202

 .لرئيس الجمهورية

محمد سيدي محمد داه مديرا يعين الرائد  :المادة األولى
وذلك  بقيادة األركان الخاصة لرئيس الجمهورية فنيا

 .0202اعتبارا من فاتح أكتوبر 

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:  0المادة 

 الوزارة األولى

 نصوص تنظيمية

 0303سبتمبر  57صادر بتاريخ  3660مقرر رقم 

العمومية يحدد سقف صالحيات هيئات إبرام الصفقات 

 .في مجال اإليواء والمعيشة

في مجال اإليواء والمعيشة لألشخاص :  المادة األولى

، فإن 11المحجوزين في إطار مكافحة وباء كوفيد 

المبلغ الذي يكون اعتبارا منه اإلنفاق العمومي من 

اختصاص لجنة إبرام الصفقات العمومية على مستوى 

ماليين وزارة التجهيز والنقل، يحدد بثالثة 

 .أوقية جديدة( بما فيها إجمالي الرسوم 0.333.333)

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  0المادة 
الجريدة الرسمية للجمهورية  المقرر الذي ينشر في

 .اإلسالمية الموريتانية

 0303أكتوبر  31صادر بتاريخ  3110رقم  مقرر

البرنامج يقضي بإنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة ب

ذي األولوية الموسع لرئيس الجمهورية من أجل 

 .اإلقالع االقتصادي

تنشأ تحت رئاسة الوزير األول لجنة :  المادة األولى

وزارية مشتركة تكلف بالتوجيه والتحكيم فيما يتعلق 

ذي األولوية بتنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية 

 .الموسع من أجل اإلقالع االقتصادي

اللجنة الوزارية المشتركة في مهمتها لجنة فنية تساعد 

 .منشأة بموجب هذا المقرر

تضم اللجنة الوزارية المشتركة األعضاء :  0المادة 

 :التاليين 

 الوزير األمين العام لرئاسة الجمهورية ؛ -

 بالداخلية ؛ الوزير المكلف -

 باالقتصاد ؛ الوزير المكلف  -

 بالمالية ؛ الوزير المكلف -

 بالتهذيب الوطني ؛ المكلفالوزير  -

 بالطاقة ؛ الوزير المكلف -

 بالصحة ؛ الوزير المكلف -

 بالصيد ؛ الوزير المكلف -

 بالتجارة ؛ الوزير المكلف -

 باإلسكان واالستصالح الترابي الوزير المكلف -

 بالتنمية الريفية ؛ الوزير المكلف -

 بالتجهيز ؛ الوزير المكلف -

 بالمياه ؛ الوزير المكلف -

 بتقنيات اإلعالم واالتصال ؛ فالوزير المكل -
 بالتشغيل ؛ الوزير المكلف -
 بالشؤون االجتماعية ؛ الوزير المكلف -
 بالبيئة ؛ الوزير المكلف -
المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة  -

 ؛" تآزر" اإلقصاء 
 محافظ البنك المركزي الموريتاني ؛ -
رئيس االتحاد الوطني ألرباب العمل  -

 .الموريتانيين

اللجنة الوزارية المشتركة كل شهر وكلما دعت تجتمع 
 .الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها
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اللجنة الوزارية المشتركة هي اإلطار العام :  0المادة 

للتوجيه والقيادة االستراتيجية والتحكيم فيما يتعلق بتنفيذ 

 .لوية الموسع لرئيس الجمهوريةوالبرنامج ذي األ

المبادئ الرامية إلى وعلى هذا األساس تحدد التوجهات و

. تحقيق األهداف المرسومة في جميع مجاالت مهامها

وتتولى المصادقة على خطط العمل القطاعية وكذا 

 .متابعة وتقييم تنفيذها وتتخذ جميع القرارات المناسبة

يتولى سكرتارية اللجنة الوزارية المشتركة  : 7المادة 

الجتماع الوزير األمين العام للحكومة الذي يعد محضر ا

 .ويمسكه

تساعد اللجنة الوزارية المشتركة في أداء  : 1المادة 

 :مهامها لجنة فنية مكلفة بما يلي 

ضمان التنسيق والمتابعة للتنفيذ على المستوى  -

الفني، بالتشاور مع الهيئات الوزارية المكلفة 

 بتنفيذ النشاطات ؛

السهر على احترام اإلجراءات القانونية الشفافة  -

تسيير وجودة العمل والخدمات وحسن ال

 المنجزة ؛

والبيانات ذات الصلة المتعلقة جمع المعلومات  -

 ديد مكونات البرنامج وتنفيذها ومتابعتها ؛بتح

تحديد الصيغ المرجعية وتنسيق ومتابعة أعمال  -

مقدمي الخدمات الوطنيين والدوليين المكلفين 

 بمهام الرقابة والتقييم والتدقيق ؛

كل اجتماع، برفع تقرير إلى القيام، خالل  -

اللجنة الوزارية المشتركة عن تقدم األنشطة 

 والقضايا التي تتطلب التحكيم ؛

دراسة المسائل المقدمة من قبل اللجنة الوزارية  -

 .المشتركة

 :تتكون اللجنة الفنية على النحو التالي :  6المادة 

 مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، رئيسا ؛ -

 ؛، نائبا للرئيسن الوزير األولمستشار في ديوا -

 ممثل عن الوزارة المكلفة باالقتصاد ؛ -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ؛ -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتهذيب الوطني ؛ -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ؛ -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد ؛ -

ممثل عن الوزارة المكلفة باإلسكان والعمران  -

 تصالح الترابي ؛واالس

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الريفية ؛ -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز ؛ -

ممثل عن المندوبية العامة للتضامن الوطني  -

 ".تآزر" ومكافحة اإلقصاء 

يمكن للجنة الوزارية المشتركة عند االقتضاء :  1المادة 

إنشاء من ضمنها لجنة مصغرة تضم الوزراء المكلفين 

باالقتصاد والمالية والصيد والتنمية الريفية والتجهيز 

والعمران واإلسكان تجتمع، عند الحاجة، بشأن بعض 

 .المسائل العملية

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية :  2المادة 

 .مهورية اإلسالمية الموريتانيةللج

 2222أكتوبر  22صادر بتاريخ  2220مقرر رقم 

يقضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بتنسيق السياسات 

 .االقتصادية

تنشأ لدى الوزير األول لجنة وزارية  :المادة األولى

 .تكلف بتنسيق السياسات االقتصادية

منشأة تساعد اللجنة الوزارية في مهمتها لجنة فنية 

 .بموجب هذا المقرر

يتولى الوزير األول رئاسة اللجنة و تضم  :2المادة 

 :األعضاء المذكورين أدناه

 الوزير المكلف باالقتصاد؛ 

 الوزير المكلف بالمياه؛ 

 الوزير المكلف بالطاقة؛ 

 الوزير المكلف بالصيد؛ 

 الوزير المكلف بالتجارة؛ 

 الوزير المكلف بالتنمية الريفية؛ 

 كلف بالتجهيز؛الوزير الم 

 الوزير المكلف بالتشغيل؛ 

 محافظ البنك المركزي الموريتاني. 

تجمع اللجنة الوزارية كل ثالثة أشهر وكلما دعت 

 .الحاجة لذلك، بدعوة من رئيسها

اللجنة الوزارية هي اإلطار العام لتوجيه  :0المادة 

السياسة االقتصادية العامة للبلد وتنسيق السياسات 

القطاعية قصد مواءمتها و دعم تكاملها االقتصادية 

 .لتحقيق األهداف االستراتيجية للحكومة

و في هذا الصدد، تسهر على تنسيق جميع السياسات 

و ( ة والميزانوية والنقدية والقطاعيةيالهيكل)االقتصادية 

على تماسك إطار تنفيذها ومواءمة الجهود المبذولة في 

 .تنفيذها بشكل فعال

هات برنامج اإلطار العام لتوجنسيق ضمن و سيتم هذا الت

 .رئيس الجمهورية و إعالن السياسة العامة للحكومة

يتولى سكرتارية اللجنة الوزارية الوزير  :1المادة 

األمين العام للحكومة الذي يعد محضر االجتماع و 

 .يمسكه

تساعد اللجنة الوزارية في ممارسة مهمتها  :8المادة 

لجنة فنية مؤلفة من أطر سامين ومكلفة بتحليل و دراسة 
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و اقتراح جميع اإلجراءات التي من شأنها تحسين تنسيق 

ريع قتصادية على المستوى الوطني، و تسالسياسات اال

و تيرة تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية و إعالن السياسة 

 .كذا كل مسألة تقدمها اللجنة الوزاريةالعامة للحكومة و 

 : تتكون اللجنة الفنية على النحو التالي :2المادة 

 مستشار في ديوان الوزير األول، رئيسا؛ 

  ،ممثل عن الوزارة المكلفة باالقتصاد

 عضوا؛

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضوا؛ 

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة، عضوا؛ 

 رة المكلفة بالصيد، عضوا؛ممثل عن الوزا 

  ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الريفية

 عضوا؛

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضوا؛ 

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز، عضوا؛ 

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل، عضوا؛ 

  ،ممثل عن البنك المركزي الموريتاني

 عضوا؛

جة، أن تجتمع لجنة وزارية يجوز، عند الحا: 0المادة 

االقتصاد والمالية و بكلفين ممصغرة تضم الوزراء ال

محافظ البنك المركزي الموريتاني و ذلك لمناقشة قضايا 

 .خاصة بالتأطير االقتصادي الكلي

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 2222أكتوبر  22بتاريخ صادر  2280مقرر رقم 

 (.إ.ح.و.ل)وزارية لحقوق اإلنسان يقضي بإنشاء لجنة 

تنشأ لجنة وزارية خاصة بحقوق اإلنسان  :المادة األولى

برئاسة الوزير األول، هدفها توجيه السياسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان و اإلشراف عليها، و يشار إليها فيما يلي 

 .ب َاللجنة َ

 :م اللجنة في ما يليتتمثل مها: 2المادة 

من  بها المقام اإلجراءات تنفيذ متابعة و تنسيق ( أ

قبل القطاعات الوزارية والمبرمجة في إطار 

 التزامات بالدنا في مجال حقوق اإلنسان؛
 الوطنية العمل خطط و راتيجياتاالست اعتماد ( ج

 نسان؛إلا بحقوق المتعلقة
 تعبئة الموارد المالية الالزمة لتمويل برامج و(  د

 .خطط عمل حقوق اإلنسان

 :تضم اللجنة في عضويتها كال من :0المادة 

 وزير العدل؛ -

وزير الشؤون الخارجية و التعاون و  -

 الموريتانيين بالخارج؛

 وزير الداخلية و الالمركزية؛ -

وزيرالشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات  -

 اإلنتاجية؛

 وزير المالية؛ -

 األصلي؛إلسالمية والتعليم اوزير الشؤون  -

وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني و  -

 اإلصالح؛

وزير الوظيفة العمومية والعمل و عصرنة  -

 اإلدارة؛

 وزير الصحة؛ -

 وزير الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة؛ -

مفوض حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني  -

 .والعالقات مع المجتمع المدني

اء، دعوة أي يمكن لرئيس اللجنة، عند االقتض :1المادة 

قطاع وزاري آخر يكون معنيا بالمسائل المدرجة على 

 .جدول أعمال اللجنة

الوزارية كلما دعت الحاجة  اللجنةتجتمع  :8المادة 

 .لذلك

يتولى الوزير األمين العام للحكومة سكرتارية  :2المادة 

اللجنة، و هو مكلف، بالتعاون مع القطاع المكلف بحقوق 

جتماعات و تحرير التقارير و اإلنسان، بالتحضير لال

تقوم . جميع الوثائق األخرى و حفظ أرشيف اللجنة

سكرتاريا اللجنة بأية مهمة أخرى يعهد إليها بها رئيس 

 .اللجنة

مد اللجنة على لجنة فنية تإلنجاز مهامها، تع :0المادة 

تنشأ لدى مفوضية حقوق ( إ.ح.ف.ل)لحقوق اإلنسان 

 .عالقات مع المجتمع المدنياإلنسان والعمل اإلنساني وال

 :تكلف اللجنة الفنية من بين أمور أخرى بما يلي

ضمان متابعة و تنفيذ اإلجراءات القطاعية  -

 المتعلقة بحقوق اإلنسان؛

المصادقة الفنية على مشاريع االستراتيجيات  -

 والبرامج المتعلقة بحقوق اإلنسان؛

تحضير اجتماعات اللجنة الوزارية لحقوق  -

 اإلنسان؛

هات و المقررات يمتابعة تنفيذ القرارات والتوج -

 الصادرة عن اللجنة الوزارية لحقوق اإلنسان؛

التصال الداخلي والخارجي للجنة اتولى أنشطة  -

 الوزارية لحقوق اإلنسان؛

مواكبة إعداد النصوص القانونية المتعلقة  -

 بحقوق اإلنسان؛

تقديم االقتراحات والتوصيات للجنة الوزارية  -

نسان فيما يتعلق بالسياسة الوطنية لحقوق اإل

 .لحقوق اإلنسان و تنفيذها
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تترأس مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني 

والعالقات مع المجتمع المدني اللجنة الفنية التي تتشكل 

 :من

 مستشار من ديوان رئيس الجمهورية؛ -

 مستشار من ديوان الوزير األول؛ -

 .ممثل عن وزارة العدل -

الخارجية و التعاون ممثل عن وزارة  -

 .والموريتانيين بالخارج

 ممثل عن وزارة الداخلية و الالمركزية  -

ممثل عن وزارة الشؤون االقتصادية و ترقية  -

 .القطاعات اإلنتاجية

 .ممثل عن وزارة المالية -

ممثل عن وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم  -

 األصلي؛

ممثل عن وزارة التهذيب الوطني والتكوين  -

 اإلصالح؛ و التقني

ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل و  -

 اإلدارة؛  عصرنة

 ممثل عن وزارة الصحة؛  -

ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة  -

 .و األسرة

مدير حقوق اإلنسان بمفوضية حقوق اإلنسان  -

والعمل اإلنساني والعالقات مع المجتمع 

 .المدني

بإعداد التقارير تلقائيا يمثل أعضاء اللجنة الفنية المكلفة 

 .قطاعاتهم في اللجنة الفنية لحقوق اإلنسان

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 2222نوفمبر  22بتاريخ صادر  2282مقرر رقم 

يقضي بإنشاء لجنة إلبرام الصفقات العمومية للمندوبية 

و العامة للتضامن االجتماعي و مكافحة اإلقصاء َتآزَر 

  .يحدد سقف صالحيتها

إلبرام  لجنة تنشأ بموجب هذا المقرر: المادة األولى

الصفقات العمومية بالمندوبية العامة للتضامن الوطني و 

 صاء َتآزرَ مكافحة اإلق

إن المبلغ الذي يكون اعتبارا منه اإلنفاق العمومي من 

اختصاص هذه اللجنة يحدد في عشرين مليون 

أوقية جديدة بما في ذلك إجمالي  (01.111.111)

الرسوم في مجال المعدات والخدمات والدراسات و في 

أوقية جديدة بما في ذلك  (01.111.111)أربعين مليون 

 .مجال األشغالإجمالي الرسوم في 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 2المادة 

 0101 – 012المقرر، خاصة ترتيبات المقرر رقم 

الذي يمنح المندوبية  0101ابريل  10الصادر بتاريخ 

جهازا  العامة للتضامن الوطني و مكافحة اإلقصاء َتآزرَ 

-016خاصا إلبرام الصفقات العمومية و المقرر رقم 

الذي يحدد  0101ابريل  10در بتاريخ االص 0101

سقف صالحيات هيآت إبرام الصفقات العمومية 

مندوبية العامة للتضامن الوطني و مكافحة لل

 .اإلقصاء َتآزرَ 

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الدفاع الوطني

 نصوص تنظيمية

مارس  82صادر بتاريخ  2822مقرر مشترك رقم 

 .القاضي بإنشاء فرقة للدرك الوطني 2222

تنشأ اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المقرر : المادة األولى

فرقة من الدرك الوطني تأخذ تسمية فرقة النقل الجوي 

 (.والية الحوض الشرقي)على مستوى مطار النعمة 

الفرقة المطار المتواجدة يشمل اختصاص هذه : 2المادة 

باإلضافة إلى الملحقات التابعة له طبقا للبرنامج الوطني 

 .ألمن الطيران المدني الموريتاني

تتمتع هذه الفرقة بالصالحيات المحددة من : 0المادة 

طرف الهيئة الوطنية للطيران المدني من خالل البرنامج 

 .من الطيران المدني في موريتانياالوطني أل

 تتبع هذه الفرقة لكتيبة الدرك للنقل الجوي :1ة الماد

 .يوجد مقرها في انواكشوط التي

المخالفة لهذا  السابقة تلغى كافة الترتيبات :8المادة 

 .المقرر

يكلف قائد أركان الدرك الوطني بتنفيذ هذا : 2المادة 

المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

أغسطس  22صادر بتاريخ  2828مقرر مشترك رقم 

القاضي بإنشاء ثانية مجموعة الرد السريع و  2222

 .المراقبة و التدخل للدرك الوطني

تنشأ اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المقرر : المادة األولى

على مستوى الدرك الوطني ثانية مجموعة الرد السريع 

 .و المراقبة و التدخل

ة مجموعة الرد السريع و المراقبة و ثاني: 2المادة 

وحدة شرطة عملياتية، مرنة، متنقلة ذات : التدخل

 .تخصصات متعددة و اكتفاء ذاتي للدرك الوطني
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المهام الموكلة لمجموعة الرد السريع و  :0المادة 

 :المراقبة و التدخل تشمل التصدي لما يلي

 التهديدات اإلرهابية؛ -

 الجريمة المنظمة؛ -

 بالبشر؛المتاجرة  -

 المساس بالبيئة؛ -

المهام المختلفة لألمن و الحماية ذات  -

الخطورة العالية و التي تتطلب تدخال 

 .فوريا

ثانية مجموعة الرد السريع و المراقبة و : 1المادة 

التدخل بتعداد كتيبة تتمركز في لعيون يقودها ضابط و 

 :تتمفصل كالتالي

  ثالث فصائل عملياتية تتضمن أخصائيين في

قنص، و االختراق العملياتي، و البحث عن ال

 .اآلليات المفخخة و تحديد أماكنها

 فريق متخصص يتألف من خليتين: 

 خلية استعالمات؛ -

خلية شرطة قضائية قادرة على دعم الوحدات  -

 لبحوث و التحقيقات القضائية؛ااإلقليمية أثناء 

  فريق دعم لوجستي لضمان استقاللية  وصيانة

 .هذه الوحدةعتاد و تجهيزات 

يخضع أفراد مجموعة الرد السريع و المراقبة  :8المادة 

و التدخل بصفة دورية لتحيين المعارف و تحسين 

 .الخبرات في مدرسة الدرك الوطني بروصو

تخضع ثانية مجموعة الرد السريع و المراقبة  :2المادة 

و التدخل للسلطة المباشرة لقائد أركان الدرك الوطني و 

 .على كافة التراب الوطني لها اختصاص

بتنفيذ هذا  يكلف قائد أركان الدرك الوطني: 0المادة 

المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة المالية

 نصوص تنظيمية

يقضي  2222يوليو  88صادر بتاريخ  882مقرر رقم 

 .العقاريبإنشاء لجنة فنية مكلفة بتنفيذ اإلصالح 

من المقرر  7تنشأ طبقا لترتيبات المادة : المادة األولى

الذي يلغي و  0101يناير  00الصادر بتاريخ  100رقم 

يونيو  17الصادر بتاريخ  070يحل محل المقرر رقم 

القاضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة باإلشراف  0106

على اإلصالح العقاري، لجنة فنية مكلفة بتنفيذ توجيهات 

جنة الوزارية المكلفة باإلشراف على اإلصالح لال

العقاري تدعى اللجنة الفنية لإلصالح العقاري 

 (.كوترف)

باإلصالح العقاري بالمهام  المكلفة تكلف اللجنة الفنية

 :الرسمية التالية

تشخيص تحديات و عوائق و مخاطر السياسات  .0

العقارية من خالل مراجعة معمقة للقطاع 

 العقاري؛
وثائق السياسة العقارية و التأكد من تنفيذ إعداد  .0

التوجيهات المحددة من طرف اللجنة الوزارية 

 لإلصالح العقاري؛
السهر على تناسق البرامج و المشاريع العقارية  .1

 مع السياسة العامة للحكومة؛

إطالق مشاورات مع جميع األطراف المعنية و  .0

 بالخصوص مع الشركاء الفنيين و الماليين؛

طة عمل لإلصالح العقاري يتم اقتراحها إعداد خ .2

 على اللجنة الوزارية؛

نشر جميع المعلومات و القرارات و إعداد جميع  .6

التقارير و المقترحات التي تعتبرها اللجنة 

شراف على اإلصالح  الوزارية المكلفة باإلإ

 .العقاري ضرورية

 :تضم اللجنة الفنية المكلفة باإلصالح العقاري :2المادة 

 لوزارة العدل، عضوا؛ممثال  -

ممثال لوزارة الداخلية و الالمركزية،  -

 عضوا؛

 ممثال لوزارة المالية، عضوا؛ -

ممثال لوزارة اإلقتصاد و الصناعة،  -

 عضوا؛

ممثال لوزارة اإلسكان و العمران و  -

 االستصالح الترابي، عضوا؛

 ممثال لوزارة التنمية الريفية، عضوا؛ -

ستدامة، ممثال لوزارة البيئة و التنمية الم -

 عضوا؛

المدير العام للعقارات و أمالك الدولة،  -

 .ممثال لوزارة المالية، عضوا

يتولى المدير العام للعقارات و أمالك الدولة : 0المادة 

التنسيق اإلداري و المالي للجنة الفنية المكلفة باإلصالح 

 .العقاري

كلما دعت  تجتمع اللجنة كل شهر، كما تجتمع: 1المادة 

 .هادعوة من منسقالحاجة، ب

عند أول اجتماع نظامي لها، تعين اللجنة ثالثة : 8المادة 

من ضمن أعضائها يكونون لجنة فرعية للجنة الفنية 

يشرف عليها منسقها و تجتمع هذه اللجنة الفرعية مرة 

 .كل أسبوع

تقترح اللجنة الفرعية إطارا تنظيميا يسمح بإجراء 

 .المتفق عليهاتشاور منظم و باتخاذ سريع للقرارات 
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يتوج كل اجتماع للجنة الفنية بمحضر كما يتم  :2المادة 

إعداد تقرير شهري عن متابعة أنشطتها و يوجه إلى 

 .وزير المالية

ستحدد مبالغ بدل حضور أعضاء اللجنة الفنية : 0المادة 

 .بموجب مذكرة عمل تصدرها وزارة المالية

تتولى المديرية العامة للعقارات و أمالك  :2المادة 

الدولة السكرتارية التنفيذية للجنة الفنية و لذلك فهي تعد 

و تنفيذ ميزانية دورية تتعلق بخطة عمل تصادق عليها 

اللجنة الوزارية المكلفة باإلشراف على اإلصالح 

 .العقاري

تساعد اللجنة الفنية خلية تشغيلية و خلية تحليل  :8المادة 

قياسات التأثيرات و يسمح لهما باالستفادة من  و

 .المساعدة الفنية الدولية

تكلف الخلية التشغيلية، تحت سلطة منسق : 82المادة 

اللجنة الفنية لإلصالح العقاري، بتنفيذ األنشطة المحددة 
من قبل اللجنة الفنية وفق خطة عمل تصادق عليها 

صالح اللجنة الوزارية المكلفة باإلشراف على اإل
 .العقاري

تضم الخلية التشغيلية مساعدا فنيا و ثالثة مستشارين 
مكلفين على التوالي بالعقار الريفي و العقار الحضري و 

 .باالتصال

و إنشاء تكلف خلية التحليل بقياس و تحديد  :88المادة 

اقتراحها على اللجنة الفنية و  مؤشرات المتابعة المطلوب
 .قتصاد و على المجتمعلتدخالت عل االابتقييم آثار 

تضم خلية التحليل و قياسات التأثيرات مستشارين 
 .أحدهما أخصائي في اإلحصاء

تتحمل ميزانية الدولة تكاليف تسيير و  :82المادة 

أنشطة اللجنة الفنية و ذلك بالدعم اإلضافي من الشركاء 
الفنيين و الماليين المتدخلين في مجال تنفيذ اإلصالح 

 .العقاري

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 80دة الما

 .المقرر

يكلف المدير العام للعقارات و أمالك الدولة  :81المادة 

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

 نصوص مختلفة

كتوبر أ 28صادر بتاريخ  888 – 2222مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين موظفين في وزارة المالية 2222
 06يعين في وزارة المالية اعتبارا من  :المادة األولى

 :السادة 0101سبتمبر 

 :األمانة العامة

يعقوب ولد أحمد عيشة، مفتش رئيسي :  األمين العام

الرقم الوطني و ، A70902للضرائب، الدليل المالي 

للسيد مختار ولد أحمد ، خلفا 0061020000للتعريف 

 .أعلي

 المديرية العامة للميزانية

المختار ولد السعد، مهندس في  :المدير العام

الرقم الوطني و ، R71012المعلوماتية، الدليل المالي 

، خلفا للسيد محمدن ولد أباه 2002991601للتعريف 

 .ولد حامد

 المديرية العامة للخزينة و المحاسبة العمومية

آمارا شيخو سوماري، مفتش رئيسي : مالمدير العا

الرقم الوطني و ، 92485Bللخزينة، الدليل المالي 

 .، مدير التدقيق والرقابة الداخلية سابقا7796111961

يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي :   2المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 اإلسالمية التعليم األصليوزارة الشؤون 
 نصوص تنظيمية

 2222سبتمبر  81بتاريخ  صادر 2288مقرر رقم 

يقضي بإنشاء لجنة إشراف لصرف الميزانية 

 .2222المخصصة لقناة المحظرة لسنة 

تنشأ لجنة إشراف بوزارة الشؤون  :المادة األولى

اإلسالمية والتعليم األصلي مكلفة بتسيير المبلغ 

 المخصص لقناة المحظرة 

شراف من رئيس و منسق و اإلتتكون لجنة  :2المادة 

محاسب و مسؤول عن المتابعة و يتم تعيينهم بمذكرة 

 .عمل 

 :تحدد مجاالت الصرف على النحو التالي :0المادة 

 ات و تحفيزات العمال و رواتب و تعويض

مقدمي الخدمة من إداريين و مشايخ و 

 مقدمين و فنيين؛

  اإلشراف على اإلنتاج والتصوير و اإلخراج

و التصحيح والمونتاج و لغرافيك و األرشفة 

 و غيرها مما يحتاجه العمل؛

  شراء و تأجير المعدات الالزمة للعمل

 اإلعالمي؛

 وسائل النقل؛ 

 ية؛الرحالت اإلنتاج تمويل 

 الضيافة؛ 
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 التأثيث. 

 يكلف األمين العام لوزارة الشؤون اإلسالمية: 1المادة 

كل فيما  ،التعليم األصلي والمراقب المالي للوزارة و

بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية  ،يعنيه

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

ني زارة التهذيب الوطني والتكوين التقو
 واإلصالح

 نصوص تنظيمية

يقضي  2222مايو  22صادر بتاريخ  2081مقرر رقم 

 .باعتماد مكتسبات التجربة إلصدار تصديق مهني
 ترتيبات عامة: الباب األول

يهدف هذا المقرر إلى وضع شروط : المادة األولى

اعتماد مكتسبات التجربة الالزمة إلصدار شهادة 

 .تقنيالكفاءات و شهادة الكفاءة المهنية و شهادة 

ن اعتماد مكتسبات التجربة هو مسار إ :2المادة 

للتصديق يتيح لكل فرد اعتماد الكفاءات المكتسبة من 

من أجل  ل التدريب المصنف أو غير المصنفخال

شهادة أو إفادة تفصل ) رسمي الحصول على اعتراف

من السلطات المختصة في ( الئحة الكفاءات المصدقة

و سيتم االعتماد على أساس . الدولة الموريتانية

مرجعيات التصديق المعمول بها و تقيم الكفاءات 

و يمكن . تحكيم ثالثية التمثيل لجنة المكتسبة من طرف

لمسار التصديق أن يتوصل إلى إعفاء جزئي أو كلي من 

 .روط االلتحاق بالتكوين المهنيش

تنظم دورات اعتماد مكتسبات التجربة  :0المادة 

بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتكوين التقني 

يحد هذا . و المهني او بمقرر مشترك عند اإلقتضاء

التخصصات المفتوحة لالعتماد، و يعين لجان  :المقرر

استالم طلبات التقييم و لجان تحكيم امتحان اعتماد 

مكتسبات التجربة و رؤساء مراكز االمتحانات و يحدد 

 .صالحيات كل منهم

يوجه المترشح طلب اعتماد  مكتسبات : 1المادة 

التجربة إلى الوزارة المكلفة بالتكوين التقني و المهني 

 .ة بتنفيذ اعتماد مكتسبات التجربةالمكلف

يحدد طلب اعتماد مكتسبات التجربة الشهادة  :8المادة 

أو اللقب أو إفادة التأهيل المترشح لها و كذلك وضعية 

و يرفق الطلب بقائمة . المترشح وقت تقديم الطلب

 .كفاءات محددة مرتبطة بالتأهيل عند االنتقاء األولى

 -خالل عام واحد–يقدم  ال يمكن لمترشح أن: 2المادة 

اللقب أو إفادة  أوأكثر من طلب واحد لنفس الشهادة، 

 أنالتأهيل، و عند اختالف الشهادات أو األلقاب ال يمكنه 

 .طلبات في نفس السنة المدنية ثالث يودع أكثر من

يجب أن تظهر هذه االلتزامات مع تعهد المترشح على 

 .مكتسبات شرفه أن يحترمها في كل شكلية طلب اعتماد

ال يسمح ألي كان الترشح العتماد المكتسبات  :0المادة 

المهنية في تكوين أعلى ما لم يكن قد نجح في مستوى 

اعتماد مكتسبات  فيه التكوين األدنى منه و الذي قد منح

 .التجربة

 اإلجراءات: الباب الثاني

 التوجيه –التحسيس  –اإلعالم : القسم األول

المكلفة بالتكوين الفني و المهني  على الوزارة: 2المادة 

أن تبلغ الجمهور بانتظام و بالوسائل المناسبة بالشهادات 

و اإلفادات المفتوحة العتماد مكتسبات التجربة، و 

بالجدول الزمني و طرق إجراء اعتماد المكتسبات و 

 .شروط التسجيل و محل و تاريخ نهاية إبداع الترشحات

المفتوحة العتماد المكتسبات  ةإذا كانت الشهادة أو اإلفاد

تحت وصاية قطاع وزاري آخر، فإنه تطبق  تقع

الترتيبات المذكورة في الفقرة السابقة و بالتعاون بين 

الوزارة المكلفة بالتكوين التقني و المهني و الوزارة 

 .المعنية

ينشأ في مديرية التكوين الفني و المهني جهاز  :8المادة 

وجيه يعهد إليه بتقديم لإلعالم و التحسيس و الت

 :المعلومات الواقية حول اعتماد مكتسبات التجربة

المنهج و مراحل اإلجراءات و المهن و الشهادات 

 .المطلوبة

يقدم للمترشحين توجيه أولي من أجل فهم : 82المادة 

أفضل لمراحل العملية و تكاليفها و فرصة إجراء اعتماد 

 .لموجودةمكتسبات التجربة على ضوء المرجعيات ا

يجب ان تظهر هذه االلتزامات مع تعهد المترشح على 

شرفة أن يحترمها في كل شكلية طلب اعتماد مكتسبات 

ينظم هذا التوجيه، طبقا إجراءات تحدد بالطرق 

التنظيمية من طرف مديرية التكوين الفني و المهني و 

المعهد الوطني لترقية التكوين الفني و المهني، و 

المدني و اإلتحاديات القطاعية و  منظمات المجتمع

 .النقابات و الغرف االستشارية للمهن

بعد هذا التوجيه األولى، و بعد تحديد  :88المادة 

الشهادة المناسبة لتجاربه يبدأ المترشح مسيرة اعتماد 

مكتسبات التجربة بإعداد جذاذة التسجيل التي تتضمن 

معلومات عن الحالة المدنية و حالة المترشح و 

التكوينات التي سبق إجراؤها و الشهادات التي حصل 

عليها، و تفاصيل مكتسبات التجارب المهنية وفقا 

 .لمرجعية األنشطة المهنية

 االنتقاء األولي للمترشحين: القسم الثاني
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تهدف مرحلة االنتقاء األولى إلى تحديد : 82المادة 

كفاءات المترشح المرتبطة بالشهادة التي يطمح إليها و 

و . إطالعه على فرص تصديقه الكلي أو الجزئي فيها

تمكن من إرشاد المترشح إلى الشهادة او اإلفادة التي 

توجيهه إلى جهاز  أويمكن منطقيا الطموح إليها، 

 .التدريب المهني

و بناء على طلب من مديرية التكوين التقني  :80المادة 

و  يتولى المعهد الوطني لترقية التكوين التقنيالمهني 

المهني تنفيذ مرحلة االنتقاء األولي للمترشحين العتماد 

 أومكتسبات التجربة بمساعدة عضو من اتحادية قطاعية 

من مؤسسة من القطاع، و فاعل من المعهد الوطني 

كون من مركز م أولترقية التكوين التقني و المهني 

 .تكوين

ال يمكن بأي حال للمؤسسة التي يأتي المترشح منها أن 

 .ء األوليرك في مرحلة االنتقاتشا

يستدعى المعهد الوطني لترقية التكوين  :81المادة 

التقني و المهني المترشح العتماد مكتسبات التجربة 

لخوض حصة تقييم على شكل مقابلة أو وسائل تقييم 

امتحان كتابي،  ،تموقع بالنسبة لدليل مهنة)أخرى 

 (.اختبار

تحديد كفاءات  تمكن حصة التقييم التكويني هذه من

يل المهنة التي يرغب في المترشح بالنظر إلى دل

 .هاالتصديق في

النتقاء ابعد هذا التقييم التكويني تسلم لجنة : 88المادة 

جردا للكفاءات المحددة الذي يمكن أن  األولي المترشح

يترتب عليه مخطط تكوين أو رفع القدرات يمكن من 

 . إلى التكفل بمشروعه المهني توجيه المترشح

عندها يودع المترشح لدى مركز التكوين الذي سيجري 

 .فيه التقييم التكويني جذاذة طلب للتقييم

يحيل المركز إلى مديرية التكوين التقني و المهني جذاذة 

طلب التقييم التي تشمل تحديد الشهادة أو اإلفادة أو 

تقييمها، و مجموعة الكفاءات التي يرغب المترشح في 

جرد الكفاءات المحددة على ضوء مرجيات المهنة 

ظات التي ستمكن المترشح من إنجاح حالمناسبة مع المال

 .مشروعه المهني

التدريب المهني للمترشح العتماد : القسم الثالث

 مكتسبات التجربة

إذا اتضح من التقويم التكويني أن بيان : 82المادة 

لطموح للتصديق كفاءات المترشح ال يسمح له با

المطلوب، فإنه ينصح بالتسجيل في وحدات للتدريب 

 .المهني

الناقصة لدى  يهدف التدريب المهني إلى تطوير الكفاءات

عم المنهجي له خالل التقييم المترشح و تقديم الد

 أويتم التدريب المهني إما في مراكز التكوين . التصديقي

بالطرق تحدد طرقة و رسوم المواكبة . في المؤسسات

 .التنظيمية

 التقييم: القسم الرابع

يدار التقييم من طرف مديرية التكوين التقني : 80المادة 

يتم إجراء التقييم في مركز تكوين عمومي أو . و المهني

في مركز خصوصي معتمد من طرف الدولة 

الموريتانية، و إال في مؤسسة تمتلك األدوات و 

 .التجهيزات الالزمة

م المترشح العتماد مكتسبات التجربة يستل: 82المادة 

الذي أودع جذاذة طلب التقييم، استدعاء من مديرية 

التكوين التقني و المهني يبين تاريخ التقييم التصديقي و 

المؤسسة التي سينظم فيها و طبيعة االختبارات المقررة 

 .من اجل منح التصديق في المرجع و دليل التصديق

ماد إلى لجنة تحكيم من يقدم طلب االعت :88المادة 

أربعة أعضاء موزعين بالتساوي بين القطاع العام و 

 :الخاص، و تتشكل كما يلي

o رئيس لجنة التحكيم و : ممثالن عن القطاع العام

 مكون؛

o مهني من مهنيي : ممثال عن القطاع الخاص

 .المهنة المصدقة، و ممثل عن النقابات

كفاءاتهم، و يعين أعضاء لجنة التحكيم على أساس 

 .مهاراتهم، ومؤهالتهم

الهيئة  أوت لجنة التحكيم أشخاصا من المؤسسة إذا ضم

التي يزاول فيها المترشح نشاطه، أو واكبته في سعيه، 

فإنه ال يسمح لهم بالمشاركة في المداوالت المتعلقة بهذا 

 .المترشح

يجب أن تمكن إجراءات التقييم لجنة التحكيم  :22المادة 

مما إذا كانت الكفاءات المكتسبة للمترشح  من التحقق

تتناسب مع الكفاءات و القدرات و المعارف المشترطة 

في مرجعيات التكوين و التصديق المقررة لمنح 

 .التصديق المطلوب

اللقب أو إفادة  أو تقرر لجنة التحكيم منح الشهادة

 .االعتماد

ت في حالة تعذر ذلك يمكن للجنة التحكيم اعتماد المكتسبا

الجزئية و المكتسبات المعتمدة هكذا تسجل في إفادة 

االستظهار بهذه اإلفادة لتجنب يمكن للمترشح . كفاءات

كفاءات سبق تصديقها إذا قرر المترشح تقييم إعادة 

 .التقدم لتصديق كامل

التقويم بعدم إعادة إجراء تسمح إفادة الكفاءات للمترشح 

و تعتمد هذه ن نجح فيها، في الكفاءات التي سبق و أ

 .اإلفادة في الترشح للشهادة الكاملة
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يمكن للجنة التحكيم بلورة توصيات أو نصائح للمترشح 

 .من أجل تسهيل بقية تكوينه

صديق يمكن للجنة التحكيم رفض أي شكل من أشكال الت

 .رير رأيهاللمترشح في هذه الحال يجب تب

لجنة التحكيم مستقلة في مداوالتها المصادق عليها 

 .غلبية ثالثة أرباع أعضائهابأ

يوجه رئيس لجنة التحكيم بعد المداوالت  :28المادة 

تقريرا إلى مديرية التكوين التقني و المهني يحدد 

تفاصيل االعتماد، رفض االعتماد و كذلك في حالة 

االعتماد الجزئي طبيعة المعارف و المهارات التي على 

 .المترشح اكتسابها

أعضاء لجنة التحكيم وفقا  تعوض أتعاب :22المادة 

 .لنظام التعويض المعمول به

ني و المهني ينشأ لدى مديرية التكوين الف: 20المادة 

سجل للمقيمين وفقا لمقاربة الكفاءات و يعتبر مرجعا 

 .للمكونين و المهنيين المعتمدين كمقيمين

 منح الشهادات: القسم الخامس

و لتقني ايصدر الوزير المكلف بالتكوين  :21المادة 

 -باالعتماد على محاضر لجان االمتحانات -المهني
 .مقررا يعلن نجاح المترشحين العتماد مكتسبات التجربة

و في حالة حدوث خطأ بين يقر الوزير التصحيحات 
 الضرورية بعد أخذ رأي رئيس لجنة التحكيم

 .ال يقبل أي تظلم بعد مضي شهر على صدور النتائج
إفادات نجاح مؤقتة العتماد  تخول مديرية التكوين منح

 .مكتسبات التجربة استنادا إلى محاضر لجان التحكيم

تعلن و تعلق الئحة المترشحين الناجحين  :28المادة 

 .نهائيا وفقا لنظام االمتحانات الوطنية

النظام و  لم الشهادة او اللقب الممنوح وفقتس: 22المادة 

دة التأهيل المسيرة للشهادة أو اللقب أو إفا اتالترتيب
 .المترشح لها

يشعر المترشحون الحاصلون على اعتماد  :20المادة 

جزئي لتجاربهم، و تسلم لهم إفادات بالكفاءات التي تم 
 .اعتمادها

 ترتيبات ختامية: الباب الثالث

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :22المادة 

 .المقرر

التعليم الثانوي و  يكلف األمين العام لوزارة: 28المادة 

التكوين التقني و المهني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في 
 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 نصوص مختلفة

أكتوبر  28صادر بتاريخ  828 – 2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين األمين العام لوزارة التهذيب  2222

 .الوطني و التكوين التقني و اإلصالح

، 0101سبتمبر  10يعين اعتبارا من : المادة األولى

السيد عالي سيلي سوماري، الرقم اإلستداللي 

105014U  8016092929الرقم الوطني للتعريف 

لوزارة التهذيب الوطني و التكوين التقني و  امأمينا عا

 .اإلصالح

لتقني ايكلف وزير التهذيب الوطني و التكوين  :2المادة 

فيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة و اإلصالح بتن

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة البترول والمعادن والطاقة

 نصوص مختلفة

أكتوبر  82صادر بتاريخ  820-2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين مدير عام ومدير عام مساعد  2222

 .للوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية واألمالك المعدنية

، تعيين 0101يوليو  19يتم اعتبارا من : المادة األولى

مدير عام ومدير عام مساعد للوكالة الوطنية للبحوث 

 :الجيولوجية واألمالك المعدنية، وذلك على النحو التالي 

 واألمالك الجيولوجية للبحوث الوطنية لوكالةا 

 المعدنية

  الهاشمي الشيخ سيداتي، : المدير العام

، 1880779182الرقم الوطني للتعريف 

، مهندس 706125Bالرقم االستداللي 

 جيولوجي ؛

  محمد يحي احمد  :المدير العام المساعد

زروق، الرقم الوطني للتعريف 

، الرقم االستداللي 9810070012

201052Jمهندس معادن ، 

يكلف وزير البترول والمعادن والطاقة بتنفيذ  :2المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 مارس 82صادر بتاريخ  2818رقم  مشترك مقرر

يقضي بمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة  2222

مخلفات اإلستغالل التقليدي للذهب، لصالح شركة  

Mino Mauritanie- sarl. 

يمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة  :لىالمادة األو

مخلفات اإلستغالل التقليدي للذهب في موريتانيا، لصالح 

المسجلة تحت ،  Mino Mauritanie- sarlشركة 

 102357: السجل التجاري رقم

ال يشكل هذا اإلعتماد امتيازا معدنيا، فهو شخصي بحت 

 .ملكيته  ال يمكن التنازل عنه و ال تحويل و

 مدة الصالحية :2المادة 

من  بتداءايتم منح هذا االعتماد لمدة خمس سنوات، إ

تاريخ توقيعه، ويمكن تجديده عدة مرات لنفس الفترة، 
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القانونية والتنظيمية المعمول  الواجباتشريطة احترام 

 .بها

 لتأثير البيئيلدراسة : 0المادة 

، للقطاع، دراسة ميقدتيجب على صاحب هذا االعتماد 

من طرف القطاع  كما ينبغي لتأثير البيئي مصدقة،ل

 المكلف بالبيئة، 

و ذلك في أجل ثالثة أشهر إبتداء من تاريخ توقيع هذا 

 .اإلعتماد

يعتبر تقديم هذه الدراسة الشرط األساسي للترخيص في 

 .بدء اإلستغالل

 اإلستغاللعلى  ضريبةال: 1المادة 

على االستغالل  ضريبةيخضع صاحب هذا اإلعتماد ل

أوقية جديدة لكل طن من المخلفات يتم  1.111بمبلغ 

و تدفع هذه الضريبة في حساب خاص . جمعه

يدعى َمساهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث 

المعدني في موريتانيا َ مفتوح لدى الخزينة العامة للدولة 

 .911.62تحت رقم 

يجب على صاحب اإلعتماد تسديد هذه الضريبة في أجل 

 .أشهر( 1)ال يتجاوز ثالثة 

 بيع الذهب: 8لمادة ا

يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يبيع إنتاجه حصريا 

للبنك المركزي الموريتاني أو لشباك شراء و تصدير 

 السارية ، طبقا للنظممصادق عليه، كما ينبغيالذهب 

 .المعمول بها

  و النظم في مجال احترام المعايير واجبات: 2 المادة

  يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يحترم نظم

في الشغل و حقوق األمن الصحة العمومية و

اإلنسان و خصوصا تلك المتعلقة بتشغيل 

األطفال و حماية البيئة طبقا لمدونة النظافة 

 ؛التطبيقية همانصوصوالمدونة البيئية و

  يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يحترم

نظم و الشروط الوطنية والدولية ذات الصلة ال

بإستخدام المواد الكيماوية المستعملة في معالجة 

المخلفات و خاصة المدونة العالمية لتسيير 

 اسيانير؛

  يلزم صاحب اإلعتماد بتشغيل أشخاص ذوي

كفاءات في مجال معالجة المخلفات المعدنية، 

 .معايير والنظم المعمول بهاطبقا لل

  يلزم صاحب اإلعتماد بوضع مخطط للتسيير

من طرف  معاالبيئي، تتم المصادقة عليه 

 .تلك المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالمعادن 

 اإلشراف على النشاطات : 0المادة 

 هذا من 6و  2، 0في المواد  الترتيبات الواردةتخضع 

المقرر، إلشراف اإلدارة المكلفة بالمعادن و هي التي 

 .عمول بها، طرق الرقابة والمتابعةتحدد، طبقا للنظم الم

 المخالفات وسحب األذن أو االعتماد: 2المادة 

يتعرض مرتكبي المخالفات، لترتيبات هذا المقرر 

النصوص التنظيمية المعمول بها، والمالحظة من و

من اإلدارة، للعقوبة طبقا طرف الوكالء المخولين 

 .للنصوص المعمول بها

يمكن أن يتم سحب اإلعتماد إذا ما أخل صاحبه 

باإللتزامات الواردة في المقرر الحالي أو أي من 

و ال يترتب على هذا . النصوص النظامية المعمول بها

 .السحب أي تعويض

سدد صاحب طلب اإلعتماد حقوق االستالم و  :8المادة 

 2111زافية بمبلغ قدره، على التوالي، الضريبة الج

أوقية جديدة، وفقا  1.111.111أوقية جديدة و 

 C00048659و  A03376731للمخالصة رقم 

يكلف األمينان العامان للوزارتين المكلفتين  :82المادة 

بالمعادن والمالية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي 

ة اإلسالمية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريس

 .الموريتانية

 مارس 82صادر بتاريخ  2882مشترك  رقم  مقرر

يقضي بمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة  2222

مخلفات اإلستغالل التقليدي للذهب، لصالح شركة  

Gold Treatment Company sarl. 

يمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة  :لىالمادة األو

مخلفات اإلستغالل التقليدي للذهب في موريتانيا، لصالح 

،  Gold Treatment Company sarlشركة 

 712125: المسجلة تحت السجل التجاري رقم

ال يشكل هذا اإلعتماد امتيازا معدنيا، فهو شخصي بحت 

 .ملكيته  ال يمكن التنازل عنه و ال تحويل و

 مدة الصالحية :2ة الماد

من  بتداءايتم منح هذا االعتماد لمدة خمس سنوات، إ

تاريخ توقيعه، ويمكن تجديده عدة مرات لنفس الفترة، 

القانونية والتنظيمية المعمول  الواجباتشريطة احترام 

 .بها

 لتأثير البيئيلدراسة : 0المادة 

، للقطاع، دراسة ميقدتيجب على صاحب هذا االعتماد 

من طرف القطاع  كما ينبغي البيئي مصدقة، لتأثيرل

 المكلف بالبيئة، 

و ذلك في أجل ثالثة أشهر إبتداء من تاريخ توقيع هذا 

 .اإلعتماد



 5711العدد  ..............................0205  يناير 51 بتاريخ  ة اإلسالمية الموريتانية للجمهوريالجريدة الرسمية 

 
 

15 
 

يعتبر تقديم هذه الدراسة الشرط األساسي للترخيص في 

 .بدء اإلستغالل

 على اإلستغالل ضريبةال: 1المادة 

على االستغالل  ضريبةيخضع صاحب هذا اإلعتماد ل

أوقية جديدة لكل طن من المخلفات يتم  1.111بمبلغ 

و تدفع هذه الضريبة في حساب خاص . جمعه

يدعى َمساهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث 

المعدني في موريتانيا َ مفتوح لدى الخزينة العامة للدولة 

 .911.62تحت رقم 

يجب على صاحب اإلعتماد تسديد هذه الضريبة في أجل 

 .أشهر( 1)جاوز ثالثة ال يت

 بيع الذهب: 8لمادة ا

يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يبيع إنتاجه حصريا 

للبنك المركزي الموريتاني أو لشباك شراء و تصدير 

 السارية ، طبقا للنظممصادق عليه، كما ينبغيالذهب 

 .المعمول بها

  و النظم في مجال احترام المعايير واجبات: 2المادة 

  صاحب هذا اإلعتماد أن يحترم نظم يجب على

في الشغل و حقوق األمن الصحة العمومية و

اإلنسان و خصوصا تلك المتعلقة بتشغيل 

األطفال و حماية البيئة طبقا لمدونة النظافة 

 ؛التطبيقية همانصوصوالمدونة البيئية و

  يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يحترم

الصلة نظم و الشروط الوطنية والدولية ذات ال

بإستخدام المواد الكيماوية المستعملة في معالجة 

المخلفات و خاصة المدونة العالمية لتسيير 

 اسيانير؛

  يلزم صاحب اإلعتماد بتشغيل أشخاص ذوي

كفاءات في مجال معالجة المخلفات المعدنية، 

 .طبقا للمعايير والنظم المعمول بها

  يلزم صاحب اإلعتماد بوضع مخطط للتسيير

من طرف  معاتتم المصادقة عليه  البيئي،

 .تلك المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالمعادن 

 اإلشراف على النشاطات : 0المادة 

 هذا من 6و  2، 0في المواد  الترتيبات الواردةتخضع 

المقرر، إلشراف اإلدارة المكلفة بالمعادن و هي التي 

 .والمتابعةعمول بها، طرق الرقابة تحدد، طبقا للنظم الم

 المخالفات وسحب األذن أو االعتماد: 2المادة 

يتعرض مرتكبي المخالفات، لترتيبات هذا المقرر 

النصوص التنظيمية المعمول بها، والمالحظة من و

طرف الوكالء المخولين من اإلدارة، للعقوبة طبقا 

 .للنصوص المعمول بها

يمكن أن يتم سحب اإلعتماد إذا ما أخل صاحبه 

باإللتزامات الواردة في المقرر الحالي أو أي من 

و ال يترتب على هذا . النصوص النظامية المعمول بها

 .السحب أي تعويض

سدد صاحب طلب اإلعتماد حقوق االستالم و  :8المادة 

 2111الضريبة الجزافية بمبلغ قدره، على التوالي، 

أوقية جديدة، وفقا  1.111.111أوقية جديدة و 

 C00048656و  A03376441رقم للمخالصة 

يكلف األمينان العامان للوزارتين المكلفتين  :82المادة 

بالمعادن والمالية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية س

 .الموريتانية

 مارس 82صادر بتاريخ  0151مشترك  رقم  مقرر

يقضي بمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة  2222

 Elمخلفات اإلستغالل التقليدي للذهب، لصالح شركة  

Yaharri Mining sarl. 

يمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة  :لىالمادة األو

مخلفات اإلستغالل التقليدي للذهب في موريتانيا، لصالح 

 المسجلة تحت،  El Yaharri Mining sarlشركة 

 012216: السجل التجاري رقم

ال يشكل هذا اإلعتماد امتيازا معدنيا، فهو شخصي بحت 

 .ملكيته  ال يمكن التنازل عنه و ال تحويل و

 مدة الصالحية :2المادة 

من  بتداءايتم منح هذا االعتماد لمدة خمس سنوات، إ

تاريخ توقيعه، ويمكن تجديده عدة مرات لنفس الفترة، 

القانونية والتنظيمية المعمول  الواجباتشريطة احترام 

 .بها

 لتأثير البيئيلدراسة : 0المادة 

، للقطاع، دراسة ميقدتيجب على صاحب هذا االعتماد 

من طرف القطاع  كما ينبغي لتأثير البيئي مصدقة،ل

 المكلف بالبيئة، 

و ذلك في أجل ثالثة أشهر إبتداء من تاريخ توقيع هذا 

 .اإلعتماد

هذه الدراسة الشرط األساسي للترخيص في يعتبر تقديم 

 .بدء اإلستغالل

 على اإلستغالل ضريبةال: 1المادة 

على االستغالل  ضريبةيخضع صاحب هذا اإلعتماد ل

أوقية جديدة لكل طن من المخلفات يتم  1.111بمبلغ 

و تدفع هذه الضريبة في حساب خاص . جمعه

لبحث يدعى َمساهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية ا

المعدني في موريتانيا َ مفتوح لدى الخزينة العامة للدولة 

 .911.62تحت رقم 
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يجب على صاحب اإلعتماد تسديد هذه الضريبة في أجل 

 .أشهر( 1)ال يتجاوز ثالثة 

 بيع الذهب: 8لمادة ا

يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يبيع إنتاجه حصريا 

للبنك المركزي الموريتاني أو لشباك شراء و تصدير 

 السارية ، طبقا للنظممصادق عليه، كما ينبغيالذهب 

 .المعمول بها

  و النظم في مجال احترام المعايير واجبات: 2المادة 

  يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يحترم نظم

في الشغل و حقوق األمن العمومية والصحة 

اإلنسان و خصوصا تلك المتعلقة بتشغيل 

األطفال و حماية البيئة طبقا لمدونة النظافة 

 ؛التطبيقية همانصوصوالمدونة البيئية و

  يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يحترم

نظم و الشروط الوطنية والدولية ذات الصلة ال

عملة في معالجة بإستخدام المواد الكيماوية المست

المخلفات و خاصة المدونة العالمية لتسيير 

 اسيانير؛

  يلزم صاحب اإلعتماد بتشغيل أشخاص ذوي

كفاءات في مجال معالجة المخلفات المعدنية، 

 .طبقا للمعايير والنظم المعمول بها

  يلزم صاحب اإلعتماد بوضع مخطط للتسيير

من طرف  معاالبيئي، تتم المصادقة عليه 

 .تلك المكلفة بالبيئة والمكلفة بالمعادن  الوزارة

 اإلشراف على النشاطات : 0المادة 

 هذا من 6و  2، 0في المواد  الترتيبات الواردةتخضع 

المقرر، إلشراف اإلدارة المكلفة بالمعادن و هي التي 

 .عمول بها، طرق الرقابة والمتابعةتحدد، طبقا للنظم الم

 أو االعتمادالمخالفات وسحب األذن : 2المادة 

يتعرض مرتكبي المخالفات، لترتيبات هذا المقرر 

النصوص التنظيمية المعمول بها، والمالحظة من و

طرف الوكالء المخولين من اإلدارة، للعقوبة طبقا 

 .للنصوص المعمول بها

يمكن أن يتم سحب اإلعتماد إذا ما أخل صاحبه 

باإللتزامات الواردة في المقرر الحالي أو أي من 

و ال يترتب على هذا . نصوص النظامية المعمول بهاال

 .السحب أي تعويض

سدد صاحب طلب اإلعتماد حقوق االستالم و  :8المادة 

 2111الضريبة الجزافية بمبلغ قدره، على التوالي، 

أوقية جديدة، وفقا  1.111.111أوقية جديدة و 

 C00048662 و  A03376853للمخالصة رقم 

يكلف األمينان العامان للوزارتين المكلفتين  :82المادة 

بالمعادن والمالية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية س

 .الموريتانية

 مارس 82صادر بتاريخ  0152مشترك  رقم  مقرر

يقضي بمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة  2222

الل التقليدي للذهب، لصالح شركة  مخلفات اإلستغ

Royal Gold (RGLD) sarl. 

يمنح إعتماد، لمزاولة خدمات معالجة  :لىالمادة األو

مخلفات اإلستغالل التقليدي للذهب في موريتانيا، لصالح 

المسجلة تحت ،  Royal Gold (RGLD) sarlشركة 

 012902: السجل التجاري رقم

معدنيا، فهو شخصي بحت ال يشكل هذا اإلعتماد امتيازا 

 .ملكيته  ال يمكن التنازل عنه و ال تحويل و

 مدة الصالحية :2المادة 

من  بتداءايتم منح هذا االعتماد لمدة خمس سنوات، إ

تاريخ توقيعه، ويمكن تجديده عدة مرات لنفس الفترة، 

القانونية والتنظيمية المعمول  الواجباتشريطة احترام 

 .بها

 لتأثير البيئيلدراسة : 0المادة 

، للقطاع، دراسة ميقدتيجب على صاحب هذا االعتماد 

من طرف القطاع  كما ينبغي لتأثير البيئي مصدقة،ل

 المكلف بالبيئة، 

و ذلك في أجل ثالثة أشهر إبتداء من تاريخ توقيع هذا 

 .اإلعتماد

يعتبر تقديم هذه الدراسة الشرط األساسي للترخيص في 

 .بدء اإلستغالل

 على اإلستغالل ضريبةال: 1المادة 

على االستغالل  ضريبةيخضع صاحب هذا اإلعتماد ل

أوقية جديدة لكل طن من المخلفات يتم  1.111بمبلغ 

و تدفع هذه الضريبة في حساب خاص . جمعه

يدعى َمساهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث 

المعدني في موريتانيا َ مفتوح لدى الخزينة العامة للدولة 

 .911.62تحت رقم 

يجب على صاحب اإلعتماد تسديد هذه الضريبة في أجل 

 .أشهر( 1)ال يتجاوز ثالثة 

 بيع الذهب: 8لمادة ا

يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يبيع إنتاجه حصريا 

للبنك المركزي الموريتاني أو لشباك شراء و تصدير 

 السارية ، طبقا للنظممصادق عليه، كما ينبغيالذهب 

 .المعمول بها

  و النظم في مجال احترام المعايير واجبات: 2المادة 
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  يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يحترم نظم

في الشغل و حقوق األمن الصحة العمومية و

اإلنسان و خصوصا تلك المتعلقة بتشغيل 

األطفال و حماية البيئة طبقا لمدونة النظافة 

 ؛التطبيقية همانصوصوالمدونة البيئية و

  يجب على صاحب هذا اإلعتماد أن يحترم

نظم و الشروط الوطنية والدولية ذات الصلة ال

بإستخدام المواد الكيماوية المستعملة في معالجة 

المخلفات و خاصة المدونة العالمية لتسيير 

 اسيانير؛

  يلزم صاحب اإلعتماد بتشغيل أشخاص ذوي

كفاءات في مجال معالجة المخلفات المعدنية، 

 .لمعايير والنظم المعمول بهاطبقا ل

  يلزم صاحب اإلعتماد بوضع مخطط للتسيير

من طرف  معاالبيئي، تتم المصادقة عليه 

 .تلك المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالمعادن 

 اإلشراف على النشاطات : 0المادة 

 هذا من 6و  2، 0في المواد  الترتيبات الواردةتخضع 

المقرر، إلشراف اإلدارة المكلفة بالمعادن و هي التي 

 .عمول بها، طرق الرقابة والمتابعةتحدد، طبقا للنظم الم

 المخالفات وسحب األذن أو االعتماد: 2المادة 

يتعرض مرتكبي المخالفات، لترتيبات هذا المقرر 

النصوص التنظيمية المعمول بها، والمالحظة من و

من اإلدارة، للعقوبة طبقا طرف الوكالء المخولين 

 .للنصوص المعمول بها

يمكن أن يتم سحب اإلعتماد إذا ما أخل صاحبه 

باإللتزامات الواردة في المقرر الحالي أو أي من 

و ال يترتب على هذا . النصوص النظامية المعمول بها

 .السحب أي تعويض

سدد صاحب طلب اإلعتماد حقوق االستالم و  :8المادة 

 2111الضريبة الجزافية بمبلغ قدره، على التوالي، 

أوقية جديدة، وفقا  1.111.111أوقية جديدة و 

 C00048661 و  A03277402للمخالصة رقم 

يكلف األمينان العامان للوزارتين المكلفتين  :82المادة 

بالمعادن والمالية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية س

 .الموريتانية

يكمل  2222يوليو  22صادر بتاريخ  2081مقرر رقم 

دجمبر  28الصادر بتاريخ  8212ترتيبات المقرر رقم 

المعدل، القاضي بتعيين األشخاص المسؤولين ، 2280

عن الصفقات العمومية للسلطات المتعاقدة التابعة 

 .لوزارة البترول و المعادن و الطاقة

تكمل ترتيبات المادة األولى من المقرر : المادة األولى

، المعدل، 0107دجمبر  02الصادر بتاريخ  0108رقم 

صفقات القاضي بتعيين األشخاص المسؤولين عن ال

العمومية للسلطات المتعاقدة التابعة لوزارة البترول و 

 :، كما يليالمعادن و الطاقة

الشخص المسؤول عن الصفقات  الهيئة

 العمومية

شركة معادن 

 موريتانيا

 توري محمد مصطفى

 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 2المادة 

 .المقرر

يكلف األمين العام لوزارة البترول و المعادن  :0المادة 

و الطاقة بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

وزارة الوظيفة العمومية والعمل 

 وعصرنة اإلدارة

 نصوص تنظيمية

يحدد  2222يوليو  22بتاريخ   2802مقرر رقم  

 .الصحة والسالمة بالمنشأةتشكلة وشروط سير لجان 

تضطلع لجان الصحة والسالمة المنشأة : المادة األولى

من مدونة الشغل  021و  020بموجب ترتيبات المادتين 

 : بالمهام التالية

القيام بالتقصي هي بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها  -

أو ما  بمناسبة كل حادث شغل أو مرض مهني خطير

على صحة وسالمة العمال  يمكن أن يشكل خطر

 .ويمكنها االستعانة بأشخاص مؤهلين

يجب أن يكون هدف التقصي األساسي هو تحديد أسباب 

الحادث أو المرض بغية البحث عن الوسائل الكفيلة بعدم 

 . تكراره وتثبت نتائج هذا التقصي في سجالت اللجان

التأكد أن المعدات والماكنات المستخدمة  -

ظم السالمة المقررة بهذا تستجيب لمعايير ون

 .الشأن

إجراء تفتيشات دورية للمؤسسات بغية التأكد  -

من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية 

والتعليمات المتعلقة بالصحة والسالمة وكذا من 

يجب أن تكون . حسن صيانة معدات الحماية

 .موضوع تقارير تقيد في سجالت اللجان
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الصلة إبداء الرأي حول كل المسائل ذات  -

بترتيبات ونظم وتعليمات السالمة المتخذة من 

ويقوم رئيس المصلحة . طرف رئيس المؤسسة

المختص بالسالمة فورا بتدوين الرأي في سجل 

 .اللجنة

تنظيم وتدريب الفرق المكلفة بمصالح الحرائق  -

واإلنقاذ والسهر على مراعاة تعليمات هذه 

 المصالح؛
والنظافة  االجتهاد في تطوير مفاهيم السالمة -

 .والصحة بكل الوسائل الفعالة

تشكل لجان الصحة والسالمة في كل مؤسسة  :2المادة 

 .عامال 21تشغل على األقل خمسين 

 : تضم لجنة الصحة والسالمة للمؤسسة: 0المادة 

 رئيس المؤسسة أو ممثله؛ -
 المسؤول المكلف بمسائل الصحة والسالمة؛ -
طبيب معين من طرف المكتب الوطني لطب  -

 الشغل؛
ممثل عن العمال في المؤسسات التي يبلغ عدد  -

أجيرا ويرتفع هذا العدد إلى ممثلين  21عمالها 

إثنين، من ضمنهما ممثل عن فئة العمال األطر 

 21في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على 

 .أجيرا

يحق للجنة اللجوء إلى أي شخص مؤهل ترى في اللجوء 

 .إليه حال لمسألة خاصة محددة

ينتخب ممثل العمال أو عند االقتضاء ممثلو  :1المادة 

العمال في اللجنة لمأمورية من ثالث سنوات قابلة للتجديد 

في الظروف نفسها التي ينتخب فيها مندوبو العمال مع 

وضع االعتبار للمعارف الفنية أو القدرات الالزمة في 

 .مجال الصحة والسالمة في العمل

نة الصحة والسالمة بحفظ يلزم أعضاء لج :8المادة 

السر المهني فيما يخص الوقائع التي يحصل لهم العلم بها 

بحكم مهامهم سواء تلك المتعلقة بالمعلومات ذات الطابع 

 .الطبي أو أخرى متعلقة بالضحية وأسرار التصنيع

يتولى .يرأس اللجنة رئيس المؤسسة أو ممثله :2المادة 

 .للجنةمسؤول الصحة والسالمة وظائف كاتب ا

تجتمع لجنة الصحة والسالمة أربع مرات في  :0المادة 

ويمكن أن تجتمع في دورة غير . السنة في دورة عادية

عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو على إثر كل 

 .حادث ترتب عليه أو يمكن أن تترتب عليه نتائج خطيرة
يعوض وقت حضور االجتماعات وكذا الوقت 

موكلة من قبل اللجنة كما لو كان المخصص لمهام فردية 

وقت عمل في حالة ما إذا كان العمال أعضاء لجنة 

الصحة والسالمة يمارسون كذلك وظائف مندوب عمال 

فإن األوقات المقضية في االجتماعات والمهام الموكلة 

من طرف اللجنة ال يمكن اقتطاعها من الساعات التي 

 .يتوفرون عليها بحكم صفة مندوب عمال
لجلسة بعد كل اجتماع يقيد هذا ر لإعداد محض يتم

المحضر في سجل خاص يلزم أن يوضع بشكل دائم 

تحت تصرف مفتشي ومراقبي الشغل وكذا عند االقتضاء 

تحت تصرف كل عضو في اللجنة الفنية االستشارية 

ويجب أن تكون القرارات ذات الطابع . للصحة والسالمة

عن طريق  التعليمي لعمال المؤسسة موضع إعالن

 .الملصقات أو أي وسيلة أخرى

 :تخضع لجنة الصحة والسالمة لواجب :2المادة 

تعبئة استمارة معلومات إثر كل حادث تسبب  -

في وفاة أو في إعاقة دائمة أو أظهر وجود 

 .خطركبيرولو كان أمكن تفادي نتائجه
تحرر هذه االستمارة في أربع نسخ موقعة من  -

قاموا بالتحقيق، تحتفظ قبل أعضاء اللجنة الذين 

المؤسسة منها بنسخة وتبعث األخر في الخمسة 

 : عشر يوما التالية للحادث إلى كل من
  الصندوق الوطني للضمان

 االجتماعي؛
  المفتش الجهوي للشغل المختص

 ترابيا؛
 المكتب الوطني لطب الشغل. 

إعداد تقرير سنوي في خمسة نسخ، عن نشاط  -

مذكورة في الفقرة اللجنة يرفع إلى الهيئات ال

األولى باإلضافة إلى اللجنة الفنية االستشارية 

للصحة والسالمة والمدير العام للعمل، في أجل 

 .ديسمبر من كل سنة 10أقصاه 
ويجب أن يحتوي التقرير على احصائيات 

 : ومعلومات عن
 حوادث الشغل -
 األمراض المهنية -
اإلجراءات الوقائية المتخذة داخل المؤسسة  -

 .الفترة التي يغطيها التقريرخالل 
: هذا المقرر يلغي ويحل محل المقرر رقم :8المادة 

  .0109نوفمبر 7الصادر بتاريخ  11886

يكلف األمين العام للوزارة المكلفة بالعمل  :82المادة 

المقرر  اوالمدير العام للعمل، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذ

اإلسالمية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سالذي 

 .الموريتانية

يحدد  2222يوليو  22صادر بتاريخ  2808مقرر رقم 

 .شروط تصريح االكتتاب لدى مفتشية الشغل

يجب أن يكون تشغيل األجير موضع : المادة األولى
 :تصريح لدى 

 مفتشية الشغل ؛ -
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛ -
 .المكتب الوطني لطب الشغل -
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خالل األيام الثمانية التالية يجب أن يتم التصريح 
 :لالكتتاب، وأن يتضمن المعلومات التالية 

التسمية االجتماعية أو اسم ولقب رب العمل  -
 وعنوانه ؛

اسم ولقب وجنسية وتاريخ ومحل ميالد األجير  -
وعند االقتضاء؛ رقم تسجيله لدى الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي إن كان سبق 

 تسجيله ؛
 ؛ تاريخ االكتتاب -
طبيعة ومدة العقد وكذا مدة االختبار بالنسبة  -

للعقود غير المحددة المدة والعقود محددة المدة 
 التي يتجاوز حدها األدنى ستة أشهر ؛

 التصريح الشهري بحركة العمال : 2المادة 

خمسين يجب على المؤسسات التي تشغل على األقل 
أجيرا أن ترسل كل شهر إلى مفتشية الشغل تصريحا 

 :يتضمن 
التسمية االجتماعية أو اسم ولقب رب العمل  -

 وعنوانه ؛
الئحة عقود العمل المبرمة أو المفسوخة خالل  -

 .الشهر المنصرم
يمكن أن يتم هذا التصريح حتى الخامس عشر من الشهر 

 .الموالي لفترة التصريح

المقرر يلغي ويحل محل المقرر رقم  هذا:  0المادة 

المحدد لشروط  0109فمبر  نو 6الصادر بتاريخ  1880

 .تصريح االكتتاب لدى مفتشية الشغل

المكلفة بالعمل  للوزارةيكلف األمين العام :  1المادة 

والمدير العام للعمل، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذ المقرر 

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزارة الصحة

 نصوص تنظيمية

يقضي  2222يناير  08صادر بتاريخ  2282رقم مقرر 

باعتماد اإلتفاقية الوطنية المنظمة للعالقات بين 

الصندوق الوطني للتامين الصحي و العيادات الطبية 

 .الخاصة

تم المصادقة على اإلتفاقية الوطنية ت: المادة األولى

الملحقة بهذا المقرر و المنظمة للعالقات بين الصندوق 

ن الصحي و العيادات الطبية الخاصة و الوطني للتأمي

المبرمة بين الصندوق الوطني للتامين الصحي من جهة 

 .و العيادات الطبية الخاصة من جهة أخرى

هذه اإلتفاقية سيتم تجسيدها من خالل عقود  :2المادة 

فردية توقع بين كل من الصندوق الوطني للتأمين 

وزارة  الصحي و العيادات الطبية الخاصة المرخصة من

 .الصحة

تبرم هذه اإلتفاقية لمدة خمس سنوات، قابلة  :0المادة 

يمكن لهذه . للتجديد بصورة تلقائية، لمدة نفس الفترة

مشترك بين  تفاقية أن تكون موضع ملحق يبرم باتفاقاإل

 .األطراف الموقعة

تسري هذه اإلتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيع : 1المادة 

دي الملزم للصندوق الوطني الطرفين على العقد الفر

للتأمين الصحي و المؤسسة مقدمة الخدمة باحترام بنود 

 .هذه اإلتفاقية

يكلف األمين العام لوزارة الصحة بتنفيذ هذا : 8المادة 

المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 نصوص مختلفة
سبتمبر  82صادر بتاريخ  888 – 2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق  2222

 .الوطني للتأمين الصحي

يعين أعضاء في مجلس إدارة الصندوق : المادة األولى

 :الوطني للتأمين الصحي لمدة ثالث سنوات

o عن وزارة  مدير ودادية القوات المسلحة، ممثال

 الدفاع الوطني؛

o  للخزينة و مديرة المعلوماتية بالمديرية العامة

المحاسبة العمومية بوزارة المالية، ممثلة 

 للوزارة؛

o  المستشار الفني المكلف بالترقية النسوية و

 وبالنوع بوزارة الشؤون اإلجتماعية و الطفولة 

 اأٍلسرة، ممثال للوزارة؛

o  المدير العام لضبط النظم و التنظيم و جودة

الخدمات و العالج بوزارة الصحة، ممثال 

 للوزارة؛

o ائب بالجمعية الوطنية، ممثال عن الجمعية ن

 الوطنية؛

o  األمين العام التحادية التجارة، ممثال عن أرباب

 العمل الموريتانيين؛

o  األمين العام التحاد عمال الصحة، ممثال عن

 النقابات األكثر تمثيال؛

o  رئيس الهيئة الوطنية لألطباء و الصيادلة و

 جراحي األسنان، ممثال عن الهيئة؛

o عن المؤسسات اإلستشفائية الخصوصية؛ ممثل 

o  ممثل عن عمال الصندوق الوطني للتأمين

 .الصحي

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 

 122 – 0107المرسوم، و خاصة المرسوم رقم 

القاضي بتعيين أعضاء  0107مايو  02الصادر بتاريخ 

 .مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي
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يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي : 0المادة 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

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

يقضي  2222يناير  80صادر بتاريخ  2008مقرر رقم 

  .بتعيين بعض الموظفين

يعين الموظفون التالية أسماؤهم اعتبارا : المادة األولى

 :، طبقا للبيانات التالية0101براير ف 00من 

 :للصحة العامة المديرية -

 :والطفل األم صحة مديرية -

  الوالدة حديثي و األم صحة مصلحة رئيس -
 (:جديد منصب) والمراهقينواألطفال 

: ت.و.ر العزيز، عبد محمد سيدي السيد -0

 جامعي، استشفائي أستاذ ،1022099081

 .62520F: االستداللي الرقم

 الطفل بأمراض المندمج التكفل مصلحة رئيس -
 (:جديد منصب)

: ت.و.ر سالم، أحمد الرباني السيد -0

 للصحة، مساعد فني أستاذ ،9917218107

 .40659T: االستداللي الرقم

 (:جديد منصب) التغذية تطوير مصلحة رئيس -

: ت.و.ر جالو، انمألي رقية السيدة -1

: االستداللي الرقم قابلة، ،9960218676

84675M 

 للتلقيح الموسع البرنامج مصلحة رئيس -
 (:جديد منصب)

 ،1110621020: ت.و.ر حميد، أمبارك السيد -0

 40067A: االستداللي الرقم أخصائي، طبيب

 :المعدية األمراض مديرية

 منصب) والجذام السل محاربة مصلحة رئيس -

 (:جديد

: ت.و.ر كان، مالك الحاج السيد -2

 الرقم أخصائي، طبيب ،9218621010

 71702L: االستداللي

 منصب) المالريا محاربة مصلحة رئيس

 (:جديد

 :ت.و.ر جالو، إبراهيم عبدول السيد -6

: االستداللي الرقم طبيب، ،0901761070

42986Y 

 الكبد والتهابات السيدا محاربة مصلحة رئيس -
 الجنس طريق عن المنتقلة األمراض و

 (:جديد منصب)

: ت.و.ر محمدو، الرحمن عبد السيد -7

: االستداللي الرقم طبيب، ،1060016770

69681P. 

 :المعدية غير األمراض مديرية -

 حوادث و الرضوض محاربة مصلحة رئيس -
 (:جديد منصب) العمومي الطريق على السير

: ت.و.ر األمين، محمد المصطفى الشيخ السيد -8

 مساعد عيادة رئيس ،0900160906

: االستداللي الرقم جامعي، –استشفائي

78310T 

داء السكري و اإلصابات محاربة رئيس مصلحة 

 (:منصب جديد)التنفسية المزمنة 

: ت.و.ر البخاري، اسلم ألبو السيد -9

 الرقم أخصائي، طبيب ،2899290961

 69672E: االستداللي

 :للمصادر العامة المديرية -

 :البشرية المصادر مديرية -

 المسار متابعة و العمال تسيير مصلحة رئيس -
 (:جديد منصب) المهني

: ت.و.ر الراظي، األمين محمد سيدي السيد -01

 المصادر في رئيسي مستشار ،7008778016

 81245J: االستداللي الرقم البشرية،

 منصب) والتدريبات التكوين مصلحة رئيس

 (:جديد

: ت.و.ر المعزوز، سالم محمد محمد السيد -00

 للصحة، مساعد فني أستاذ ،9292220212

 47427A: االستداللي الرقم

 :اللوازم و والصيانة التحتية البنى مديرية -

 (:جديد منصب) التحتية البنى مصلحة رئيس -

: ت.و.ر أخطور، الداه خالد السيد -00

 في و صحي طبي مهندس ،6622016667

 .93896K: االستداللي الرقم العمومية، النظافة

 (:جديد منصب) الصيانة  مصلحة رئيس

: ت.و.ر سيدي، عابدين محفوظ خالد السيد -01

 الرقم معلوماتية، مهندس ،0978010190

 74089F: االستداللي

 :المالية الشؤون مديرية

 الخارجية ويالتمللت المحاسبة مصلحة رئيس

 (:جديد منصب)

: ت.و.ر حرمه، خديجة السيدة -00

 الرقم مدني، إداري ،6001870201

 81256W: االستداللي
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 جودة و التنظيم و النظم لضبط العامة المديرية

 :والعالج الخدمات

 :االستشفائي الطب مديرية

 الهيئات متابعة و تنظيم مصلحة رئيس

 (:جديد منصب) الخاصة العالجية الصحية

: ت.و.ر التلمودي، أحمد هللا عبد محمد السيد -02

: االستداللي الرقم طبيب، ،9266710610

40926J 

 :والمختبرات الصيدلة مديرية

 (:جديد منصب) األدوية تسجيل مصلحة رئيس

: ت.و.ر الدين، امحمد األمين محمد السيد -06

: االستداللي الرقم صيدالني، ،1100061000

64559X 

 :العمومية النظافة مديرية -

 منصب) النظافة ترقية و تفتيش مصلحة رئيس -

 (:جديد

: ت.و.ر جالو، ىديك انديوكوندا السيدة -07

: االستداللي الرقم قابلة، ،1170011070

83122Z 

 :العالجات جودة تنظيم مديرية -

 مستوى كل حسب اإلشراف مصلحة رئيس -
 (:جديد منصب)

: ت.و.ر أبات، هللا عبد محمد محمد السيد -08

 الرقم أسنان، جراح ،0012116061

 77923Y: االستداللي

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية : 2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري

 مختلفةنصوص 

سبتمبر  81صادر بتاريخ  822 – 2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة  2222

 .الموريتانية لتسويق األسماك

، 0101يونيو  02يعين اعتبارا من  :المادة األولى

رئيسا لمجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق 

 :سنوات( 1)األسماك، لمأمورية ثالث 

 .الطيبالخليل : السيد

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :2المادة 

 0107خاصة تلك الواردة في المرسوم رقم و المرسوم، 

، القاضي 0107يونيو  01الصادر بتاريخ  191 –

بتعين الرئيس و األعضاء الممثلين للدولة في مجلس 
 .(أ.ت.م.ش) إدارة الشركة الموريتانية لتسويق األسماك

يكلف وزير الصيد و اإلقتصاد البحري بتنفيذ  :0المادة 

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة التجارة و الصناعة و السياحة

 نصوص مختلفة

سبتمبر  22صادر بتاريخ  882 – 2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين بعض األشخاص بوزارة التجارة  2222

 .و الصناعة و السياحة

، 0101يوليو  19يعين اعتبارا من : المادة األولى

 :األشخاص التالية أسماؤهم طبقا للبيانات التالية
 :ديوان الوزير

 نفيسة منت  :المستشارة المكلفة بالسياحة

مختار النش، الرقم الوطني للتعريف 

محمد الزين ولد : ، خلفا للسيد0016110178

، الذي 43692Qالذهبي، الرقم اإلستداللي 

 .استفاد من حقه في التقاعد
 المؤسسات العمومية

 المكتب الوطني للسياحة

 محفوظ ولد الجيد، الرقم : المدير العام

 ، الرقم الوطني104755Nاإلستداللي 

محمد : ، خلفا للسيد1797880901للتعريف 

محمود ولد أب ولد ان، الرقم اإلستداللي 

706704F الرقم الوطني للتعريف ،

 ؛6207172778

 محمد األمين ولد سيدينا، : المدير العام المساعد

، خلفا 0007886186الرقم الوطني للتعريف 

 .نفيسة منت مختار النش: للسيدة
ارة و الصناعة و السياحة يكلف وزير التج :2المادة 

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

 وزارة التنمية الريفية

 نصوص تنظيمية

 2222مارس   80صادر بتاريخ  2820مقرر رقم 

يقضي بإنشاء لجنة خاصة لمتابعة استراتيجية القضاء 

الصغيرة ومراقبة مرض على مرض طاعون المجترات 

التهاب الرئة و ذات الجنب المعدي عند االبقار المحدد 

  .لإلجراءات التنظيمية لسير أعمالها

يتم إنشاء لجنة خاصة تابعة لوزير التنمية : المادة األولى

الريفية مكلفة بمتابعة االستيراتيجية الوطنية للقضاء على 

مرض طاعون المجترات الصغيرة ومراقبة مرض 

 .لتهاب الرئة و الجنب المعدي عند االبقارا

 :تتمثل مهام اللجنة في مايلي :2المادة 
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تحديد الخطوط العريضة و اآلفاق و األهداف  -

االستيراتيجية للقضاء على طاعون المجترات 

الصغيرة ومراقبة مرض التهاب الرئة و الجنب 

 المعدي عند االبقار؛

 قيادة و تنسيق و متابعة تنفيذ كل مراحل -

استراتيجيات القضاء على مرض طاعون 

المجترات الصغيرة ومراقبة مرض التهاب 

 الرئة و الجنب المعدي عند االبقار ؛

تقييم آليات تنفيذ االستراتيجيات المعدة للقضاء  -

على مرض طاعون المجترات الصغيرة و 

مرض التهاب الرئة و الجنب المعدي عند 

 االبقار؛

و مراجعة تحديد آليات صياغة و متابعة  -

استراتيجيات القضاء على مرض طاعون 

المجترات الصغيرة و مرض التهاب الرئة و 

 الجنب المعدي عند االبقار ؛

راتيجيات السهر على تطبيق مقتضيات است -

القضاء على مرض طاعون المجترات 

مرض التهاب الرئة الجنب المعدي  الصغيرة و

 عند االبقار؛

 :تتشكل اللجنة من : 0المادة  

 مستشار وزير التنمية الريفية المكلف : الرئيس

 بالصحة الحيوانية

 األعضاء: 

 مدير المصالح البيطرية؛ -

مدير المكتب الوطني للبحوث و تنمية الثروة  -

 الحيوانية؛

 مدير المركزية للتموين بالمدخالت الحيوانية؛ -

مسؤول االتصال المكلف بخارطة طريق  -

 مرض طاعون المجترات الصغيرة؛

تصال المكلف بخارطة طريق مسؤول اال -

الجنب المعدي عند و مرض التهاب الرئة 

 االبقار؛

رئيس الشبكة الموريتانية للمراقبة الوبائية  -

 لألمراض الحيوانية ؛

رئيس قطاع الصحة الحيوانية والسالمة  -

 الصحية للغذاء بالمركز الوطني؛

مسؤول مكونة الصحة الحيوانية بالمشروع  -

 .عوي بالساحلالجهوي لدعم النظام الر

تتكفل إدارة المصالح البيطرية بمهام : 1المادة 

 السكرتاريا

تجتمع اللجنة كل شهر مرة واحدة في دورة : 8المادة 

عادية طيلة مدة حملة تحصين الحيوانات، كما يمكنها 

 .االجتماع في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك

ة لذلك في حالة دعت الضرورة بإمكان اللجن :2المادة 

معنوية و كذا اللجوء  أو االستعانة بأي خبرة شخصية

 .للهيئات و المنظمات المتخصصة في مجال خبرتها

المراقبة الوبائية لتقييم أثر حمالت التحصين  :0المادة 

يقوم بها المكتب الوطني للبحوث و ( التقصي المصلي)

تنمية الثروة الخيوانية ، تبعا لبرتوكول المتابعة المعد 

سلفا بالتعاون مع مركز التعاون الدولي للبحث الزراعي 

 .من أجل التنمية تحت اشراف إدارة المصالح البيطرية

يتكفل المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي  :2المادة 

 .اجتماعاتها وف سير أعمال اللجنة يبالساحل بمصار

يكلف األمين العام لوزارة التنمية الريفية  :8المادة 

بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

-------------------- 
 نصوص مختلفة

سبتمبر  81صادر بتاريخ  828 – 2222مرسوم رقم 

يتضمن تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة  2222

 .المكتب الوطني للبحوث و تنمية الثروة الحيوانية

، 0101يونيو  19يعين اعتبارا من : المادة األولى

رئيس و أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للبحوث و 

وات على النحو نس( 1)تنمية الثروة الحيوانية لمدة ثالث 

 : التالي
 .آمي ديالو: الرئيسة
 : األعضاء

 مدير المصالح البيطرية، وزارة التنمية الريفية؛ 
  مدير تنمية الشعب الحيوانية و المصادر

 لغذائية، وزارة التنمية الريفية؛ا
  مدير المدرسة الوطنية للتكوين و اإلرشاد

 الزراعي، وزارة التنمية الريفية؛
  مدير المركز الوطني للبحث الزراعي و التنمية

 الزراعية، وزارة التنمية الريفية؛
  ،مدير المعهد الوطني لبحوث الصحة العمومية

 ممثل عن وزارة الصحة؛
 التقييم، ممثل عن وزارة  مدير المتابعة و

 اإلقتصاد و الصناعة؛
  المدير العام المساعد للخزينة و المحاسبة

 العمومية، ممثل عن وزارة المالية؛
  المدير المساعد لحماية الطبيعة، ممثل عن

 وزارة البيئة و التنمية المستدامة؛
  مدير المعهد العالي للتعليم التكنولوجي

العالي و  بروصو، ممثل عن وزارة التعليم

 البحث العلمي و تقنيات اإلعالم و اإلتصال؛
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  األمين العام لالتحادية الوطنية للتنمية

الحيوانية، ممثل عن المنظمات المهنية و 

اإلجتماعية للمنمين، ممثل عن عمال المكتب 

 .بحوث و تنمية الثروة الحيوانيةلالوطني ل
هذا تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة ل :2المادة 

 109 – 0107المرسوم، و خاصة المرسوم رقم 

، المضمن تعين رئيس 0107مارس  17الصادر بتاريخ 

و أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للبحوث و تنمية 
 .الثروة الحيوانية

يكلف وزير التنمية الريفية بتنفيذ هذا المرسوم : 0المادة 

ة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمي
 .الموريتانية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و 
 تقنيات اإلعالم و اإلتصال

 نصوص مختلفة

سبتمبر  20صادر بتاريخ  880 – 2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين بعض الموظفين بوزارة التعليم  2222

 .العالي و البحث العلمي و تقنيات اإلعالم و اإلتصال
 : المادة األولى
 ديوان الوزير .8

أيساتا داودا : السيدة 0101يونيو  02تعين اعتبارا من 

، 111189Gجالو، أستاذة مساعدة، الرقم اإلستداللي 

، مفتشة عامة 0768890090الرقم الوطني للتعريف 

الحسن أعمر بلول، أستاذ مؤهل، الرقم : خلفا للسيد

، الرقم الوطني للتعريف 89964Lاإلستداللي 

 .لمهام أخرىالذي استدعي  0020108776

 المؤسسات العمومية .2
محمد  ، السيد عال0101يوليو  19ارا من يعين اعتب

، 96458Uسالم بخاري، أستاذ مؤهل، الرقم اإلستداللي 

مديرا عاما  1020117000الرقم الوطني للتعريف 

 .للوكالة الوطنية للبحث العلمي و االبتكار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .لجمهورية اإلسالمية الموريتانيةل
------------------- 

أكتوبر  82صادر بتاريخ  821-2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين موظف بوزارة التعليم العالي  2222

 .والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال
السيد  0101سبتمبر  10يعين اعتبارا من  :المادة األولى

اسحاق ابات الشيخ احمد، استاذ مؤهل، الرقم االستداللي 

27346Y 0060702100، الرقم الوطني للتعريف ،

الخصوصي خلفا للسيد  مديرا لترقية التعليم العالي
محاضر، الرقم االستداللي احمدون عبدي، أستاذ 

69852A 2281170816، الرقم الوطني للتعريف. 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
------------------- 

أكتوبر  82صادر بتاريخ  828-2222مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة  2222

 .الوطني للبحث العلمي واالبتكار
 ةأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطني يعين: المادة األولى

( 1)للبحث العلمي واالبتكار لمأمورية مدتها ثالث 

 :سنوات قابلة للتجديد، كما يلي 
مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية ممثال عن  -

 الرئاسة ؛
ديوان الوزير األول ممثال عن بمستشار  -

 ؛ األولىالوزارة 
مكلف بمهمة في الوزارة المكلفة باالقتصاد  -

 ممثال للوزارة ؛
رئيس مصلحة في المديرية العامة للميزانية  -

 في وزارة المالية ممثال للوزارة ؛
مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي  -

 والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم و االتصال
 ممثال للوزارة ؛

الشخصيات العلمية المؤهلة ممثلة للمجاالت  -
 العلمية الكبرى ؛

د الوطني ألرباب العمل ممثلي االتحا -
 .الموريتانيين

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  : 2المادة 

 .المرسوم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  يكلف:  0المادة 

بتنفيذ هذا المرسوم الذي  وتقنيات اإلعالم واالتصال
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 وزارة التشغيل والشباب والرياضة

 نصوص مختلفة

 2222يونيو  02صادر بتاريخ  2018مقرر رقم  

 .(مهنتي)متعلق بتعيين منسق برنامج 
حمادي ولد البكاي، : يتم تعيين السيد: المادة األولى

 .منسق لبرنامج مهني

يتم نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة البيئة و التنمية المستديمة

 نصوص تنظيمية

 2222يو يول 28صادر بتاريخ  2818مقرر رقم 

التحالف "يادة برنامج يتضمن إنشاء لجنة فنية لق

 ."2الطور  /ضد التغير المناخي الموريتاني

ينشأ لدى وزارة البيئة و التنمية المستديمة : المادة األولى

ضد التغير  التحالف الموريتاني": لجنة لقيادة برنامج

 ".0الطور  /المناخي

و . لجنة القيادة هيئة للتسيير االستراتيجي: 2المادة 

يحكمها مبدأ التسيير الجماعي، و تتخذ قراراتها 
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بمتابعة و تمثل هيئة اتخاذ القرار المكلفة . باإلجماع

التوجهات االستراتيجية الكبرى للبرنامج، و باإلشراف 

 .على تنفيذه

 :و في هذا الصدد، تكلف على نحو خاص بما يلي

  التي يقوم التأكد من انسجام مجموع التدخالت

 ةهات و السياسات الوطنيبها البرنامج مع التوج

 في مجال تدخل البرنامج؛

  التوجيه )قيادة تنفيذ البرنامج و اإلشراف عليه

االستراتيجي، مدى التقدم، التعديالت الالزمة، 

 ؛(إلخ

  دراسة خطط العمل و التقارير السنوية، و

 المصادقة عليها؛

  ،دراسة مقترحات األطراف المعنية بالبرنامج

على أساس تقارير  المناسبةو اتخاذ القرارات 

 التقييم؛مدى التقدم و المتابعة و 

  تحفيز التآزر بين مختلف التدخالت و تلك

المنفذة في نفس المجال من طرف متدخلين 

 آخرين على مستوى البلد؛

  تامين االتصال حول البرنامج لدى األطراف

 المعنية و فيما بينها؛

  تشجيع استيعاب و استلهام و ديمومة مكتسبات

 .و نتائج البرنامج

األمين العام للوزارة  يترأس لجنة القيادة  :0المادة 

 :و هي تضم األعضاء التاليين. المكلفة بالبيئة

 ممثل عن وزارة الداخلية و الالمركزية؛ 

 ممثل عن وزارة التنمية الريفية؛ 

 ني لبرنامج التحالف الموريتاني المدير الوط

 الطور الثاني؛/ د التغير المناخيض

 مدير الوكالة الوطنية للسور األخضر الكبير؛ 

  المجالس الجهوية لواليات اترارزة و رؤساء

 البراكنة و كوركول و كيديماغا و لعصابه؛

 ممثل عن مندوبية االتحاد األوروبي؛ 

 هنيممثل عن الشركاء الفنيين و الماليين، يع 

 ديمة؛و التنمية المست الفريق الفني للبيئة

  الوطني مع اتفاقية التغير  االتصالنقطة

 المناخي؛

  التكتالت الثالثة ممثل عن كل واحد من

غير الحكومية المتعاملة مع برنامج  للمنظمات

/ ضد التغير المناخي التحالف الموريتاني

تكتل تكتل كونكورديس، و )الطور الثاني 

كاريتاس  –وليكية جيردير، وتكتل اإلغاثة الكات

 (.موريتانيا

يؤمن سكرتارية اللجنة المدير الوطني  :1المادة 

اعدين الفنيين للبرنامج الذين للبرنامج مدعوما بالمس

يقيمون معا جدول األعمال، ويقدمونه لرئيس لجنة 

 .القيادة

تجتمع لجنة القيادة في دورة عادية كل سنة،  :8المادة 

و يمكن أن تجتمع في دورة . على دعوة من رئيسها

أو أكثر من  استثنائية في أي وقت، بطلب من رئيسها

 .لية و البت فيهانصف أعضائها لتدارس قضايا استعجا

ح ليصيلزم حصول نصاب من ثلثي األعضاء : 2المادة 

 .انعقاد أي اجتماع

تجتمع لجنة القيادة في مباني الوزارة المكلفة  :0المادة 

 .بالبيئة، أو في أي مكان آخر بموافقة الرئيس

على إثر كل اجتماع، يحرر محضر من : 2المادة 

النقاط  يشمل المحضر مخلصا عن. طرف السكرتارية

التي نوقشت أثناء اإلجتماع، و القرارات المتخذة من 

 .طرف لجنة القيادة و قائمة الحاضرين و الغائبين

نة القيادة بمهلة خمسة أيام من أيام تتمتع سكرتارية لج

العمل لتقديم مشروع المحضر إلى أعضاء اللجنة ليبدوا 

آراءهم خالل مهلة مماثلة يصبح المحضر نهائيا 

 .ابانقضائه

تضم  أنيمكن للجنة القيادة، عند االقتضاء،  :8المادة 

 .العلمي في أشغالها أوإليها أي شخص يفيد رأيه الفني 

لجنة فنية للمتابعة : "يؤازر لجنة القيادة: 82المادة 

، تكلف بالمتابعة الدائمة للبرنامج فنيا و "الميدانية

 .ميدانيا، و بتحضير اجتماعات لجنة القيادة

برامج أو خطط )اللجنة الفنية الخطط الميدانية تستلم 

، و التقارير الدورية و النهائية لمختلف (نشاطات

البرمجة، مدى التقدم، )الشركاء في تنفيذ البرنامج 

ذلك تتابع نشاطات البرنامج حسب و ب(. المتابعة و التقييم

 .رات البرمجةفت

ما و في هذا الصدد، تتمثل مهام اللجنة الفنية أساسا في

 :يلي

o  متابعة تنفيذ القرارات و التوصيات المتخذة من

طرف لجنة القيادة، و أثناء الدورات السالفة 

 للجنة الفنية؛

o  السهر على تنسيق التخطيط و انسجام األدوات

بعة و او الخطط المشتركة في مجال المت

 التقييم، و اإلتصال و التجلي؛

o  السهر على إدماج نشاطات البرنامج في

 الوطني؛ التخطيط
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o  تشجيع استيعاب و استلهام و ديمومة مكتسبات

 .البرنامج و نتائجه

يترأس اللجنة الفنية المدير الوطني للبرنامج،  :88المادة 

 : و تشمل األعضاء التاليين

 ممثل عن مندوبية اإلتحاد األوروبي؛ 

 مساعد فني في البرنامج؛ 

  ممثل عن تكتل المنظمات غير الحكومية

 ؛"كونكورديس"

 مات غير الحكومية ممثل عن تكتل المنظ

 ؛"جيردير"

 مات غير الحكومية نظممثل عن تكتل الم

 ؛"كاريتاس موريتانيا –وليكية اإلغاثة الكات"

  ممثل عن كل من المندوبيات الجهوية لوزارة

المستديمة، في واليات اترارزة البيئة و التنمية 

 لبراكنة و كوركول و كيديماغا و لعصابه؛و 

  اإلتصال الوطني مع اتفاقية التغير نقطة

 المناخي؛

  ؛"ريمراب"ممثل عن برنامج 

  ؛"ريمدير"ممثل عن برنامج 

  ريمفيل"ممثل عن برنامج." 

تجتمع اللجنة الفنية في دورة عادية كل ستة : 82المادة 

تجتمع  أنأشهر، بناء على دعوة من رئيسها و يمكن 

ت الحاجة بطلب من رئيسها، في دورة استثنائية كلما دع

 .لذلك

توسع اجتماعات  أنعند اإلقتضاء يمكن  :80المادة 

ممثلين عن المجتمع المدني، او  اللجنة الفنية إلى

موضوعاتيين، أو شركاء فنيين أو  أوصين قطاعيين تخم

 .ماليين أو شركاء في التنفيذ، إلخ

يحرر جدول األعمال المؤقت من طرف : 81ٍالمادة 

 .ر الوطني للمشروعالمساعدة الفنية و المدي

يشمل مشروع جدول األعمال تلقائيا تنفيذ  :88المادة 

 .التوصيات الصادرة عن الدورة السابقة للجنة الفنية

تجتمع اللجنة الفنية في مباني الوزارة : 82المادة 

 .مكان آخر يحدده رئيسهاأي المكلفة بالبيئة، أو في 

طرف  تؤمن السكرتارية اللجنة الفنية من: 80المادة 

 .المساعدة الفنية للبرنامج

جنة الفنية بمهلة خمسة لتتمتع سكرتارية ال :82المادة 

أيام من أيام العمل لتقديم مشروع المحضر إلى أعضاء 

اللجنة الفنية الحاضرين في اإلجتماع ليبدوا آراءهم 

أيام بانقضائها يصبح المحضر ( 1)خالل مهلة ثالثة 

 .نهائيا

لميزانيات السنوية األعباء تبرمج في ا :88المادة 

المترتبة عن اجتماعات لجنة القيادة و اللجنة الفنية، بما 

في ذلك مشاركة األعضاء القادمين من خارج 

 .انواكشوط

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :22المادة 

 .المقرر

يكلف األمين العام لوزارة البيئة و التنمية : 28المادة 

بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة  المستديمة

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 إعالنـــــات -7

 98560/0909: رقم بشهادة بيعتصريح 

لسنة ألفين  و العشرون أكتوبرفي يوم اإلثنين الموافق السادس 

 و عشرين

شامخ محمد محمود، موثق العقود بالمكتب / صرح لنا نحن ذ

 .انواكشوطبتوثيق لل 6رقم 

 كل من السيدين

 في شنقيط 9191: محمد األمين مختار بلعمش المولود سنة

القاطن في انواكشوط الذي يقرأ و  9454942391: ت.الحامل ب

 .يكتب

 9193:محمد السالك سيد محمد محمد محمد السالك المولود سنة

 في افديرك

يقرأ و القاطن في انواكشوط الذي  9552668452: ت.الحامل ب

 .يكتب

الذين شهدا على أن المسمى حمود اسلم مينحن باع مع جميع 

الضمانات القانونية و العرفية المعمول بها قطعة األرض رقم 

 9082: موضوع السند العقاري رقم ARTIZANALEحي  54

  4م604دائرة اترارزه المساحة 

و ذلك لصالح السيد محمد الحافظ الملقب حاب محمد المختار 

 فال محمد

مقابل ثمن مائة ألف أوقية جديدة  8151019880: ت.الحامل ب

 .أوقية جديدة 988.888

 ولهذا تم تسليم نسخة واحدة أصلية للمعني

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

 0909/0909: تصريح بإعالن ضياع سند عقاري رقم

في يوم اإلثنين الموافق السادس عشر من نوفمبر لسنة ألفين و 

 عشرين

شامخ محمد محمود، موثق العقود بالمكتب / صرح لنا نحن ذ

 .لتوثيق العقود انواكشوط 6رقم 

المختار محمد فال، محمد السيد محمد الحافظ الملقب حاب 

 .القاطن في انواكشوط 8151019880: ت رقم. الحامل ب

الصادر  94/99/4848بناء على شهادة الضياع بدون رقم بتاريخ 

المتعلقة بخصوص ( C. S. D)عن مفوضية اإلنابات القضائية 
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تيزانا ذات السند حي ار 54راق القطعة األرضية رقم ضياع أو

 .دائرة اترارزة 9082العقاري 

و بناء عليه فإنه صرح لنا أنه يسمح للجهات المختصة بالقيام 

جراءات  الالزمة للحصول على نسخة ثانية من اإلبجميع 

 . السند العقاري المذكورة أعاله

مصرح على مضمون تصريحه أقره و وقع و بعد إطالع ال

 .عليه دون زيادة أو نقصان

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

 0507/0909: تصريح بإعالن ضائع رقم

في يوم الثالثاء الموافق الخامس عشر من شهر دجمبر سنة 

 ألفين و عشرون

شامخ محمد محمود، موثق العقود بالمكتب / صرح لنا نحن ذ

 .لتوثيق العقود بانواكشوط 6رقم 

في  9109سنة : محمد محمد حرمه الطلبه، المولود: السيد

 . برينه

القاطن في  2309613195: الحامل الرقم الوطني للتعريف رقم

 .انواكشوط

حمل اسم يدائرة اترارزة الذي  94919: رقم أن السند العقاري

المامية صو هيب الواصل له بموجب عقد البيع : السيدة

عن أبناء اإلمام .../....../...... :...بتاريخ 98464العرفي، رقم 

طبقا  80/94/4848محمد حامد بن حميدي قد ضاع عليه بتاريخ 

لشهادة إعالن ضاع عليه الصادر عن مفوضية اإلنابات 

القضائية، و انه أدلى بهذا التصريح بغية نشره في الجريدة 

 .الرسمية و لكي يخدم به ما هو حق

بسجالت األصول و عليه تم تضمين محضر هذا التصريح 

 . بمكتبنا

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

 إعالن بيع بالزاد العلني

عام ألفين و عشرين و في يوم الخميس الموافق للسابع عشر 

 من شهر دجمبر

 ي، عدل منفذ بانواذيبوآلوكامحمد األمين ولد / نحن ذ

زايد المسلمين بن ماء العينين نيابة  /بناء على تكلف األستاذ

 Blue Fishing Sarlعن شركة 

عن رئيس  42/81/4848بتاريخ  61/4848و تنفيذا لألمر رقم 

 Blueلصالح الدائن شركة  –لتجارية بانواذيبو االمحكمة 

Fishing Sarl  ضد شركةMigal has do mar 

unipessoal القاضي  – زيني تورى/ الممثلة من طرف ذ

كمة الموقع أمام المح 881/4848: بالتنفيذ الجبري للصلح رقم

 .40/82/4848التجارية بانواذيبو بتاريخ 

 48/99/4848 و حيث تم تبليغ هذا األمر من طرف مكتبنا بتاريخ

بمحضر التنبيه الذي تمت تحليته بالتأشيرة بتاريخ 

99/94/4848. 

لدى كتابة  96/94/4848 كراس الشروط بتاريخوحيث تم إيداع 

 ROAZسفينة المحكمة التجارية بانواذيبو من أجل بيع الضبط 

 .البرتقال :الجنسية

 لهذه األسباب

 ؛.إ.ت.م.إ.من ق 505و  518، 521: و عمال بأحكام المواد

 ROAZننا نعلن عن البيع بالمزاد العلني للسفينة البرتقالية فإ

بميناء انواذيبو المستقل على تمام  91/89/4849يوم الثالثاء 

 .أوقية 655..63.33: صباحا بثمن افتتاحي قدره 99الساعة 

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

 8090/0909: شهادة ضياع رقم

في يوم الجمعة الموافق للسابع و العشرون من سبتمبر سنة 

 ألفين و عشرون

عقود سويلم، موثق المحمد عبد هللا ولد ا/ مامنا نحن ذحضر أ

مكان  0058498644لرقم الوطني للتعريف بانواكشوط، حامل ا

 8838يكول، رقم الترخيص مزاولته للعمل تفرغ زينة شارع د

بوبكر كان، المولود سنة ، السيد يوسف أ4894يوليو  49بتاريخ 

 0228091529ركيز، حامل الرقم الوطني للتعريف في ا 9102

الصادرة عن مكتبنا بتاريخ  6359/48بموجب الوكالة رقم 

91/99/4848. 

 5996و طلب منا شهادة إعالن ضياع للسند العقاري رقم 

 .دائرة اترارزة 98/82/9126بتاريخ 

و عليه فقد سلمناه هذه . هذا ما صرح به أمامنا و وقع عليه

 . د الحاجةنالشهادة لإلدالء بها ع

واحدة و في ثالث نسخ  أصلية حررت بمكتبنا في صفحة

 .مطابقة لألصل

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

يقضي باإلعالن عن  0909 أكتوبر 95 بتاريخ 9002وصل رقم 

المرصد الموريتاني لألمن : تحمل اإلسم جمعية غير حكومية

 االلكتروني

محمد سالم ولد مرزوك،  الالمركزيةيسلم وزير الداخلية و 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

 46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الالحقة و خصوصا القانون رقم  و النصوص 4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  40ب مقتضيات المادة األشهر الثالثة الموالية وذلك حس

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .بالجمعيات

 يةثقاف: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةهيئتشكلة ال

  ابراهيم أحمد محمود سيدي عالي: الرئيــــــــس

  حمودي آكاطجمال : األمين العام

 سيد محمد لحويرثي: المالية أمين

*********** 
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يقضي باإلعالن عن  0909 دجمبر 90 بتاريخ 9008وصل رقم 

االتحادية الموريتانية : تحمل اإلسم جمعية غير حكومية

 للكولف

محمد سالم ولد مرزوك،  الالمركزيةيسلم وزير الداخلية و 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

 46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون رقم  4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  40األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .الجمعياتب

 رياضية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال

  ببها أحمد ببها: الرئيــــــــس

  محمد سالم بيداه: األمين العام

 اعمر فال امحيحمأحمد فال : المالية أمين

*********** 

يقضي باإلعالن عن  0909دجمبر  00 بتاريخ 9090وصل رقم 

تيه و جمعية األخوة للكار: تحمل اإلسم جمعية غير حكومية

 رياضات الدفاع عن النفس

محمد سالم ولد مرزوك،  الالمركزيةيسلم وزير الداخلية و 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

 46الصادر بتاريخ  46.890الجمعية للقانون رقم تخضع هذه 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون رقم  4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

مذكورة وبكل تغيير في إدارتها في النظام األساسي للجمعية ال

من  40األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .بالجمعيات

 رياضية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط الشمالية: مقر الجمعية

 :ذيةة التنفيجمعيتشكلة ال

 عل الشيخ يالي ا: الرئيــــــــس

 فالي باب : األمين العام

 فارماتا مامادو: أمينة المالية

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

يقضي باإلعالن  0909نوفمبر  95 بتاريخ 9069وصل رقم 

منظمة خدمتكم : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعيعن 

 لإلصالح و التنمية

 محمد سالم ولد مرزوك، الالمركزيةو يسلم وزير الداخلية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

 46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  40األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .الجمعياتب

 إجتماعية: جمعيةأهداف ال

 غير محدودة: جمعيةمدة صالحية ال

 تجكجة  -حي الكعدة : جمعيةمقر ال

 :التنفيذية جمعيةتشكلة ال

 لمليح محمد العتيق : الرئيــــــــس

 محمد محمود محمد أباه : األمين العام

 سويلمامحمد عبد الرحمن السالك : ةماليأمين ال

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

يقضي باإلعالن عن  0909دجمبر  92 بتاريخ 9066وصل رقم 

 جمعية القلم بموريتانيا: غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 محمد سالم ولد مرزوك، الالمركزيةو يسلم وزير الداخلية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

 46الصادر بتاريخ  46.890للقانون رقم تخضع هذه الجمعية 

خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

بكل تغيير في إدارتها في النظام األساسي للجمعية المذكورة و

من  40األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .بالجمعيات

 ثقافية: جمعيةأهداف ال

 غير محدودة: جمعيةمدة صالحية ال

 انواكشوط  -الميناء : جمعيةمقر ال

 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال

 خدي شيخن محمد لقظف : ةالرئيــــــــس

 تجان بوكار جاكانا : األمين العام

 ليجبريل شيلو : ةماليأمين ال

*************** 
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يقضي باإلعالن عن  0909دجمبر  07 بتاريخ 9097وصل رقم 

جمعية ببكر بن عامر : غير حكومية تحمل اإلسمة جمعي

 الخيرية

 محمد سالم ولد مرزوك، الالمركزيةو يسلم وزير الداخلية 

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن 

 .عن الجمعية المذكورة أعاله

 46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690يونيو 

 470800و القانون رقم  4600يناير  30الصادر بتاريخ  440800

 .4600يوليو  43الصادر بتاريخ 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في 

من  40األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

المتعلق  4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890القانون رقم 

 .الجمعياتب

 إجتماعية: جمعيةأهداف ال

 غير محدودة: جمعيةمدة صالحية ال

 تجكجة مقاطعة  –بلدية ببكر بن عامر  –القدية : جمعيةمقر ال

 :ة التنفيذيةجمعيتشكلة ال

 زينب الهادي أبسيد : ةالرئيــــــــس

 فاطمة السالك عبد الجليل: ةالعام ةاألمين

 أم الخير مندح : ةماليال ةأمين

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

 

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

 

 

 

 
 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 

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -065الحساب البريدي رقم 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

لوزارة األولىا  


