
245 
 

 الجريدة الرسمية
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 قانونية أوامر و قوانين -5
 

 –مقررات –مراسيم -2
 تعميمات -قرارات

 رئاسة الجمهورية

 نصوص تنظيمية

فبراير  53ر بتاريخ دصا 2322-358مرسوم رقم 

سير عمل المفتشية العامة  يتضمن تنظيم و 2322

 .للدولة

يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم وسير عمل  :المادة األولى

بموجب المرسوم رقم نشأة المفتشية العامة للدولة الم

، و 7225سبتمبر  11الصادر بتاريخ  177-7225

كذا حقوق والتزامات وسلطات أعضائها في مجال 

 .الرقابة

تتبع المفتشية العامة للدولة لرئاسة  :2المادة 

 .الجمهورية

 التنظيم: الفصل األول

يدير المفتشية العامة للدولة مفتش عام للدولة،  :0المادة 

له نفس امتيازات المكلفين بمهمة والمستشارين برئاسة 

 االمتيازاتومع ذلك يمكن أن تمنح له . الجمهورية

. من هذا المرسوم 6المرتبطة بمسؤولياته بموجب المادة 

له األسبقية مباشرة على المكلفين بمهمة والمستشارين  و

 .هورية ضمن الترتيب البروتوكوليبرئاسة الجم

يساعد المفتش العام للدولة، مفتشون للدولة ومفتشون 

 .مساعدون للدولة ومفتشون مدققون

ُيعيَّن المفتش العام للدولة بمرسوم صادر عن رئيس 

الجمهورية، ويعين مفتشو الدولة والمفتشون المساعدون 

اء ويتم إنه. للدولة والمفتشون المدققون بمقرر رئاسي

 .وظائفهم بنفس األشكال

يكلف المفتش العام للدولة بقيادة ودفع و  :4المادة 

 .تنسيق نشاط المفتشية العامة للدولة

يؤدي المفتش العام للدولة ومفتشي الدولة  :1المادة 

 ويؤدي المفتشون. رئيس الجمهورية اليمين أمام

المساعدون للدولة والمفتشون المدققون اليمين أمام 

 .العليا المحكمة

يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء  :6المادة 

التعويضات واالمتيازات المتعلقة بوظائف المفتش العام 

المساعدين للدولة للدولة ومفتشو الدولة والمفتشين 

ا مؤهالت يحدد هذا المرسوم أيض. والمفتشين المدققين

 .المساعدين للدولة مفتشي الدولة والمفتشين

 الصالحيات: الفصل الثاني

تتمتع المفتشية العامة للدولة باختصاص  :7المادة 

وطني، حيث تمارس مهمة عامة ودائمة في مجاالت 

 :الرقابة و التدقيق والتحقيق لتحقيق األهداف التالية

  إشاعة الحكم الرشيد وتحسين أداء اإلدارة

 العمومية وكذا عالقاتها مع المستخدمين؛

  ومحاربة الرشوة التسيير الجيد للشؤون العامة

ومختلف مظاهر التجاوزات ذات الطابع 

 االقتصادي والمالي؛

  تقييم السياسات والبرامج العمومية للرفع من

 مردوديتها وتحقيق النتائج المنتظرة؛

  ضبط تسيير الشأن العام، على الخصوص من

خالل بحث ومعاينة التجاوزات في مجال 

وانين التسيير واتخاذ العقوبة الالزمة طبقا للق

 .والنظم المعمول بها

 :و في هذا اإلطار تكلف المفتشية العامة للدولة بما يلي

  رقابة التنظيم والتسيير اإلداري والمالي

والمحاسبي لكافة المصالح العمومية للدولة 

والمجموعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية 

والشركات ذات رأس المال العام والهيئات 

 من الدعم المالي للدولة؛الخصوصية المستفيدة 

  القيام بالدراسات والتدقيقات لتحديد الحالة

الحقيقية للمصالح والقطاعات الخاضعة 

 للتسيير؛

  تقدير نوعية تنظيم وسير عمل هذه المصالح

وطريقة إدارتها والوقوف على حصيلتها 

 المالية؛

 التدقيق في استخدام األرصدة العمومية و 

والنفقات  اإليراداتبصدقية العمليات المتعلقة 

 على مستوى الكيانات الُمَراَقَبة؛

  إعطاء الرأي بخصوص اإلجراءات

الضرورية لتبسيط وتحسين نوعية اإلدارة 

 .وتعزيز فعاليتها و تخفيض تكاليف تسييرها

تقوم المفتشية العامة للدولة بمهام التدقيق  :8المادة 

محدد من والدراسة والتقييم والرقابة طبقا لبرنامج عمل 

 .طرف المفتش العام للدولة
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بإمكان المفتشية العامة للدولة، إذا كانت طبيعة المهمة 

تتطلب ذلك، أن تستعين مؤقتا بعدد من الوكالء 

 .اإلضافيين أو خبرات لمهام محددة

تتم إحالة التقارير الموجهة لرئيس الجمهورية  :0المادة 

تضمنة والوزير األول بعناية المفتش العام للدولة م

 .اقتراحاته

يتم إشعار رئيس الجمهورية باإلجراءات المتخذة حيال 

المقترحات على أساس خطة التنفيذ المعدة من طرف 

الهيئة الخاضعة للتفتيش تحت إشراف السلطة أو 

 .الوصاية التي تتبع لها هذه الهيئة

يعد المفتش العام للدولة تقريرا لمتابعة تنفيذ التوصيات 

الموالية وتعقد اجتماعا سنويا  أشهر (6)خالل الستة 

للمتابعة مع كافة الهياكل الخاضعة للتفتيش خالل هذه 

 .الفترة

يقدم المفتش العام للدولة لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا 

 .عن األنشطة

ال تكون المهام الموكلة للمفتشية العامة  :53المادة 
 :للدولة موضع تعارض مع

  لها اإلدارات الرقابة العامة التي تخضع
العمومية بحكم السلطة الهرمية وسلطة 

 الوصاية؛
  متابعة وتدقيق تشكيالت الرقابة اإلدارية

المفتشية العامة  المتعلقة بمحكمة الحسابات و
المفتشيات الداخلية للقطاعات  للمالية و

الوزارية والمديرية المكلفة بمكافحة الجرائم 
الرقابة في االقتصادية والمالية، وبشكل عام 

 .شكلها اإلداري المنصوص عليها في النظم
تتسلم المفتشية العامة للدولة نسخا من كافة التقارير 

 .المعدة من طرف هيئات وأسالك الرقابة اإلدارية
كل مهمة مشتركة أو عمل مشترك بين مختلف أسالك 

 .الرقابة، ال تتم إال باتفاق مشترك بين الهيئات المعنية

ُترَسل للمفتشية العامة للدولة نسخ من كافة  :55المادة 
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء 
وصالحيات وتنظيم و سير العمل اإلداري والمحاسبي 

 .لجميع مصالح الدولة

للمفتشية العامة للدولة حق َتَصُدر جميع  :52المادة 
أجهزة التفتيش والرقابة على مستوى القطاعات 

 .الوزارية

حقوق و التزامات و سلطات أعضاء : لفصل الثالثا

 المفتشية العامة للدولة في مجال الرقابة

للقيام بمهام التدقيق، تختص المفتشية العامة  :50المادة 

 .للدولة ب

  طلب أو ضمان تقديم كافة الوثائق الضرورية

 ألداء مهمتها بغية دراستها وذلك مقابل وصل؛

 لمعلومات النفاذ إلى كافة المعطيات و ا

والمقرات والمستودعات والمباني وغيرها من 

 ممتلكات الكيانات الخاضعة للرقابة؛

 القيام بكافة عمليات التدقيق الالزمة؛ 

  ،تقديم كشوف الحسابات المصرفية والبريدية

وإذا اقتضت الضرورة تأكيدها لدى المؤسسات 

 المعنية؛

 مات إلى المصالح توجيه مذكرات طلب للمعلو

 ؛للرقابةالخاضعة 

  النفاذ إلى الحسابات المصرفية المشتبه فيها

 .واللجوء، عند الحاجة، إلى القوة العمومية

ال يمكن لعمليات المفتشية العامة للدولة أن تصطدم بحال 

 .من األحوال بالعراقيل

ُيلزم وكالء المصالح والهيئات الخاضعة للرقابة، تحت 

م الكامل طائلة العقوبات المعمول بها، بتقديم الدع

 .ألعضاء المفتشية العامة للدولة

دون المساس باألحكام الخاصة المنصوص  :54 المادة

عليها في قوانين أخرى، يلزم أعضاء المفتشية العامة 

للدولة بموافاة النيابة العامة بكافة المخالفات المنصوص 

الصادر بتاريخ  214–7216عليها في القانون رقم 

بمكافحة الفساد، والتي ، المتعلق 7216إبريل  15

أخذوا بها علما بمناسبة أو أثناء ممارسة مهامهم مع 

إشعار الوزير أو السلطة التي يتبع لها المعني بذلك 

 .من القانون المذكور 75وذلك طبقا ألحكام المادة 

و في حالة حدوث اختالس خطير ماثل أو تحايل في 

 :المستندات، يمكن للمفتشية العامة للدولة

 المحاسب العمومي أو أي مسؤول  شل يد

 للصندوق أو للحساب المصرفي؛

  مسك المحاسبة ومستندات التبرير مقابل

وصل، واإلغالق بالشمع األحمر أو القيام بكل 

 اإلجراءات التحفظية األخرى؛

  إشعار الهيئات القضائية في حدود ما ينص

عليه القانون لغرض المتابعة و كذا السلطات 

 .باإلجراءات التأديبيةللقيام  اإلدارية

ُتلَزم المفتشية العامة للدولة بممارسة  :51المادة 

والتجرد والجدية والنزاهة  اإلنصافوظائفها في كنف 

 .والموضوعية والتقيد بااللتزام المهني الصارم

و في إطار ممارسة وظائف أعضاء المفتشية العامة 

للدولة، فإنهم يتمتعون بالحماية في وجه التهديدات 
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والشتائم من أي نوع كانت وتتحمل الدولة جبر الضرر 

 .الذي قد يترتب على ذلك

تراسل المفتشية العامة للدولة، في إطار  :56المادة 
رات، والمقاوالت العمومية امهمتها كال من الوز

وشركات الدولة والوكاالت والمشاريع والمجموعات 
عة اإلقليمية، وبشكل عام كل الكيانات واألجهزة الخاض

 .لمجال رقابتها

 ترتيبات نهائية: الفصل الرابع
ُل، عند االقتضاء، إجراءات تنظيم  :57المادة  ُتَكمَّ

المفتشية العامة للدولة بمقرر صادر عن رئيس 
 . الجمهورية

 تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :58المادة 
 7211-722المرسوم، وخاصة ترتيبات المرسوم رقم 

، الذي يلغي ويحل 7211مايو  74بتاريخ الصادر 
 11الصادر بتاريخ  7212-276محل المرسوم رقم 

، المتضمن تنظيم وسير عمل المفتشية 7212ديسمبر 
 .العامة للدولة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :50المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   
 نصوص مختلفة

مارس  30صادر بتاريخ  2322–320مرسوم رقم 

يقضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق  2322

 .اإلنسان

 يسا للجنة الوطنية لحقوق اإلنسانيعين رئ :المادة األولى
 .األستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 رئيس الجمهورية

 محمد ولد الشيخ الغزواني
   

مارس  03صادر بتاريخ  2322–300مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين الوزير األول 2322

، وزيرا محمد ولد ِبالل مسعود يعيد السيد :المادة األولى
 .أوال

هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  ينشر: 2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 رئيس الجمهورية

 محمد ولد الشيخ الغزواني
   

مارس  03صادر بتاريخ  2322-300مرسوم رقم 

 .يقضي بتعيين أعضاء الحكومة 2322

 :يعين :المادة األولى
السيد محمد محمود الشيخ عبد هللا : وزيرا للعدل -

 بيه؛
للشؤون الخارجية و التعاون و وزيرا  -

السيد محمد سالم ولد : الموريتانيين في الخارج
 مرزوك؛

 حنن ولد سيدي؛السيد : وزيرا للدفاع الوطني -
السيد محمد أحمد : وزيرا للداخلية و الالمركزية -

 ولد محمد األمين؛
: وزيرا للشؤون اإلسالمية و التعاون األصلي -

 ؛السيد الداه ولد سيد ولد أعمر طالب
و ترقية القطاعات  االقتصاديةوزيرا للشؤون  -

 السيد عثمان مامودو كان؛: اإلنتاجية
السيد إسلم ولد محمد األمين ولد : ةوزيرا للمالي -

 محمد أمبادي؛
وزيرا للتهذيب الوطني و إصالح النظام  -

السيد محمد ماء : ةالتعليمي، ناطقا باسم الحكوم
 يه؛العينين ولد أي

 ختار ولد داهي؛مالسيد : وزيرا للصحة -
السيد محمد ولد : وزيرا للوظيفة العمومية و العمل -

 لد عثمان؛وعبد هللا 
وزيرا للتحول الرقمي و االبتكار و عصرنة  -

 السيد الشيخ الكبير ولد موالي الطاهر؛: اإلدارة
السيد عبد : وزيرا للبترول و المعادن و الطاقة -

 السالم ولد محمد صالح؛
السيد محمد : البحريوزيرا للصيد و االقتصاد  -

 ولد عابدين ولد أمعييف؛
 السيد آداما بوكار سوكو؛: وزيرا للزراعة -
السيد محمد ولد إسلم ولد : وزيرا للتنمية الحيوانية -

 أسويدات؛
وزيرا للتجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و  -

 السيد لمرابط ولد بناهي؛: السياحة
الليا  ةالسيد: وزيرة للتشغيل و التكوين المهني -

 علي كامرا؛
: وزيرا لإلسكان و العمران و اإلستصالح الترابي -

 السيد سيد أحمد ولد محمد؛
السيد المختار ولد أحمد : وزيرا للتجهيز و النقل -

 ولد أحمد اليدالي؛
 السيد سيد محمد: وزيرا للمياه و الصرف الصحي -

 ولد محمد المختار ولد الطالب أعمر؛
 السيد محمد: ث العلميوزيرا للتعليم العالي و البح -

 األمين ولد أبي ولد الشيخ الحضرمي؛
وزيرا للثقافة و الشباب و الرياضة و العالقات  -

السيد ختار ولد الشيباني ولد الشيخ : مع البرلمان
 أحمد؛

: وزيرة للعمل االجتماعي و الطفولة و األٍسرة -
 السيدة صفية بنت عبدات ولد انتهاه؛
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السيدة عيساتا : تدامةوزيرة للبيئة و التنمية المس -
 داودا جالو؛

السيدة زينب بنت : رة أمينة عامة للحكومةيوز -
 .أحمدناه ولد أتويف

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 رئيس الجمهورية

 محمد ولد الشيخ الغزواني

وزارة الشؤون االقتصادية وترقية 
 اإلنتاجيةالقطاعات 

 نصوص تنظيمية

يناير  05صادر بتاريخ  334-2322مرسوم رقم 

يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين  2322

حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية و شركة 

 .إ.خ (GMA) مطاحن إفريقيا الكبرى

، 7271نوفمبر  12تتم اعتبارا من : المادة األولى

المصادقة على اتفاقية التأسيس المبرمة بين حكومة 

مطاحن و شركة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 : التالية إ.خ (GMA) إفريقيا الكبرى

اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية اإلسالمية 

 (GMA) مطاحن إفريقيا الكبرىالموريتانية و شركة 

 إ.خ

حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، المسماة ، بين

، ممثلة من طرف السيد عثمان "الدولة: "فيما يلي

مامودو كان، وزير الشؤون االقتصادية و ترقية 

القطاعات اإلنتاجية، و السيد محمد األمين ولد الذهبي 

ة الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزير المالية، و السيد

الصناعة و الصناعة التقليدية و  وزيرة التجارة و

 من جهة، السياحة،

شركة خفية  ،(GMA) مطاحن إفريقيا الكبرىشركة و 

مقيدة على السجل التجاري بانواكشوط تحت الرقم االسم 

87929/GU/8938/3159  و المسماة فيما يلي

ممثلة من طرف مديرها العام السيد " المستثمر"

 .، من جهة أخرىالمراكشي ابراهيم

 :م االتفاق و المصادقة على ما يليت

 الديباجة

وضعت حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية إطارا 

ألفق  استراتيجيا للنمو المتسارع و الرفاه المشترك،

يعتمد، من بين ركائز أخرى على ترقية  7216-7222

القطاع الخاص لتمكينه من لعب دوره كفاعل و شريك 

 .االقتصادية و اإلجتماعية للبالدكامل في التنمية 

-7217و قد صادقت الحكومة بموجب القانون رقم 

على مدونة  7217يوليو  21الصادر بتاريخ  257

استثمارات جذابة بغية تشجيع و دعم تنمية القطاعات 

 .من ضمنها قطاع الصناعاتذات األولوية و التي 

 مطاحن إفريقيا الكبرىشركة ستقوم وفي هذا اإلطار، 

(GMA)  بإنشاء وحدة لتخزين الحبوب و مطاحن دقيق

القمح باإلضافة إلى تحويل القمح اللين إلى دقيق في 

انواكشوط، مما من شأنه أن يساهم في تلبية حاجيات 

 .السوق الوطنية و إنشاء وطائف الشعل

خدمة على ضرورة التوقيع، اتفق الطرفان  فقد عليه، و

اإلطار تحدد على اتفاقية تأسيس  ،للمصلحة المتبادلة

القانوني و اإلداري و الجبائي و الجمركي لهذه الشراكة 

التزامات  و تحدد هذه االتفاقيةو الدولة،  لشركةبين ا

تهدف إلى إقامة تعاون يمكن من إنجاز و  .الطرفين

برنامج الشركة االستثماري في ظروف مناسبة، مع 

، طبقا لقطاع الصناعيالتنمية االقتصادية لالمساهمة في 

 .لالستراتيجيات و األولويات التي حددتها الحكومة

و قد كان مشروع االتفاقية هذا موضوع مبادالت بين 

القطاعات المعنية، و خاصة وزارة الشؤون االقتصادية 

و ترقية القطاعات اإلنتاجية و وزارة المالية و وزارة 

، من سياحةالتجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و ال

، من (GMA) مطاحن إفريقيا الكبرىشركة و  ،جهة

 .جهة أخرى

و تتعلق هذه االتفاقية أساسا بالتسهيالت اإلدارية و 

الضمانات و المزايا الجبائية و الجمركية المتعلقة 

باستيراد المعدات و المدخالت الضرورية لتنمية 

استغالل الوحدة موضوع المشروع من جهة، و 

ي مجاالت االستثمار و تموين السوق التزاماتها ف

 .الوطنية و احترام المعايير البيئية، من جهة أخرى

 أحكام عامة: األول فصلال

 موضوع االتفاقية: المادة األولى

يتمثل موضوع اتفاقية التأسيس هذه في تحديد محاور 

وحدة لتخزين  التعاون بين الدولة و المستثمر من أجل

الحبوب و مطاحن دقيق القمح باإلضافة إلى تحويل 

و ترسيم التزامات  القمح اللين إلى دقيق في انواكشوط،

 257-7217طبقا ألحكام القانون رقم  المتبادلة الطرفين

المتضمن مدونة  7217يوليو  21الصادر بتاريخ 

االستثمارات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية، في 

حقوق و حريات المؤسسات، نظم  الضمانات، :هاأقسام

 .إلخ... االمتياز، تسوية النزاعات، إجراءات التطبيق، 
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 مائتان و سبعة عشرو تبلغ التكلفة اإلجمالية لالستثمار 

 ألف مائة و اثنان و ثمانونمليونا و 

 .أوقية جديدة( 712.127.222)

 االلتزامات المتبادلة: الثاني فصلال

  الدولةالتزامات 

 الرخصة: 2المادة 

تمنح الدولة للمستثمر الرخص اإلدارية الضرورية 

 .لممارسة نشاطه في موريتانيا

 الضمانات و حقوق و حريات المقاولة: 0المادة 

إن األحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من 

مدونة االستثمارات، و التي تتعلق بالضمانات و حقوق 

لى المستثمر في إطار هذه و حريات المؤسسات تطبق ع

 :و يعني ذلك على وجه الخصوص ما يلي. االتفاقية

 اختيار مورديه؛ -

استيراد المعدات و التجهيزات و مواد التعبئة  -

و قطع الغيار و غيرها من المنتجات و قطع 

الغيار و مواد االستهالك، مهما كانت طبيعتها 

 و مصدرها؛

 .تحديد أسعاره و سياسته التجارية -

أن المستثمر سيعطي األولوية للموردين المقيمين غير 

في موريتانيا كلما كان هؤالء يوفرون شروط تنافسية 

مشابهة لما يقدمه الموردون األجانب من حيث األسعار 

 .و الجودة و آجال تنفيذ الطلبيات

 استقرار ظروف ممارسة النشاط: 4المادة 

استقرار  تضمن الدولة للمستثمر، طيلة مدة هذه االتفاقية،

الظروف التي يمارس فيها أنشطته على النحو المحدد 

 .في مدونة االستثمارات

 تحويالت رؤوس األموال: 1المادة 

تضمن الدولة للمستثمر أن يحول بحرية، بدون أجل، 

بعد دفع الرسوم و الضرائب المنصوص عليها في 

التسريع الموريتاني، المداخيل أو اإليرادات األخرى، 

نوعها، و الناتجة عن استغالله أو عن أي مهما كان 

 .تحويل لعناصر األصول أو عن التصفية

 األجانب لموظفينمعاملة ا: 6المادة 

تمنح الدولة للموظفين المكتتبين من قبل المستثمر 

ألغراض استغالله و ألسرهم تأشيرات الدخول و 

رخص اإلقامة و العمل، مع احترام تشريع الشغل 

وة على ذلك، تضمن الدولة للمستثمر و عال .المعمول به

حرية اكتتاب و توظيف و فصل الوكالء و األطر 

 .الوطنيين مع احترام التشريع المعمول به

 إفادة االستثمار: 7المادة 
القانون رقم لالستفادة من المزايا المنصوص عليها في 

 7217يوليو  21الصادر بتاريخ  7217-257
يحصل المستثمر على مدونة االستثمارات، المتضمن 

 .إفادة استثمار

 الضمانات اإلدارية و العقارية: 8المادة 

االتفاقية، تلتزم الدولة بدعم و  ة لهذهكاملالمدة الخالل 

بشكل  للحصولتسهيل المساعي التي يقوم بها المستثمر 

األراضي التي تمكن من تنفيذ دائم و آمن على 

 .المشروع

لقوانين ا ضوء علىتضمن الدولة للمستثمر،  كما

المعمول بها في موريتانيا، حق االستغالل الحر 

حصل عليها و أن يجني منها أية منفعة  التي ضياألرل

 .ة المرجوةلتحقيق النتائج المخططضرورية 

 نظام التفضيل في المجال الجبائي و الجمركي: 0المادة 

 استقرار النظام الجبائي .5

تفيد المستثمر من هذه االتفاقية، يسلخالل المدة الكاملة 

استقرار نظامه الجبائي، غير أنه إذا تم إدخال أحكام 

جبائية أكثر مالءمة له في القوانين المعمول بها، فإن 

 .المستثمر يستطيع االستفادة منها تلقائيا

و يجدر بالذكر أن التجهيزات المستوردة لمرحلة اإلنشاء 

ستستفيد من االمتيازات الممنوحة من طرف هذه 

 .االتفاقية

 :مجال الضرائب و الرسوم .2

طيلة فترة االتفاقية يستفيد المستثمر من  . أ

 :اإلعفاءات المتعلقة بالضرائب التالية

 الضريبة على المداخيل العقارية (IRF)؛ 

 التكوين رسم(TA) ؛ 

  ضريبة دخل رؤوس األموال المنقولة

(IRCM)؛ 

سنوات من ( 5) خمسيستفيد المستثمر لمدة  . ب

 :المتعلق بالضريبة التاليةاإلعفاء 

 ضريبة العمليات المالية(TOF) ؛ 

ما المستثمر لنظام القانون العام فييخضع .  ج

 :يلي

 الضريبة على األجور(ITS) ؛ 
 الضريبة على الشركات (IS)؛ 
  رسم المطارات على الرحالت

 ؛ (TADE)الخارجية
 الضريبة على السيارات(TV) ؛ 

 الضريبة على القيمية المضافة(TVA) ؛ 

  االقتطاع من المنبع على الخدمات التي

 ؛(RPRNR)يؤديها غير المقيمين 
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 الضرائب و الرسوم البلدية .0

يعفى المستثمر من الضرائب و الرسوم البلدية، ما عدا 

و المحددة بسقف أعاله  (Patente)ضريبة المهنة 

 . أوقية جديدة( 522.222)خمسمائة ألف 

 النظام الجمركي .4

 : التجهيزات . أ

يلة مدة االتفاقية، يكون استيراد التجهيزات و مواد ط

البناء و الماكينات و السلع المنقولة و قطع الغيار 

المشروع، خاضعا لدفع  وحدات الضرورية لتشغيل

كحقوق جمارك، باستثناء ضريبة القيمة % 2.5

 .(TVA)المضافة 

السلع  ،الماكينات ،التجهيزات ،اللوازم ،الئحة المعدات

وحدات و قطع الغيار الضرورية الموجهة لالمنقولة 

المكلفة  لمشروع سيتم االتفاق عليها مع الوزارةا

 .االتفاقيةبالمالية، و ترفق بهذه 

 المواد األولية . ب

إن المدخالت و المواد األولية و بصفة عامة المواد 

 قدره المشروع تخضع لدفعوحدات الداخلة في استغالل 

سنوات ابتداء من تاريخ ( 5)و ذلك لمدة خمس % 2.5

بدء النشاط و بعد انقضاء هذه الفترة فإن هذه المواد 

 .تخضع للنظام الجمركي العادي

 نظام الضمان االجتماعي: 53المادة 

يستطيع األجراء األجانب للمستثمر االنتساب إلى نظام 

غير نظام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

اني، و في هذه الحالة ال تستحق عليهم أية الموريت

 .مشاركة في نظم هذا الصندوق

 التزامات المستثمر 

 احترام التشريع: 55المادة 

التراب الوطني الموريتاني  فوق مجموعيلتزم المستثمر 

لتزامات الباحترام التشريع المعمول به، و خاصة ا

 : التالية

  تشريع مراعاة التشريع الجبائي و الجمركي و
 الشغل؛

  أن يصرح للشباك الموحد لالستثمارات بتاريخ
له و  هانطالق النشاط الذي تم اعتماد برنامج

يقدم كشفا تلخيصيا لالستثمارات التي تم 
 إنجازها؛

  السماح لإلدارات المختصة بالقيام بمراقبة
 مطابقة النشاط؛

  إخبار الشباك الموحد لالستثمارات عند نهاية
جاز المشروع و إرسال كل سنة بمستوى إن

 نسخة إلى الوزارة المعنية؛
  أن يوصل إلى الشباك الموحد لالستثمارات

نسخة من المعلومات ذات الطابع اإلحصائي 

التي تلزم كل مؤسسة قانونيا بإرسالها إلى 
 .المصالح اإلحصائية الوطنية

 التمويل: 52المادة 

 وحدةيلتزم المستثمر بتوفير التمويل الالزم إلنجاز 

لتخزين الحبوب و مطاحن دقيق القمح باإلضافة إلى 

و ذلك بمبلغ إجمالي قدره  تحويل القمح اللين إلى دقيق

 مائة و اثنان و ثمانونمليونا و  مائتان و سبعة عشر

أوقية جديدة، كما يضمن ( 712.127.222) ألف

اإلنجاز الكامل للبنى التحتية و التجهيزات طبقا للمعايير 

ئية، و ذلك مع احترام مخطط اإلنجاز الدولية و البي

 (.دراسة الجدوائية)المقدم في وثيقة المشروع 

 احترام المعايير البيئية: 50المادة 

يلتزم المستثمر بمراعاة التشريعات الوطنية المعمول بها 

 .في مجالي البيئة و الصحة العمومية

 توظيف العمال الموريتانيين: 54المادة 

وظيفة مباشرة، إضافة إلى  22يلتزم المستثمر بخلق 

وظيفة أخرى غير مباشرة و بضمان التكوين  722

 .المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم

 نقل التكنولوجيا : 51المادة 

يلتزم المستثمر بضمان و تعزيز أنشطة البحوث و 

 . بالنسبة للعمال الذين يكتتبهم الصناعةالتكوين في مجال 

 مشروعمدة تنفيذ ال: 56المادة 
( 2)يلتزم المستثمر باحترام اآلجال المقدرة بثالث 

و تبدأ هذه . سنوات و المحددة إلكمال البناء والتجهيزات
و تسلم . اآلجال اعتبارا من تاريخ تسليم إفادة االستثمار

 .رخص البناء على أساس قرار من السلطة المختصة

 أحكام مختلفة: الفصل الثالث
 مدة االتفاقية : 57المادة 

إن هذه االتفاقية التي يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ 
مصادقة مجلس الوزراء عليها يتم إبرامها لمدة عشرين 

 .سنة( 72)

 القوة القاهرة: 58المادة 
عندما يستحيل على أحد الطرفين تنفيذ التزاماته التعاقدية 

الة من القوة أو ال يستطيع تنفيذها خالل اآلجال بسبب ح
القاهرة، فإن عدم التنفيذ أو التأخر ال يعتبران خرقا لهذه 
االتفاقية، و لكن شريطة إثارة حالة القوة القاهرة كسبب 

و يمكن استدعاء حكم يختار . لعدم التنفيذ أو التأخر
باتفاق الطرفين، و ذلك على وجه الخصوص من أجل 

تزامات تحديد طابع العائق المثار و آثاره على االل
و تتمثل نية الطرفين في تأويل . التعاقدية للطرف المعني

مصطلح القوة القاهرة طبقا لمبادئ و أعراف القانون 
 .الدولي
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عندما يثير أحد الطرفين عائقه عن تنفيذ أي من 
التزاماته التعاقدية بسبب حالة من القوة القاهرة، يجب 

وقت  عليه أن يبلغه فورا إلى الطرف اآلخر و في أسرع
كما يجب عليه أن يتخذ كافة التدابير الضرورية . ممكن

لكي يضمن، في أسرع وقت ممكن، االستئناف العادي 
لتنفيذ االلتزامات المتأثرة، فور انتهاء الحدث الذي يشكل 

 .حالة من القوة القاهرة

 شروط سحب إفادة االستثمار: 50المادة 

 :نيمكن اتخاذ قرار السحب في الحالتين التاليتي

  إذا ظهر أن تصريح حسن النية الذي تم على

أساسه قبول المستثمر في المدونة الحالية مزورا 

و خاصة فيما يعني أصل رؤوس األموال، يتم 

 سحب إفادة االستثمار فورا؛

  إذا لوحظت مخالفات من قبل المؤسسة المستفيدة

من إفادة االستثمار، و خاصة على مستوى خطة 

الموحد بإنذار المؤسسة بأن  إنجازها، يقوم الشباك

تتخذ التدابير الضرورية إلنهاء الوضعية الناتجة 

و في حالة عدم االستجابة . عن تلك المخالفة

يوما ( 12)الكافية خالل أجل مدته تسعون 

اعتبارا من تاريخ استالم اإلنذار، يقرر الشباك 

الموحد السحب النهائي بعد القيام بتحقيق تبلغ 

 .سةنتائج إلى المؤس

. يبلغ قرار السحب بواسطة رسالة تحدد تاريخ بدء أثره

و في جميع الحاالت، فإن سحب إفادة االستثمار، عندما 

يصبح نهائيا يؤدي إلى االستحقاق الفوري لدفع كافة 

الرسوم الجمركية و الضرائب و الرسوم التي تم إعفاء 

المستثمر منها، دون المساس بالمتابعات القضائية 

 .و العقوبات التي قد يتعرض لهاالمحتملة 

 تسوية النزاعات: الفصل الرابع
 التسوية : 23المادة 

في حالة نزاع يِنشأ بين الدولة و المستثمر حول تأويل و 
تنفيذ هذه االتفاقية، يستطيع الطرفان تسويته عن طريق 

 :التصالح أو التحكيم بواسطة
 إما اتفاق مشترك بين الطرفين؛ 
  االتفاقيات و المعاهدات المتعلقة إما بموجب

بحماية المستثمرين و المبرمة بين الجمهورية 
اإلسالمية الموريتانية و الدولة التي ينحدر منها 

 المستثمر؛
  إما بواسطة تحكيم مركز الوساطة و التحكيم

لغرفة التجارة و الصناعة و الزراعة 
الموريتانية بالنسبة لتسويات النزاعات المتعلقة 

تثمرين، و الذي تم إنشاؤه بموجب بالمس
االتفاقية من أجل تسوية النزاعات المتعلقة "

بين الدول و رعايا الدول " باالستثمارات
و  1165مارس  12األخرى، الموقعة بتاريخ 

 .التي صادقت عليها موريتانيا

 التحكيم: 25المادة 
في حالة معارضة قرار صادر عن الشباك الموحد، 

قديم طعن لدى المحاكم الموريتانية يستطيع المستثمر ت
التي تبت استعجاليا أو بواسطة اتفاق بين الطرفين، 
وشريطة مراعاة القانون المعمول به، عرض النزاع 

 . السابقة 72على إجراءات التحكيم طبقا للمادة 

 الملحق: 22المادة 
يمكن تعديل هذه االتفاقية بواسطة ملحق بطلب من أحد 

 .الطرفين
 7271دجمبر  22تاريخ واكشوط بفي انحرر 

 عن حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 وزير الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية

 عثمان مامودو كان
 وزير المالية

 محمد األمين ولد الذهبي
التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و  ةوزير

 السياحة 
 الناها بنت حمدي ولد مكناس

 (GMA) مطاحن إفريقيا الكبرىشركة  عن
 المدير العام

 المراكشي ابراهيمالسيد 

يكلف وزير الشؤون االقتصادية و ترقية : 2المادة 
التجارة و  ةالقطاعات اإلنتاجية و وزير المالية و وزير

، كل فيما يعنيه، ة و الصناعة التقليدية و السياحةالصناع
الجريدة الرسمية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزير الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية

 عثمان مامودو كان
 وزير المالية

 محمد األمين ولد الذهبي
التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و  ةوزير

 السياحة 
 ولد مكناس الناها بنت حمدي

 وزارة المالية

 نصوص تنظيمية
 2322فبراير  24صادر بتاريخ  3506مقرر رقم 

صناديق السلف واإليرادات  يحدد شروط إنشاء
 .وتسييرها وتعيين القيمين عليها

مان المرساوم  72تطبيقاا لترتيباات الماادة : المادة األولى

 7211يولياااو  21الصاااادر بتااااريخ  7211/126رقااام 

النظاااام العاااام لتسااايير الميزانياااة والمحاسااابة المتضااامن 

العموميااة يهاادف هااذا المقاارر إلااى تحديااد شااروط إنشاااء 

 .الصناديق و تسييرها و تعيين القيمين عليها
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كمااا يحاادد ماادى المسااؤولية الشخصااية والنقديااة للقي مااين 

وشاااروط إعمالهاااا و اإلباااراء مااان المساااؤولية واإلعفااااء 

يات الكفالة المطلوبة المجاني للجزء من الدين وكذا مستو

 .والعالوة المسؤولية الممنوحة

 مجال التطبيق : الباب األول

اااق ترتيباااات هاااذا المقااارر علاااى الهيئاااات  :2الماااادة  ُتطبَّ

العمومياة علااى النحاو المحاادد فاي النظااام العاام للمحاساابة 

 : العمومية، أي

 الدولة؛ -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري؛ -

 .اإلقليميةالمجموعات  -

ى فاااي هاااذا المقااارر المحاسااابون العمومياااون الاااذين  ُيسااامَّ

العملياااات  صاااناديق المجموعاااات اإلقليمياااةُيجااِري قي ماااو 

 ".المحاسبين العموميين المكلفين"لحسابهم 

يجاااب أن يكاااون إنشااااء صاااندوق اإليااارادات : 0لماااادة ا

را إمااا بضاارورة تحصاايل بعااض مااداخيل الميزانيااة  ُمباارا

ن، وإما لغارض زياادة نقااط التحصايل مباشرة من المديني

ال لسابب  ر تادخل المحاساب العماومي الموكَّ في حالاة تعاذ 

 .يعود لمكان إقامته

باستثناء الخروج عن القاعدة بقرار مان الاوزير المعناي، 

االتفة علااى تسااديد المصااروفات  يقتصاار إنشاااء صااندوق الس 

 أوقياة جديادة، 1.522.222بسقف )ذات الحجم الصغير

 .االستعجالية ات الطبيعة الخاصة أوأو ذ( سنويا

 تنظيم الصناديق : الباب الثاني

تنشأ صناديق ُسالُفات الدولاة والمؤسساات ذات  :4المادة 

 .الطابع اإلداري بموجب مقرر من وزير القطاع المعني

تنشأ صناديق إيرادات الدولة والمؤسسات العمومياة ذات 

 .الطابع اإلداري بمقرر من وزير المالية

إنشااااااء صاااااناديق إيااااارادات وصاااااناديق ُسااااالُفات ياااااتم 

المجموعات اإلقليمياة بموجاب قارار مان رئايس الجمعياة 

 .المداِولة،بناء على ترخيص من وزير المالية

الَقااي م لاادى القطاعااات الوزاريااة هااو محاسااب  :1المااادة 

 .القطاع الوزاري المعني

الَقي م لدى المؤسساات العمومياة ذات الطاابع اإلداري هاو 

 .ب المؤسسة العمومية المعنيةمحاس

ُيعيَّن القي مون في المجموعات اإلقليمية مان طارف اآلمار 

 .بالصرف مع موافقة المحاسب العمومي المكلف

قباال مباشاارة القاايام لمهامااه، يجااب عليااه وضااع : 6المااادة 

إال أنه عنادما . أسفله 22ضمانة للمبلغ المحدد في المادة 

الصاندوق صااغيرة  تكاون العملياات التاي تجااري بواساطة

 .الحجم، يمكن إعفاء القيم من وضع الضمانة

يغطااي الضاامان الااذي يدفعااه محاسااب القطاااع الااوزاري، 

 .كفاالت الصناديق الموكلة لمركزه المحاسبي

يغطي الضامان الاذي يدفعاه محاساب المؤسساة العمومياة 

ذات الطابع اإلداري كفااالت الصاناديق الموكلاة لمركازه 

 .المحاسبي

الضاامان ماان إيااداع نقاادي لاادى صااندوق اإليااداع يتكااون 
وخروجااا عاان ترتيبااات الفقاارة األولااى، يمكاان . والحجااز

للقيم أن يضع على األقل نصف الضمان المفاروض قبال 
مباشرة مهامه بينما يتم تكاوين النصاف الثااني مان خاالل 
الحجز الشهري من عالوة المسؤولية حتى يصل مستوى 

لتكاااوين التااادريجي خاااالل فتااارة ا و. الضااامان المطلاااوب
للضااامان تاااتم تغطياااة الجااازء غيااار الماااودع مناااه بكفالاااة 
شخصااااية ومتضااااامنة تكفلهااااا مؤسسااااة ماليااااة، وعلااااى 
المحاسااب العمااومي الموكاال أن يتأكااد دوريااا ماان انتظااام 

 .وضعية القيام

بإمكااان القاايم فااي المجموعااات اإلقليميااة بعااد  :7المااادة 
 انتهااااء مهاماااه، أن يحصااال علاااى إفاااادة تحريااار نهاااائي

 : للضمانات التي تم وضعها
فيمااا يخااص صااندوق اإلياارادات، إذا كااان قااد دفااع  -

ااال مجماااوع اإليااارادات  للمحاساااب العماااومي الموكَّ
لة بإش ل لديه باقي حسابالُمحصَّ  ؛رافه ولم ُيسجَّ

وبالنسااابة لصاااندوق السااالفات، إذا كاااان قاااد بااارر  -
اسااااتخدام مجمااااوع الساااالفات الموضااااوعة تحاااات 

افق المحاسب العمومي الموكل على تصرفه، إذا و
تبريراتاااه و إذا كاااان القااايم لااام يساااجل لدياااه بااااقي 

 . حساب
تمااانح اإلفاااادة الماااذكورة أعااااله مااان طااارف المحاساااب 

وأماام المحاساب . العمومي الموكل بنااء علاى طلاب القايم
العمومي الموكل مهلة ساتة أشاهر للارد علاى هاذا الطلاب 

انااه رفااض ماانح وعنااد انقضاااء هااذه المهلااة لاان يعااود بإمك
اإلفااادة إال إذا طلااب ماان الساالطات المختصااة التأكااد ماان 

وتمانح إفاادة التحريار . عدم وجود باقي حساب لدى القايم
 .النهائي للقيم بعد تصفية باقي الحساب

 سير عمل الصناديق : الباب الثالث

 صناديق اإليرادات  . أ

باستثناء تلك المقررة في الجزء الثااني لصاالح : 8المادة 
وعااااات اإلقليميااااة، ال يمكاااان تحصاااايل الضاااارائب المجم

والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضارائب 
بواساطة صااندوق إال بتاارخيص يمانح بموجااب قاارار ماان 

 .وزير المالية
تطبااااق نفااااس الترتيبااااات، دون اسااااتثناء علااااى الحقااااوق 

 .والرسوم المقررة في مدونة الجمارك
االة علااى ُيااوِع المحصَّ أساااس ترتيبااات  وتحاادد طبيعااة الر 

الفقاارتين السااابقتين بااالمقرر أو القاارار المشااار إليااه فااي 
 .أعاله 4المادة 

أو عان  إيرادات المادينين نقادا يحصل القيمون: 0المادة 

طرياااق شااايك مصااارفي أو ساااندات بريدياااة، تماماااا مثااال 
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المحاساابين العمااوميين، ويساالمون مقابلهااا إمااا مخالصااة 

أو بطاقااة أو  مرقمنااة أو مسااتخرجة ماان دفتاار قساايمات،

قيمة مستخرجة من مجموعة أوراق مفهرسة على الوجه 

 .المطلوب

يااادفع القيماااون لااادى المجموعاااات اإلقليمياااة  :53الماااادة 

اإليرادات المحصلة عن طريقهم إلى المحاسب العماومي 

ويكاون الادفع مارة واحادة علاى األقال كال شاهر . المكلف

وتساااالم الشاااايكات المصاااارفية والسااااندات البريديااااة إلااااى 

المحاسب العمومي الموكل في أجل أقصاه الياوم الماوالي 

 .الستالمها

 : صندوق السلفات . ب

باسااتثناء تاارخيص يماانح بموجااب قاارار ماان  :55المااادة 

الوزير المعني، ال يمكن التسديد بواسطة صناديق السلف 

 : إال في الحاالت التالية

المصروفات الخفيفة المتعلقة باللوازم في حدود  -

 بقرار وزاري ؛المبلغ المحدد 

علاااى أسااااس سااااعات أجاااور العماااال المساااددة  -

 ؛العمل أو التعاون

 ؛اإلغاثات المستعجلة واالستثنائية -

السااالفات مااان مصااااريف المهاااام أو مصااااريف  -

 ؛حالة عدم وجود سلفاتالمهام ذاتها في 

أجااور ورواتااب العمااال الملتحقااين بالعماال فااي  -

 اإلدارة أو المغادرين خالل الشهر؛

ميزانياااة تسااايير البلاااديات الريفياااة مصاااروفات  -

لها الرئيسي  .البعيدة من مقر محص 

توضع تحت تصرف كل قيم سالفة ال يتعادى : 52المادة 

المحاادد فااي الاانص المنشااق للصااندوق والممكاان  مبلغهااا،

مراجعتاااه بااانفس الطريقاااة عناااد االقتضااااء، ُثُماااَن المبلاااغ 

التقديري للمصاروفات السانوية التاي يساددها القايم ماا لام 

 .يكن هناك ترخيص ممنوح بقرار من الوزير المعني

ن مبلغ السلفة في محاسبة الهيئة العمومية في الجانب  ُيدوَّ

الجانب الدائن لحساب األموال  في المدين لحساب ربط و

فااي نفااس الوقاات يجمااد اعتمااادى مساااٍو علااى  و الجاااهزة،

الفصاال أو الفصااول التااي تاام عليهااا خصاام المصااروفات 

 .يمالتي سددها الق

د القيمااون،: 50المااادة  مثاال المحاساابين العمااوميين  ُيسااد 

تماما، المصروفات عن طريق تحويلها أو بواساطة شايك 

 .أو سند بريدي أو نقدا

بعااد إصاادار اآلماار بالصاارف حوالااة تسااوية  :54المااادة 

لتسااديد المصااروفات المعتاارف بهااا، يحااتفظ القاايم، فيمااا 

الدولااااة والمؤسسااااات العموميااااة  ذات الطااااابع  يخااااص

اإلداري، باااألوراق التبريريااة للمصااروفات مااع األوراق 

 .المحاسبية األخرى لمركزه

بعد إصدار اآلمر بالصرف لحوالة تسوية لتسديد النفقاات 

المعتاارف بهاااا يقااادم القااايم، فااي ماااا يخاااص المجموعاااات 

 األوراق التبريريااة للمصااروفات المسااددة عاان اإلقليميااة،

باسااااتثناء . طريقااااه إلااااى المحاسااااب العمااااومي الموكاااال

الترخيص الممنوح بقرار مان الاوزير المعناي، ياتم تقاديم 

األوراق التبريرية في أجل أقصاه شهر واحد اعتبارا من 

 .تاريخ تسديد المصروفات

ترتيبات مشتركة بين صناديق اإليرادات وصناديق . ج

 :السلفات

دولاااة والمؤسساااات ُبلاااَزم قيماااو صاااناديق ال: 51الماااادة 

مبار ماان كاال جد 21فااي  ،اإلداريالعمومياة ذات الطااابع 

اادوا فااي سااجالتهم  ساانة أو عنااد إيقاااف الصااندوق، بااأن ُيقيا

األماااواَل ودفااااتَر المخالصاااات والبطاقاااات والقااايم غيااار 

 .المبيعة واألوراق التبريرية للمصروفات

 21ُيلاااَزم قيماااو صاااناديق المجموعاااات اإلقليمياااة، فاااي 

ساانة أو عنااد إيقاااف الصااندوق، بتقااديم مباار ماان كاال جد

األماااوال ودفااااتر المخالصاااات والبطاقاااات والقااايم غيااار 

المبيعااة واألوراق التبريريااة للمصااروفات إلااى المحاسااب 

 .العمومي المكلف وذلك لتقييدها في سجالته

فااي حالااة التاارخيص لقاايم اإلياارادات أو الساالفات بفااتح  و

لعملياات، حساب إياداع فاي مؤسساة مالياة للقياام بابعض ا

 .يتم إعداد بيان اتفاق بذلك في التاريخ نفسه

ُيلازم القيماون بمساك محاسابة طبقاا لألشاكال : 56المادة 
 .المحددة في التعليمات الوزارية

 : يجب على هذه المحاسبة أن تبي ن في كل وقت ما يلي و
 وضعية التحصيل بالنسبة لصندوق اإليرادات؛ -
لصاااندوق وضاااعية السااالفة المساااتعملة بالنسااابة  -

 .السلفات

الشااخص لمهاام َقااي م  فاي حالااة ممارساة نفاس: 57الماادة 
اإلياارادات و َقااي م الساالفات فااي آٍن واحااد، فااال يمكاان أباادا 
لة لصندوق اإليرادات في تسديد  استخدام األموال المحصَّ

 .مصروفاٍت لصندوق السلفات
ل صاااندوق السااالفات فقاااط عااان طرياااق السااالفات  وُيماااوَّ

ب العماومي الموكال طبقاا للشاروط الصادرة عن المحاسا
 .أعاله 17المحددة في المادة 

 الرقابة: الباب الرابع
يخضاااع قي ماااو اإلياارادات والسااالفات لرقاباااة  : 58المااادة 

 اآلماار بالصاارف للصااندوق فيمااا يخااص ميزانيااة الدولااة
والمؤسساااات العمومياااة ذات الطاااابع اإلداري، ولرقاباااة 

 .اإلقليمية المجموعات  المحاسب الرئيسي فيما يخص
كمااا يخضااعون لتاادقيق المفتشااية العامااة للدولااة وهيئااات 

 .الرقابة المختصة
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فيماااااا يخاااااص صاااااناديق السااااالفات لااااادى : 50الماااااادة 
المحاساب العماومي المكلاف  المجموعات اإلقليمياة، ُيلازم

بالقيااام ماارة علااى األقاال فااي الساانة بعمليااة تفتاايش مفاجئااة 
 .لصناديق اإليرادات أو السلفات التابعة له

 المسؤولية الشخصية والمالية للقيِّمين: الباب الخامس
 : نطاق المسؤولية . أ

يعتبر القيمون المكلفون من ِقَبال المحاسابين  :23المادة 
والتساااديد ( اإليااارادات)العماااوميين بعملياااات التحصااايل 

مسؤولين شخصيا وماليا عان حراساة وحفاظ ( السلفات)
ماااة مااان ِقَبااال  ااالونها أو المقدَّ األماااوال والقااايم التاااي يحصا
المحاسبين العماوميين أو عان طرياق تاداول األماوال أو 

لموجااااودة وحفااااظ األوراق حركااااة حسااااابات األمااااوال ا
 . التبريرية ومسك محاسبة العمليات

وتشاااامل المسااااؤولية الماليااااة للقيمااااين جميااااع عمليااااات 
الصاااندوق مناااذ تااااريخ إنشاااائه وحتاااى تااااريخ توقياااف 

 .نشاطه

يعتبر القيمون مسؤولين شخصيا وماليا عن  :25المادة 

وهام كاذلك مساؤولون . تحصيل اإليرادات المكلفاين بهاا

تااي تجااب علاايهم ممارسااتها ضاامن نفااس عاان الرقابااة ال

الشااروط الخاصااة بالمحاساابين العمااوميين والمنصااوص 

 7211/126ماان المرسااوم رقاام  72عليهااا فااي المااادة 

المتضاامن للنظااام  7211يوليااو  21: الصااادر بتاااريخ

 .العام لتسيير الميزانيات والمحاسبة العمومية

يعتبااار قيماااو السااالفات مساااؤولين شخصااايا  :22الماااادة 

 . عن تسديد النفقات التي هم مكلفون بهاوماليا 

وهم كذلك مسؤولون تماماا كالمحاسابين العماوميين عان 

الرقابااااة التااااي يجااااب علاااايهم ممارسااااتها فااااي مجااااال 

مااااااان المرساااااااوم رقااااااام  72الماااااااادة )المصاااااااروفات 

 7211يوليااااااو  21الصااااااادر بتاااااااريخ  7211/126

المتضاامن للنظااام العااام لتساايير الميزانيااات والمحاساابة 

 .(العمومية

ل القيم المسؤولية عندما يالحاظ نقاص  :20المادة  يتحمَّ
فااااي النقااااد أو فااااي القيمااااة، أو تسااااديد غياااار شاااارعي 
لمصروفات، أو عدم تحصيل إيرادات من طرف القايام، 

دفع تعويض من قبل هيئة عمومية إلى الغيار أو إلاى  أو
اء خطإ من القيام  .هيئة عمومية أخرى، وذلك من جرا

 :َتحميل المسؤولية . ب
يقع تحميل المسؤولية المالياة للقايم بإصادار  :24المادة 

أماار بالاادفع عباار إجااراء ُودي، ويصاادر هااذا األماار بعااد 
بالنسابة لصاناديق )استشارة المحاسب العمومي المكلاف 

من قبل آمر الصرف لدى الهيئاة ( المجموعات اإلقليمية
العمومية التي يعمل بها القيم، وبنااء علاى اقتاراح، عناد 

 12، من سلطات الرقابة الماذكورة فاي الماادة االقتضاء
 .أعاله

إما مسااو لمبلاغ ( 1: )يصدر أمر بدفع مبلغ :21المادة 
لااااة أو مبلااااغ المصااااروفات  خسااااارة اإلياااارادات المتحما

عاان فعاال ماان القاايام تحملتااه  تعااويض أو المسااددة غلطااا،
مسااو لقيماة الممتلكاات  أو( 7)الهيئة العمومية المعنية، 

 .لة كون القيم يمسك محاسبة ماديةالمفقودة في حا

يااتم علااى الفااور إشااعار القاايم المعنااي بااأمر  :26المااادة 
الدفع بواسطة رساالة مضامونة ماع وصال باالساتالم أو 

 .بواسطة حامله مقابل استالم مثبت في دفتر إحاالت

بإمكااان القاايم التماااس إمهااال ماان الساالطات  :27المااادة 
أجال خمساة عشار التي قامت بإصدار األمر، وذلك فاي 
 .يوما اعتبارا من تبليغ األمر بالدفع

تارد السالطة خاالل شاهر اعتباارا مان اساتالم التِتمااس  و
وعند انتهاء الفترة يعتبار اإلمهاال ممنوحاا وال  اإلمهال،

 .تتعدى مدته سنة واحدة
إال أنه إذا قدم القيم طلبا إلباراء ذمتاه مان المساؤولية أو 

الماليااة تمديااد فتاارة  لإلعفاااء ماان الاادين، يمكاان لااوزير
اإلمهااال حتااى تاااريخ إبااال  القاارار القاضااي بالباات فااي 

 .الطلب

إذا لااام يسااادد القااايم المبلاااغ المطلاااوب ولااام  :28الماااادة 
يلتمس اإلمهااَل أو لام يحصال علياه أو إذا انتهات مدتاه، 
ُيتَّخذ مقرر ضده بتعمير الذمة وذلك محل األمر بالدفع، 

لم يكن اآلمار بالصارف كما ُيتخذ مقرر تعمير الذمة إذا 
 .أعاله قد أصدر األمر بالدفع 74المشار إليه في المادة 

ويتاااَبع . ويصاادر مقاارر تعمياار الذمااة عاان وزياار الماليااة
مقرر تعمير الذمة طبقا للشروط المنصوص عليها  تنفيذُ 

 21الصااادر بتاااريخ  7211/126فااي المرسااوم رقاام 
انياات المتضمن للنظام العاام لتسايير الميز 7211يوليو 

 .والمحاسبة العمومية

تترتاااب علاااى تعميااار الذماااة فائااادة سااانوية  :20الماااادة 
إذا أوا   لاه، اعتبارا من تاريخ الِعلَّة الُمسب بة% 2بمعدل 

  اعتباااارا مااان تااااريخ تعاااذر تحدياااد هاااذا التااااريخ بدقةااا
 .اكتشافها

 :اإلعفاء بالتفضل -التبرئة من المسؤولية. ج
ري الذمة أن يحصلوا إما يمكن للقيامين : 03المادة  معمَّ

على تبرئة كلياة أو جزئياة، أو علاى إعفااء تفضالي مان 
المسااؤولية، وفااق نفااس المسااطرة الخاصااة بالمحاساابين 

 .العموميين
يجااب أن تحماال الطلبااات المقدمااة إلااى الااوزير المكلااف 
بالمالياااة مااان قبااال القيماااين رأيا آمااار صااارف الهيئاااة 

لموكاال، فيمااا العموميااة المعنيااة والمحاسااب العمااومي ا
 .يخص صناديق المجموعات اإلقليمية

يتحمال المحاساب العماومي الموكال المباالغ  :05المادة 
الممنوحاااة إلباااراء ذماااة القيماااين أو تلاااك التاااي أعلِنااات 
ار تحصايلها، إذا كاان  مسؤوليتهم عنها، لكنها قاد ال يتيسا

اب المحاساب ألحاد األخطااء الذمة مرتبطاا بارتكا تعمير
 :التالية
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د، إذا لااام يااا .1 تم دفاااع اإليااارادات فاااي األجااال المحااادَّ
 علاى الفاور لم يطالاب والمحاسب العمومي الموكل

 بدفعها؛
قباااول المحاساااب العماااومي المكلاااف دونماااا تحفاااظ  .7

للعمليات غيار الشارعية التاي يجريهاا القايم، إال إذا 
رياااة ال تسااامح بالكشاااف عااان كانااات األوراق التبري

 ؛ذلك الخلل
قانونياااااة مااااانح سااااالفات بااااادون تقاااااديم مباااااررات  .2

 للضمانات؛
 منح سلفات تتجاوز السقف األقصى المسموح به؛ .4
رفض المستندات التبريرية رفضا متأخرا تساتحيل  .5

 معه كل تسوية من ِقَبل القي م؛
مالحظة خطأ أو إهماال َباياِن مان طارف المحاساب  .6

 .العمومي أثناء رقابته الميدانية لألوراق
لعماوميين يجري تحصيل ما ُعم رت باه ذماة المحاسابين ا

عمااال بالترتيبااات السااابقة، وطبقااا للشااروط المحااددة فااي 
يوليااو  21الصااادر بتاااريخ  7211/126المرسااوم رقاام 

المتضااااامن النظاااااام العاااااام لتسااااايير الميزانياااااات  7211
والمحاسااابة العمومياااة وفاااي ُنُظااام مصااالحة المحاسااابين 

 .العموميين

تتحمااال ميزانياااة الهيئاااة العمومياااة المعنياااة  :02الماااادة 
 .من المسؤولية أو إعفاءا بالتفضل لغ الممنوحة إبراءا المبا

تطبااااق ترتيبااااات الاااانظم المتعلقااااة بمصاااالحة المحاساااابين 
العماااوميين والمتعلقاااة بتعميااار الذماااة علاااى تعميااار ذماااة 

 .القيمين

 الكفالة، وعالوة المسؤولية: الباب السادس
د مبلغ عالوة المسؤولية :00المادة  الممِكِن  ُيحدَّ

تبعا للمبلغ  للقي م حسب المعيار التالي،تخصيُصها 
لها  قي مو اإليرادات المتوسط لإليرادات التي ُيحصَّ

للسلفات يمكن منحه لقي مي  مبلغٍ  وألقصى شهريا،
 .صناديق السلفات

 

 /المبلغ المتوسط لإليرادات المحصلة شهريا
  هاالمبلغ األعلى للسلفة المسموح ب 

مبلغ العالوة الشهرية  الكفالة مبلغ
 (باألوقية الجديدة)للمسؤولية 

  5.222 52.222 أوقية جديدة  5.222.222أقل من 

 2.222 22.222  12.222.222إلى أقل من  5.222.222من 

 11.222 112.222   15.222.222إلى أقل من  12.222.222من 

 14.222 142.222   72.222.222إلى أقل من  15.222.222من 

 15.222 152.222   42.222.222إلى أقل من  72.222.222من 

 72.222 722.222 فأكثر    42.222.222من 
 

 ترتيبات ختامية : الباب السابع
بإمكااان البلااديات الريفيااة البعياادة عاان مقاار  :04المااادة 

محصااالها الرئيساااي أن تسااادد بعاااض مصاااروفاتها عااان 
طريااق صااندوق ساالفات، وعليهااا اسااتخدام هااذه اإلمكانيااة 
كلما سنحت الفرصة، شريطة احتارام الصايغ والضاوابط 

 .النظامية

بصفة مفصلة الترتيباُت الواردة في  ستوضح: 01المادة 

قطاع المالية،  صادر عن عام هذا المقرر بواسطة توجيهٍ 

باإلضااافة إلااى المخططااات والاادعائم المحاساابية المحااددة 

 .لصناديق اإليرادات وصناديق السلفات

يلغاي ويحال ي الاذ يسري مفعول هذا المقارر: 06المادة 

مبار جد 17و م الصادر بتاريخ / 165قم محل المقرر ر

المتعلق بصاناديق السالفات واإليارادات، اعتباارا  1112

 .7272من فاتح سبتمبر 

ُتلَغااى كافااة الترتيبااات السااابقة المخالفااة لهااذا : 07المااادة 
 .المقرر

ُيكلَّف األمناء العامون للوزارات المعنية، : 08لمادة ا

والمدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية، والمدير 

العام للميزانية، ومدير الوصاية المالية، واآلِمرون 

العمومية ذات الطابع اإلداري، بالصرف للمؤسسات 

واآلمرون بصرف ميزانيات المجموعات اإلقليمية، كل 

فيما يعنيه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير المالية

 محمد األمين ولد الذهبي

 الوظيفة العمومية و العمل ارةوز

 نصوص تنظيمية

مارس  34صادر بتاريخ  322-2322رقم مرسوم 

شروط تشغيل اليد العاملة األجنبية  يحدد 2322

 .ويقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال األجانب

 عامة ترتيبات: الفصل األول
يجوز ألي رب عمل تشغيل عامل أجنبي  :المادة األولى

حاصال سلفا على رخصة عمل  إذا كان هذا العامل
 .تسمح له بمزاولة عمل محدد

تجيز رخصة العمل للعامل األجنبي مزاولة  :2المادة 
أو مستقل ومحدد على تراب /عمل مدفوع األجر و

 . الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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يمكن منح رخصة العمل وفقا ألحد األنماط الثالثة 
 :التالية

  بممارسة عمل محدد لحاملها تسمح "أ"الرخصة 
لصالح رب عمل معين لمدة أقصاها سنة واحدة 

 . قابلة للتجديد مرة واحدة
 :هي التالية" لفأ"شروط الحصول على رخصة 

عدم وجود عامل موريتاني لمزاولة العمل  -

 المطلوبة له الرخصة؛ المحدد

إثبات العامل األجنبي توفره على المؤهالت  -

 المطلوبة لمزاولة العمل المحدد المطلوب؛

يكون سبق لرب العمل أو للعامل أن ال  -

األجنبي التعرض إلجراءات ردعية متعلقة 

بمخالفة للنصوص المنظمة لليد العاملة 

األجنبية خالل السنة األخيرة التي سبقت 

 .الطلب

  تسمح لحاملها بمزاولة أي عمل  "ب"الرخصة

مأجور محدد لمدة أقصاها أربع سنوات لصالح 

ية أي رب عمل مقيم على أرض الجمهور

 .اإلسالمية الموريتانية

تمنح هذه الرخصة على أساس المعاملة بالمثل ألي 
مواثيق  عامل من رعايا دولة موقعة مع موريتانيا على

 .أو معاهدات أو اتفاقيات بهذا الشأن
كذلك ألي عامل يتقاضى أجرا أو " ب"تمنح الرخصة 

مستقل مقيم لمدة خمس سنوات دون انقطاع في 
 .فيها وفقا للقوانين والنظم موريتانيا واشتغل
لكل عامل أجير استوفى شروط " ب"تمنح الرخصة 
 .الحصول عليها

  وتسمح لحاملها بمزاولة أي عمل  "ج"الرخصة
على أرض  مقابل أجر لمصلحة رب عمل مقيم

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية من غير تحديد 
 .مدة لها

موريتانيا إقامة ال يمكن منحها ألي عامل أجنبي مقيم في 
انقطاع فيها لمدة عشر سنوات على األقل حيث عمل 
طوال هذه المدة إما أجيرا أو مستقال وتتوفر فيه أحد 

 :الشروط الخاصة التالية
 يكون زوجا لشخص موريتاني الجنسية؛ أن .أ
أن يقيم مؤسسته الرئيسية في موريتانيا إما . ب

قولة فيها أو باقتناء بنايات أو باستثمار رساميل من
 بإثبات نيته بأي شكل آخر باإلقامة في البلد؛

قدم للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  أن يكون. ج
خدمات استثنائية معترف بها بموجب مستند 

 .رسمي، خاصة بواسطة منح وسام شرف

 إجراءات منح رخص العمل: الفصل الثاني
 "أ" الرخصة: القسم األول

من طرف رب العمل " أ"ُتطلب الرخصة  :0المادة 

 .الراغب في تشغيل العامل األجنبي

يوجه الطلب إلى المدير العام للتشغيل من خالل المنصة 

 الرقمية على اإلنترنت 

يجب أن يتضمن الطلب تحت طائلة رفضه المعلومات 

 :التالية

رقم تسجيل رب العمل لدى الهيئة  مقر و و تسمية .أ

 الجتماعي؛ا المكلفة بالضمان

 الهوية الكاملة للعامل األجنبي؛ .ب

تحديد العمل ووصف الوظائف التي سيزاولها  .ج

مفصل باللغة العربية أو  العامل األجنبي مع عرض

الفرنسية للمؤهالت المهنية المبررة لشغل هذه 

 الوظائف؛

لألسباب التي أدت برب العمل إلى أن  عرض .د

عامل موريتاني يعتبر أنه ليس باإلمكان توظيف 

 .الجنسية لشغل هذه الوظائف

يجب أن تحصل طلبات التصاريح أوالا على تأشيرة من 

 .اإلدارة التي يتبع لها رب العمل

يتبادل المدير العام للتشغيل مع المدير العام للعمل 

 العمل الجديدة رخص المعلومات المتعلقة بجميع طلبات

للطلبات سريعة  وذلك من خالل تضافر يسمح بمعالجة

وخاصة تلك المتعلقة باالنتهاكات التي سجلتها مصالح 

 .أدناه 4المكلفة بالمراقبة وفقاا للمادة  العمل

للتشغيل ديرية العامة فور تسلم الطلب تقوم الم :4المادة 

 :بدراسة الطلب بغية تحديد

إذا كان رب العمل أو العامل موضع إدانة  ما . أ

بموجب مخالفة للترتيبات المتعلقة بتشغيل اليد 

العاملة األجنبية خالل السنة األخيرة أو موضع 

تشغيل عامل أجنبي أو سحب رخصة سحب 

 رخصة العمل؛

المديرية  تراسل المديرية العامة للتشغيل من أجل ذلك
ال الئحة العامة للعمل عند الضرورة، وذلك بإرس

بالشركات أو العمال األجانب الذين يطلبون منح رخص 
 .عمل للتأكد من عدم ارتكابهم مخالفة لقانون العمل

يتعين على المديرية العامة للعمل الرد في غضون أربعة 
 .ستالم الرسالةمن أيام العمل الموالية ال أيام( 4)

المذكورة أعاله يعني جال عدم تلقي رد مبرر خالل اآل
 رب العمل أو العامل األجنبي لم يكن موضع أن

إجراءات ردعية متعلقة بمخالفة للنصوص المنظمة لليد 
 .العاملة األجنبية خالل السنة األخيرة

ما إن كان العامل األجنبي الذي يرغب رب  . ب
العمل في تشغيله يتوفر على المؤهالت المهنية 

 .المطلوبة للشغل المعني
من خالل المنصة  يحال ملف طلب الرخصة المقدم

المدير العام للعمل إلى المدير العام  الرقمية مرفقا بجواب

 .للتشغيل لدراسته من قبل مصالحه المختصة
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دون المساس باالمتيازات الممنوحة  :1المادة 
للمؤسسات بموجب مدونة االستثمار ال يمكن منح إذن 
تشغيل عامل أجنبي لمؤسسات تشغل أكثر من ثمانية 
عمال أجانب إال إذا كان ذلك وفق خطة تدريجية معقلنة 
لمرتنة الوظائف مصادق عليها مسبقا من طرف المدير 

 .الفني المعني ومحل تشاور مع القطاع العام للتشغيل
يجب أن تأخذ خطة المرتنة في االعتبار ضرورات 

 .التكوين المهني للعمال
يجب أال تزيد مدة تنفيذ خطة مرتنة وظائف العمالة 

بالنسبة لوظائف وكالء التنفيذ ( 27)األجنبية عن سنتين 
سنوات بالنسبة لوظائف ( 24)وأربع  أو التأطير/و

 .التأطير السامية

ضون أربعة أسابيع بعد تقديم الطلب إلى في غ: 6المادة 

الوزارة المكلفة بالتشغيل، يطلع المدير العام للتشغيل 

طالب الرخصة على قراره، بعد التحقق من أن 

المؤهالت للوظائف المطلوبة ال يتوفر عليها موريتاني 

 ، وظائف(1ألف )المسؤولية عالية المستوى  وظائف)

ر نادرة أو غير مقابلة لمؤهالت متخصصة جدا وتعتب

التي تتوافق الطلبات ( 7ألف )متوفرة في سوق العمل 

 (.الخاصة بها وتشكلها حسب األصول

، باإلضافة إلى قائمة (7ألف ) و( 1ألف )ستحدد اللوائح 

الوظائف المحمية بموجب مقرر مشترك بين الوزراء 

 .المكلفين بالعمل والتشغيل

تشغيل بإخطار إذا تم منح اإلذن، يقوم المدير العام لل

مقدم الطلب بالتاريخ الذي يمكنه اعتبارا منه سحب 

تصريح العمل للعامل المعني من عند المصلحة العمومية 

 .للتشغيل

 وفي حالة رفض الطلب تقترح المصلحة العمومية

على رب العمل مرشحين من الجنسية  للتشغيل

 الموريتانية جديرين بشغل الوظيفة المعنية بعد إطالق

 .اختيار شفافة يشارك فيها رب العملعملية 

إذا لم يثمر االختبار المهني للمرشحين المقترحين عن 

على رب العمل إبال  المدير العام للتشغيل  يجب نتائج،

 .أن االختبار لم يسفر عن نتائج مبررا ذلك

في حالة ما إذا كان العامل الموريتاني يتوفر على 

قترحة دون امتالك المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة الم

التجربة المطلوبة، فإنه يمكن منح رخصة العمل بشرط 

تشغيل العامل الموريتاني كنظير للعامل األجنبي وفقا 

لشروط يتفق عيها مع رب العمل وتحدد بموجب مقرر 

بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف  مشترك

 .بالتشغيل

بعد انقضاء أجل  إذا لم يتوصل رب العمل، :7المادة 

ثالثين يوما اعتبارا من تاريخ إيداع طلب الرخصة، بأي 

إشعار بقبول أو رفض طلبه فإنه يجب على رئيس 

 المصلحة العمومية للتشغيل المختصة ترابيا أن توافيه،

متى طلب ذلك، خالل األيام العشرة الموالية إما بنسخة 

 من الطلب مؤشر عليها بالرفض من طرف المدير العام

يجب أن تكون  .للتشغيل وإما برخصة العمل المطلوبة

تأشيرة الرفض الصادرة عن المدير العام مبررة حسب 

 .األصول

يجب على رب العمل تسليم رخصة العمل  :8المادة 

يجب على . للعامل قبل شروعه في العمل المكتتب ألجله

رب العمل إشعار المصلحة العمومية للتشغيل التي 

منحت الرخصة بالتاريخ الذي بدأ فيه العامل تنفيذ عقد 

 .العمل

فسخ العقد قبل انتهاء صالحية تم إذا لم يتم االكتتاب أو 

على رب العمل أن يعيد الرخصة  الرخصة فإنه يجب

فورا إلى المصلحة العمومية للتشغيل وأن يشعر بذلك 

 . المديرية العامة للعمل

ولهذا الغرض على العامل إذا كان حائزا على الرخصة 
 .أن يسلمها مقابل وصل لرب العمل

 "ج"و " ب"الرخصتان : القسم الثاني
بالرخصتين كل عامل أجنبي مهتم  يجب على :0المادة 

وتتوفر فيه الشروط المطلوبة للحصول " ج"و  "ب"
 .عليهما أن يوجه طلبه إلى المصلحة العمومية للتشغيل

ترفق بالطلب كل الوثائق التي تبرهن على أن الشروط 
 7المطلوبة للحصول على الرخصة متوفرة طبقا للمادة 

 .من هذا المرسوم
وريتانيا من أجل تطبيق هذه المادة فإن أي غياب عن م

لفترة أقل من ستة أشهر ال يعتبر انقطاعا في فترة 
اإلقامة المطلوبة إال إذا تجاوزت الغيابات مجتمعة 
ثالثمائة وستين يوما إذا كانت الفترة المطلوبة خمس 
سنوات، وسبعمائة يوم إن كانت الفترة عشر سنوات أو 

 .أكثر

إضافة إلى فئات رخص العمل الثالث  :53المادة 
رة أعاله وتصديا لحاالت االستعجال والصيانة المذكو

 أو تحسبا لوضع خطة مرتنة/واإلصالحات المؤقتة و
وفي حدود فترة شهر قابلة للتجديد مرة واحدة، يجوز 
للمدير العام للتشغيل منح إذن مؤقت لتشغيل عامل 

 .أجنبي

األربعة الموالية لتقديم  في غضون األسابيع :55المادة 

الرقمية لدى المصلحة العمومية  الطلب عبر المنصة

صاحب الطلب على  للتشغيل، يطلع المدير العام للتشغيل

 .قراره

 ترتيبات مشتركة: القسم الثالث

تلزم المؤسسات التي تقرر إسناد بعض  :52المادة 

نشاطاتها لجهات خارجية من خالل التعاقد من الباطن 
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بية بالتأكد باستمرار من أن تشغيل اليد العاملة األجن

 .يتطابق مع ترتيبات هذا المرسوم

يجب أن يكون هذا التطابق شرطا أساسيا في دفتر 

االلتزامات المؤدي إلى التعاقد مع مؤسسات أو متعاقدين 

 .من الباطن

في جميع األحوال تتحمل المؤسسات المتعاقدة أو 

المتعاقدة من الباطن مسؤولية المخالفات المرتكبة من 

 .التشريعية والتنظيمية في هذا المجال طرفها لألحكام

تقدم طلبات الحصول على رخص العمل للعمال األجانب 

من طرف المؤسسة المعنية عبر المنصة الرقمية لدى 

 .الوزارة المكلفة بالتشغيل

 تجديد رخصة العمل: الفصل الثالث

طلب التجديد مقبوال يجب تقديمه  ليكون :50المادة 

قل شهرا قبل تاريخ انتهاء للمصالح المختصة على األ

 .صالحية الرخصة

تقدم طلبات التجديد وتعالج وفقا لنفس  :54المادة 

ويجب أن ترفق بالرخصة . شروط الطلب األصلي

 .المطلوب تجديدها

سحب إذن تشغيل عامل أجنبي أو : الفصل الرابع

 رخصة العمل

دون المساس بالترتيبات الجزائية المطبقة،  :51المادة 

تعد المخالفات التالية سببا لسحب إذن تشغيل عامل 

أجنبي أو رخصة العمل التي بحوزته إذا تمت مالحظة 

من هذا  16وفقا لترتيبات المادة  هذه المخالفات إحدى

 :المرسوم

 رب العمل( أ

  تشغيل عامل أجنبي في عمل ليس هو العمل

حت الرخصة الصالحة أو ليس الذي ألجله من

هو العمل الذي ألجله منح إذن التشغيل لرب 

 ؛"أ"العمل إذا تعلق األمر بالرخصة 

  التي منحت " أ"عدم منح العامل رخصة العمل

 لرب العمل صحبة اإلذن الذي منح له؛

  للمصلحة المكلفة " أ"عدم إرجاع الرخصة

بالتشغيل في حين أن العامل الذي منحت له لم 

 ب أو لم يعد يعمل لدى رب العمل؛يكتت

 أو المؤسسة /مخالفة المؤسسة الرئيسية و

المتعاقدة المكتتبة من طرفها لتقديم خدمات 

 .للقوانين المتعلقة بتشغيل اليد العاملة األجنبية

 رئيس العامل ( ب

  عدم إرجاع رخصة العمل إلى رب العمل إذا

أو إلى المدير " أ"كان األمر يتعلق برخصة 

للتشغيل إن كان األمر يتعلق بالرخصة  العام

في الحاالت واآلجال التي يجب " ج"أو " ب"

 فيها إرجاعها؛

  عدم التصريح بضياع أو سرقة رخصة العمل

أو عدم إرجاع نسختها، إلى المصلحة المكلفة 

بالتشغيل التي منحتها، في حال وجود األصل 

 .الضائع أو المسروق

أو ضابط الشرطة يجب على مفتش الشغل  :56المادة 

أو أي وكيل إداري مخول لهذا الغرض إذا الحظ إحدى 

أن يسحب مقابل  15المخالفات الواردة في المادة 

وصل، إذن تشغيل العامل األجنبي أو رخصة العمل 

المحصول عليهما بغير حق أو المستخدمان في غير ما 

ن بنسخة من تيمنحتا له وأن يرسلهما فورا مرفق

ير العام للتشغيل وإلى المدير العام المحضر إلى المد

 .للعمل

يجب على مفتش الشغل أو ضابط الشرطة أو أي وكيل 

أجير يزاول عمال  إداري مخول لهذا الغرض، يضبط

بغير رخصة تسمح له بشغل العمل المقابل للنشاط الذي 

يمارسه، أو شغل عمل غير الذي منحت ألجله رخصة 

في شغلها أن يوقف  العمل، والتي منح لرب العمل اإلذن

مباشرة تنفيذ عقد العمل دون المساس بالعقوبات 

 .األخرى

يمكن للمدير العام للتشغيل أن يقرر سحب الرخصة  و

 .سواء ترتب األمر على إدانة جزائية أم لم يترتب عليها

يحاط رب العمل أو العامل موضع المخالفة  :57المادة 

في المكان علما بإجراءات السحب بواسطة مفتش الشغل 

ال يمكن منح إذن جديد أو . الذي يشتغل فيه العامل

 .رخصة جديدة إال إثر طلب جديد

غير أن هذا الطلب كما هو حال أي طلب تشغيل عامل 

أجنبي مقدم من طرف رب عمل أو أي طلب رخصة 

عمل تتعلق بالعامل المخالف يمكن خالل السنوات 

ن أي الخمس الموالية لإلشعار بالسحب أن يرفض دو

مبرر آخر غير كون هذا اإلجراء قد اتخذ بحق مقدم 

 .الطلب

يمكن أن يؤدي وجود إدانة جزائية بسبب مخالفة هذا 

المرسوم إلى نفس النتيجة مستقبال حتى وإن لم يتقرر 

 .السحب خاصة إذا تعلق األمر بطلب التجديد

دون المساس بالعقوبات الجزائية األقوى  :58المادة 

يعاقب مرتكبو المخالفة لترتيبات هذا المرسوم، زيادة 

من مدونة  452على معاقبتهم وفقا ألحكام المادة 

 . الشغل، بالوقف الفوري لنشاط العامل
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في حالة العود يمكن للمحكمة أيضا النطق بعقوبة  و

ي الحرمان من ممارسة أي نشاط مهني أو مربح ف

 .موريتانيا بحق العامل األجنبي

 تقديم واسترجاع رخصة العمل: الفصل الخامس

يجب على أي أجنبي حائز على رخصة  :50المادة 

عمل يغادر أراضي الجمهورية اإلسالمية الموريتانية أن 

يعيد في أجل ثمانية أيام كاملة رخصة العمل إلى 

بواسطته إياها إما  المديرية العامة للتشغيل التي منحته

أو رخصة " ب"هو نفسه إن كان األمر يتعلق برخصة 

أو بواسطة رب العمل إن كان األمر يتعلق " ج"

 ".أ"بالرخصة 

على رخصة  يجب على أي أجنبي حائز :23المادة 

عمل ضاعت عليه رخصته أو سلبت منه خدعة أن يقوم 

 .بتصريح ضياع أو سرقة لدى سلطة الشرطة المخولة

نسخة من تصريح الضياع أو السرقة تمنح هذه السلطة 

للمعني الذي يودعها لدى المصلحة المكلفة بالتشغيل التي 

تمنح هذه . منحت الرخصة الضائعة أو المسروقة

 .المصلحة نسخة من رخصة العمل

في حالة ما إذا وجدت الرخصة الضائعة أو المسروقة 

فإن النسخة يجب أن تعاد فورا إلى المصلحة التي 

 .منحتها

للعامل األجنبي الذي يغادر أرض  يمكن :25مادة ال
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية إذا دام غيابه عنها أقل 

السارية " ب"من سنة أن يسترجع عند عودته الرخصة 
الحائز عليها من عند " ج"المفعول أو الرخصة 

المصلحة العمومية للتشغيل التي أرجعها لها عند ذهابه 
 .نح له من قبلمقابل الوصل الذي م

يجب عليه إذا دام الغياب سنة أو يزيد أو انتهت صالحية 
التي ارجع للمصلحة قبل عودته أن يتقدم " ب"الرخصة 

بطلب رخصة جديدة حسب ترتيبات هذا المرسوم، 
 .وستمنح له هذه الرخصة إذا ما توفرت شروط منحها

الذي " أ"أما فيما يخص العامل الحائز على رخصة 
ا أرض الجمهورية اإلسالمية الموريتانية يغادر مؤقت

دون أن يكون العقد قد فسخه على رب العمل أن 
يسترجع منه الرخصة على أن يعيدها إليه بعد رجوعه 
 .إذا عاد لعمله وكانت الرخصة ما تزال سارية المفعول

على رب العمل أن يحيط علما كال من المدير العام 
مه للرخصة والمدة للتشغيل والمدير العام للعمل باستال

 .المحتملة لحيازتها وبإرجاعها بعد ذلك لحاملها

 الطعون: الفصل السادس
كل قرار برفض أو سحب إذن بتشغيل  :22المادة 

عامل أجنبي أو رخصة عمل يمكن أن يكون موضع 

 .طعن، من طرف طالبه، لدى الوزير المكلف بالتشغيل

الشهرين لهذا الغرض يجب أن يوجه المعني طلبا خالل 

 .المواليين لإلشعار الذي أبلغ بموجبه بالقرار

الوزير إلى تحت طائلة الرفض يجب أن يقدم هذا الطلب 

المكلف بالتشغيل عن طريق المدير العام للتشغيل الذي 

 .يمنح مقابله وصال

المكلف بالتشغيل الطلب  يحيل الوزير: 20المادة 

يعين  والملف إلى لجنة اليد العاملة األجنبية التي

أعضاؤها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالعمل 

 :والوزير المكلف بالتشغيل وتضم

ضيا، رئيسا، يعين بناء على اقتراح من وزير قا. أ

 العدل؛

ثالثة أعضاء استحقاقيين وثالثة أعضاء خلفاء  .ب

يعينون بناء على اقتراح من المنظمات النقابية 

 ألرباب العمل األكثر تمثيال؛

ثالثة أعضاء استحقاقيين وثالثة أعضاء خلفاء  .ج

يمثلون العمال يعينون بناء على اقتراح من 

 .المنظمات النقابية العمالية األكثر تمثيال

تبدي اللجنة الرأي بناء على المستندات لكن يمكن لها أن 

تقرر االستماع للطاعن وكذا للمدير العام للتشغيل أو 

االستعجالي للملف إذا  ممثله، ويحدد هذا الرأي الطابع

 .اقتضى األمر ذلك

يحال الملف محال برأي اللجنة إلى الوزير  :24المادة 
 .المدير العام للتشغيل من طرف

يتم إشعار الطاعن بقرار الوزير خالل الشهرين 
المواليين إليداع االلتماس وإال فإنه يعتبر لصالح الطاعن 

للتشغيل في  الذي يمكن أن يتقدم أمام المصلحة العمومية
 .األيام العشرة الموالية النقضاء األجل

لرئيس هذه المصلحة منح من غير الممكن إذا كان 
الطاعن نسخة من قرار الرفض فإنه ملزم أن يسلمه 
نسخة من الطلب األصلي مع مالحظة غياب قرار وكذا 

 .رخصة العمل المطلوبة

 ترتيبات انتقالية ونهائية: الفصل السادس

 تستمر صالحية رخص وأذونات تشغيل :21المادة 

العامل األجنبي الممنوحة قبل دخول هذا المرسوم حيز 

ومع . التنفيذ إلى غاية انتهاء المدة التي منحت ألجلها

ذلك، يجب إعادتها بشكل حتمي تحت طائلة العقوبات 

ا من دخول هذا المرسوم حيز  في غضون ستين يوما

، والتي ستضمن التنفيذ إلى المديرية العامة للتشغيل

 .وأذونات أخرى بصيغة مختلفة إصدار رخص

ُيعنى بترتيبات هذا المرسوم الخبراء  ال :26المادة 

والمعارين  األجانب المعتمدين من طرف الحكومة

 .لإلدارات العمومية



 8031العدد  ................................2322 أبريل 03 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

262 
 

مقرر مشترك صادر عن الوزير  يحدد :27المادة 

و الوزير المكلف بالتحول الرقمى  المكلف بالتشغيل

الرخص والشكليات واألوصال ومحتوى المنصة  نماذج

الرقمية أو أي وثائق أخرى ينص عليها هذا المرسوم 

 .وكذا أشكال اإلشعارات واإلعالنات التي يتطلبها

يلغى هذا المرسوم ويحل محل ترتيبات  :28المادة 

فبراير  22الصادر بتاريخ  275-7212المرسوم رقم 

المحدد لشروط تشغيل اليد العاملة األجنبية  7212

 .والقاضي بإنشاء رخصة العمل للعمال األجانب

 ،بالعمل والتشغيل الوزراء المكلفون يكلف :20المادة 

ينشر في  بتنفيذ هذا المرسوم الذي ،كل فيما يعنيه

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزير الوظيفة العمومية والعمل 
 سالوم محمد كامارا

 وزير التشغيل والتكوين المهني
 الطالب ولد سيد أحمد

 وزارة الصحة

 نصوص تنظيمية
فبراير  24صادر بتاريخ  3501مقرر مشترك رقم 

يحدد نظام الدراسة وشروط ولوج األسالك  2322
والشعب وإجراءات التقويم وشروط الحصول على 

 .شهادات المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة

المادة  تطبيقا لترتيباتيأتي هذا المقرر : المادة األولى
 22الصادر بتاريخ  161-7212المرسوم رقم من  76
المدرسة الوطنية المتضمن إعادة تنظيم  7212مبر جد

 .نواكشوطاللصحة العمومية ب
تحديد النظام الدراسي  إلىهذا المقرر يهدف :2المادة 

وشروط ولوج األسالك والشعب وإجراءات التقييم 
وشروط الحصول على الشهادات المقدمة من طرف 

 .المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة
 والبحثيوالتربوي يتولى المجلس العلمي  :0المادة 
 :مهمة
متابعة وتقييم الجوانب العلمية واألكاديمية  -

 والتربوية؛

المصادقة على برامج ومحتويات التكوين  -
 األولي والتكوين المستمر؛

من الطاقم المصادقة على احتياجات المدرسة  -
 التدريسي؛

اقتراح المقاييس والجداول الخاصة بقوائم  -
 األهلية من أجل ترقية المدرسين؛

 يه حول برامج التكوين؛إبداء رأ -

إعداد نظامه الداخلي ورفعه إلى مجلس اإلدارة  -
 .العتماده

يرأس المجلس التربوي والعلمي البحثي مدير  :4المادة 
 :ويضم األعضاء التاليين المدرسة
بالصحة في مجلس  المكلفة ممثل الوزارة -

 اإلدارة، عضوا؛
بالتعليم العالي في مجلس  المكلفة ممثل الوزارة -

 اإلدارة، عضوا؛
 ، عضوا؛المدرسة مدير الدروس في -
 .، عضواالمستمر في المدرسة مدير التكوين -
رؤساء األقسام في المدرسة الوطنية العليا  -

 أعضاء؛ لعلوم الصحة،
، يتم من المدرسين الدائمين في المدرسةاثنان  -

 تعيينهما من قبل مدير المدرسة، عضوين؛
 .ممثالن اثنان عن الطالب، عضوين -

 التربويالمجلس  يتولى مدير الدروس سكرتاريا
 .والعلمي البحثي

يتم اختيار مدير الدروس من بين المدرسين  :1المادة 
يتم تعيينه بموجب مقرر . المحولين رسميا إلى المؤسسة

مشترك للوزيرين المكلفين بالصحة وبالتعليم العالي بناءا 
 .اإلدارةعلى اقتراح من مدير المدرسة ومصادقة مجلس 

 التربوية بتنسيق األنشطة مدير الدروس هو المكلف
والتعليمية والتدريب وشؤون الطالب وُيعُد مداوالت 

 .سكرتاريته المجلس التربوي والعلمي والبحثي ويتولى

المستمر من قبل  التكوينيتم تعيين مدير  :6المادة 
 . مجلس اإلدارة بناء على اقتراح مدير المدرسة

 .من بين المدرسين في المؤسسةيتم اختياره 
مدير التكوين المستمر هو المكلف بتخطيط برامج 

 .التكوين المستمر وكذلك ترقية التكوين المستمر

يسير القسم رئيس قسم يعينه مدير المدرسة : 7المادة 
 .المدرسةمن بين المدرسين في 

 :يتولى رئيس القسم
 انعاش الفريق التربوي بالقسم؛ -
 وتقييم المعارف؛تنفيذ البرامج  -

 تنظيم ومتابعة الدروس وتسيير الدرجات؛ -
 .متابعة الطالب طوال فترة تكوينهم -

 المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحةتضم  :8المادة 
 :األقسام التالية

( ليصانص مهني في علوم الصحة)قسم التكوين  -1
 :ويضم شعبتين

شعبة علوم )علوم الصحة  ليصانص -
 ؛(التمريض

 (.شعبة علوم التوليد)علوم الصحة ليصانص  -
 :ويضم( ماستر مهني في علوم الصحة)قسم التكوين  -7

 شعبة البيداغوجيا الصحية؛ -
 .شعبة مختلف التخصصات الصحية -
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يمكن للمدرسة أن تفتتح أقساما عدة حسب الحاجة بمقرر 
 .مشترك

المدرسة الوطنية العليا التكوينات في  تختم: 0المادة 
ليصانص مهنية أو  بالحصول على شهادة لعلوم الصحة

 .الحصول على دبلوم ماستر مهنية
( 4)يستمر التكوين على مستوى الماستر أربعة 

لمرسوم رقم ا سداسيات دراسية ويخضع لترتيبات
المحدد  7216مارس  71الصادر بتاريخ  244 7216

لإلطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على 
ام الليصانص والماستر الشهادات الوطنية في نظ

 .(د.م.ل)والدكتوراه 
( 6)ستة  التكوين على مستوى الليصانص يستمر

ا 16سداسيات دراسية مدة كل واحد منها   .أسبوعا
 (.27)يتكون العام الدراسي من سداسيين اثنين 

بالمدرسة  يجب أن تتقيد هيأة التكوين :53المادة 
 :التاليةبالشروط  الوطنية العليا لعلوم الصحة

أن يتكون كل سداسي دراسي من وحدتين  -
وحدات على ( 25)على األقل وخمسة ( 27)

 األكثر؛
 أن تتكون كل وحدة من عنصر أو أكثر؛ -
أن يرتبط كل عنصر من عناصر الوحدة بعدد  -

ل ترجيح يسمح كامل من الرصيد ومعام
 ؛بحساب متوسط الوحدة

( 22)يسمح كل فصل دراسي بمنح ثالثين  -

 .الرصيدنقطة من 

المدرسة الوطنية العليا ُتقدم الدروس في  :55المادة 
على شكل محاضرات ودروس توجيهية  لعلوم الصحة

 .وأعمال تطبيقية ومشاريع تدريبات

تكون التدريبات في الوسط المهني موضوع  :52المادة 
كل من مدير المؤسسة المضيفة ومدير  اتفاقية يوقعها

 .الصحة المدرسة الوطنية العليا لعلوم
الشروط التنظيمية : تحدد هذه االتفاقية كحد أدنى

الستضافة المتدربين وكذلك مواضيع التدريب 
 والتوقعات من حيث األهداف والنشاط واسم ووظيفة
وعنوان الشخص المسؤول عن التدريب في المؤسسة 

أو المكافآت الممنوحة /وظروف العمل والعالوات و
 .للمؤطرين

في المدرسة الوطنية العليا لعلوم التسجيل  :50لمادة ا
الصحة سنوي ويجب تجديده مع بداية كل عام 

يتم تحديد الموعد النهائي للتسجيل من قبل .دراسي
 .للمدرسة والعلمي والبحثي التربويالمجلس 

يتم اعتماد البرامج التربوية لشعب التكوين  :54المادة 

 .ليفي المدرسة من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العا

يعد الحضور إلزاميا في جميع األنشطة  :51المادة 
تطبيق  للمدرسة ويحدد النظام الداخلي. التربوية للتكوين

 .هذا الترتيب
يمكن أن يؤدي إلى عدم  كرر وغير المبررتالغياب الم
 .التكوين أو الطرد من السداسي استيفاء

يتم تقييم المعارف وفق نظام مختلط يجمع  :56المادة 
 .بين التقييم المستمر واالمتحان

يتكون تقييم المعارف خالل الدورة العادية من التقييم 
 .المستمر واالمتحان

بواسطة  االستدراكدورة في  يمكن أن يتم تقييم المعارف
 .امتحان أو نقاش شفهي أمام لجنة تحكيم

المشرفون  يمنحها عالمةيتوج التدريب في بيئة مهنية ب
على التدريب في المؤسسة المضيفة على أساس شبكة 

 .التقييم التي تحددها المدرسة

يجب أن يكون تقييم كل عنصر من عناصر  :57المادة 
يتم حساب معدل . الوحدة موضوع عالمتين على األقل

عنصر الوحدة انطالقا من متوسط المرجح لدرجات 
 .عنصر الوحدة
عنصر الوحدة إذا كان معدله أكبر من أو يتم استيفاء 

يستلزم استفاء (. 72)من عشرين ( 12)يساوي عشرة 
عنصر الوحدة الحصول على اعتماد الرصيد المقابل 

 .لعناصرها

يتم الحصول على معدل الوحدة بحساب  :58المادة 
المتوسط المرجح للمعامالت المخصصة لعناصر 

ا تعويض بين عناصر. الوحدة  .نفس الوحدة يوجد دائما
يتم استيفاء أي وحدة يزيد معدلها عن أو يساوي عشرة 

ها و ال يحتوي أي من عناصر( 72)رين من عش( 12)
من عشرين ( 6)على متوسط إقصاء أقل من ستة 

(72.) 
يستلزم استيفاء الوحدة الحصول على اعتماد الرصيد 

 .المقابل لعناصرها

للسداسي يتم الحصول على المعدل العام  :50المادة 
ا تعويض . الدراسي باحتساب متوسط الوحدات يوجد دائما

 .بين الوحدات في نفس السداسي الدراسي

يتم استيفاء السداسي إذا كان المعدل العام  :23المادة 
، (72)من عشرين ( 12)أكبر من أو يساوي عشرة 

وإذا كانت جميع معدالت الوحدة أكبر من أو تساوي 
ولم يكن لدى الطالب أي ( 72)من عشرين ( 2)ثمانية 

( 72)من عشرين ( 6)معدل إقصاء أقل من ستة 
 .لعنصر وحدة

نقطة من  22يسمح استيفاء السداسي بالحصول على 
 .الرصيد

في حالة عدم استيفاء السداسي، يجب على  :25المادة 
 :الطالب
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أن يعيد إجباريا الدورة االستدراكية لعناصر  -
على معدل الوحدة الدراسية التي حصل فيها 

 إقصاء؛
أن يعيد إجباريا الدورة االستدراكية لعناصر  -

الوحدات التي لم تستوف وكانت معدالتها أقل 
 (.72)من عشرين ( 2)من ثمانية 

يمكن إعادة الدورة االستدراكية لعناصر الوحدة غير 
من ( 12)المستوفاة والتي يقل معدلها أقل من عشرة 

 (.72)عشرين 
الوحدات أو عناصرها التي يكون أن تكون  ال يمكن

( 72)من عشرين ( 12)معدلها أكبر أو يساوي عشرة 
 .محل استدراك

حتفظ الطالب بالعالمة األعلى التي تحصل ي :22المادة 
عند احتساب  عليها في دورة االستدراك والدورة العادية

 معدل السداسي، 

يمكن للطالب الذين لم يستوفوا سداسياتهم  :20المادة 
 .تابعة في السداسي الموالي في نفس العامالم

ا  :24المادة  يكون التجاوز إلى السنة الموالية تلقائيا

للطالب الذين تحصلوا على ما ال يقل عن خمسة وستين 

بالمائة من أرصدة السنة الجارية أي ما يساوي ( 65)

 .نقطة من الرصيد( 21)تسعة وثالثين 

لسنة الثالثة من أي باإلضافة إلى ذلك، فإن التجاوز إلى ا

سلك مشروط باستيفاء جميع أرصدة السنة األولى من 

 .السلك

سمح لجنة التحكيم للطالب الذين لم يستوفوا ت :21المادة 
 .باإلعادة ولها أن تقرر طردهم شروط التجاوز

في حالة اإلعادة يجب على الطالب حضور جميع 
السداسيات  أو/األنشطة التربوية للوحدات الدراسية و

 .غير المستوفاة
 :عند إعادة السنة ، يجب على الطالب

أن يعيد إجباريا الدورة االستدراكية لعناصر  -
الوحدة الدراسية التي حصل فيها على معدل 

 إقصاء؛
أن يعيد إجباريا الدورة االستدراكية لعناصر  -

الوحدات التي لم تستوفى وكانت معدالتها أقل 
 (.72)من عشرين ( 2)من ثمانية 

للطالب إعادة الدورة االستدراكية في عناصر  يجوز
من ( 12)أقل من عشرة  بمعدلالوحدة غير المستوفاة 

 (.72)عشرين 
يمكن للجنة التحكيم ومنح الشهادات تكييف كل هذه 

 .القواعد وفقاا لسياق الطالب بهدف تعزيز التعلم

يسمح برسوب واحد خالل كل سلك مع  :26المادة 
 .مراعاة ترتيبات المادة أدناه

في حالة الغياب المطول ألسباب صحية  :27المادة 
تؤدي إلى الرسوب، يجوز لمدير المدرسة بناءا على 

 الجارية ومنح الشهادات إلغاء السنة تحكيمرأي لجنة ال

يجوز للطالب بناء على ذلك استئناف . بالنسبة للطالب
 .السنة دون اعتبارها سنة رسوبهذه 

 :تتكون لجنة التحكيم ومنح الشهادات من :28المادة 
 ؛مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة -
مدير الدروس، بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم  -

 ؛الصحة
رئيس القسم، بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم  -

 ؛الصحة
المسؤول عن شعبة التكوين، في المدرسة  -

 ؛الوطنية العليا لعلوم الصحة
 دائمين في شعبة التكوين( 7)مدرسين اثنين  -

 ؛درسة الوطنية العليا لعلوم الصحةبالم

 مشاركمن الوسط المهني ال( 1)مدرس واحد  -
في التكوين داخل الشعبة بالمدرسة الوطنية 

 .العليا لعلوم الصحة

امة للحصول على تحدد القواعد الع :20المادة 
 :بما يليالشهادات 

بالنسبة لليصانص المهنية، يجب أن يتم استفاء  -
نقطة من الرصيد ( 122)مائة وثمانين 

 ؛(6)المخصص لسداسيات التكوين الستة 
بالنسبة للماستر المهني، يجب أن يتم استفاء  -

نقطة من الرصيد ( 172)مائة وعشرين 
 ؛(4)المخصص لسداسيات التكوين األربعة 

ت المقدمة من المدرسة الوطنية تمنح الشهادا :03المادة 
بناء على أساس الدرجات المستوفية  العليا لعلوم الصحة،

للنجاح والمثبتة في محضر لجنة االمتحان ومنح 
يتم التوقيع على الشهادة من قبل مدير . الشهادات

 .المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة

طنية العليا لعلوم يتم ولوج المدرسة الو :05المادة 

 :الصحة عن طريق

( علوم الصحة)بالنسبة لسلك الليصانص  .5
 :يفتح الولوج لــ 

الحاصلون على باكالوريا علمية الموجهون  .أ 
من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي 
طبقا للشروط المعبر عنها سنويا من طرف 

العدد )المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة 
 .(ومعدل التوجيه

الوريا علمية المختارون باك الحاصلون على .ب 
منظمة ( انتقاء الملفات)عن طريق مسابقة 
يجب أن ال يتجاوز عدد  .من طرف المدرسة

من عدد % 75المسجلين في هذه الفئة 
يشترط في الولوج لهذه الفئة . الموجهين

استيفاء رسوم التسجيل التي يحدد مجلس 
 .اإلدارة مبلغها

نة يسمح لطالب كلية الطب المعيدون في الس .ج 
التسجيل التلقائي في السنة الثانية  الثانية منها

حسب الطاقة  من الليصانص في المدرسة
 .االستيعابية
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الموظفون الحاصلون على شهادة ممرض  .د 
والذين أكملوا سنتين من الخدمة بعد 
الحصول على الشهادة على أن ال يتجاوز 

من عدد الموجهين % 12هذا العدد نسبة 
 (.النقطة أ)

علوم الصحة، )بالنسبة لسلك الماستر المهنية  .2
 ، (في مختلف التخصصات

 :يفتح الولوج للحاصلين على شهادة
 ،(علوم الصحة)الليصانص  -
 ،ممرضي الدولة أو قابالت الدولة -
 .أو الشهادات المعادلة لها -

الوطنية العليا  يحدد النظام الداخلي ل لمدرسة :02المادة 
المعايير المطلوبة  الحد األدنى من لعلوم الصحة

 .للمرشحين للتكوين المستمر أو تحسين الخبرة

يبدأ تاريخ سريان هذا المقرر اعتبارا من  :00المادة 
 .7272-7277العام الجامعي 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :04المادة 
 .المقرر

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية  :01المادة 
 .اإلسالمية الموريتانيةللجمهورية 

 وزير الصحة
 سيدي محمد األمين الزحاف

 التعليم العالي والبحث العلمي ةوزير
 آمال سيدي محمد الشيخ عبد هللا

وزارة التحول الرقمي واالبتكار وعصرنة 

 اإلدارة

 نصوص تنظيمية

مارس  30صادر بتاريخ  325-2322مرسوم رقم 

 .والفرز يتعلق بحفظ البيانات اإللكترونية 2322

 ترتيبات عامة: الباب األول

تعتمد من أجل تطبيق هذا المرسوم  :المادة األولى

التعريفات الواردة في المادة األولى من القانون رقم 

المتعلق  7212يونيو  17الصادر بتاريخ  7212-277

 .بالمبادالت اإللكترونية

، 76، 75يأتي هذا المرسوم تطبيقا للمواد  :2المادة 

، الصادر 277-7212من القانون رقم  26 و 22

المتعلق بالمبادالت  ،7212يونيو  17بتاريخ 

اإللكترونية، ويحدد التزامات موردي الخدمات طبقا 

للقانون المذكور في مجال حفظ البيانات، وعند االقتضاء 

في مجال الفرز، وكذلك العقوبات المطبقة في حالة 

من  25لى إ 75ارتكاب مخالفة لمقتضيات المواد من 

 .الفصل الثالث من نفس القانون أعاله

 عن التزامات حفظ البيانات: الباب الثاني

من القانون  22البيانات المذكورة في المادة  :0المادة 

 ،7212يونيو  17الصادر بتاريخ  277-7212رقم 

المتعلق بالمبادالت اإللكترونية، والتي يجب على 

األشخاص حفظها بموجب مقتضيات هذه المادة هي، 

 :كما يلي

بالنسبة لألشخاص الذين يمارسون نشاطات فاعلي . 1

تصاالت اإللكترونية بالمعنى الوارد في القانون رقم اال

؛ 7212يوليو  15الصادر بتاريخ  7212-275

المتعلق باالتصاالت اإللكترونية، والمذكورين في المادة 

 17الصادر بتاريخ  277-7212من القانون رقم  75

المتعلق بالمبادالت اإللكترونية وبالنسبة  ،7212يونيو 

 :لكل ربط اتصال لمشتركيهم

 أ  محدد ربط االتصال؛

   محدد يمنحه هؤالء األشخاص للمشترك؛ب

تصال عندما لربط اإل   محدد للمحطة المستخدمةج

 يتاح لهم النفاذ إليها؛

   تواريخ وأوقات بداية ونهاية ربط االتصال؛د

   خصائص خط المشترك؛ه 

بالنسبة لألشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين . 7

-7212من القانون  76في الفقرة األولى من المادة 

المتعلق  ،7212يونيو  17الصادر بتاريخ  277

اإللكترونية وبالنسبة لكل عملية تسهم في بالمبادالت 

 : خلق محتوى

 أ  محدد ربط مصدر االتصال؛

  محدد يمنحه نظام المعلومات للمحتوى موضوع ب

 العملية؛

  أنواع البروتوكوالت المستخدمة لربط االتصال ج

 بخدمة، ومن أجل نقل محتويات؛

 د  طبيعة العملية؛

 .  تاريخ ووقت العمليةه 

الذي استخدمه من قام بالعملية عند و  المحدد 

 إنجازها؛

 7 و 1بالنسبة لألشخاص المذكورين في النقطتين . 2

أعاله، المعلومات التي يقدمها مستخدم عند االشتراك في 

 :عقد أو عند إنشاء حساب هي

 أ  في وقت إنشاء الحساب، محدد ربط االتصال؛

 ب   االسم واللقب أو اإلسم التجاري؛

 البريدية المرتبطة؛ ج   العناوين

 د  األسماء المستعارة المستخدمة؛

 المرتبطة؛ات ه   عناوين البريد اإللكتروني أو الحساب

 و  أرقام الهواتف؛
ز  البيانات التي تسمح بالتدقيق في كلمة السر أو 

 .تعديلها، في نسخة تحديثها األخيرة



 8031العدد  ................................2322 أبريل 03 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

266 
 

 و 1بالنسبة لنفس األشخاص المذكورين في النقطتين . 4

أعاله، عندما يكون االشتراك في العقد أو الحساب  7

مدفوع الثمن، فإن المعلومات التي تتعلق بالدفع، بالنسبة 

 :لكل عملية دفع هي

 أ  نمط الدفع المستخدم؛

 ب  مرجعية الدفع؛

   المبلغ؛ج

 .د  تاريخ ووقت المعاملة

أعاله ال يجب  4 و 2البيانات المذكورة في النقطتين 

 .األشخاص يجمعونها عادةهؤالء كان حفظها إال إذا 

تشمل المساهمة في إنشاء المحتوى العمليات  :4المادة 

 :التي تتعلق ب

 أ  اإلنشاء األولي للمحتويات؛

   تعديالت المحتويات والبيانات المرتبطة بها؛ب

 .  حذف المحتوىج 

 2مدة حفظ البيانات المذكورة في المادة  تحدد :1المادة 

 : بسنة

، 7 و 1يتعلق بالبيانات المذكورة في النقطتين ما أ  في

أعاله، اعتبارا من يوم إنشاء المحتوي،  2من المادة 

بالنسبة لكل عملية تساهم في إنشاء محتوى كما هو 

 ؛4محدد في المادة 

من المادة  2ة في النقطة ما يتعلق بالبيانات المذكورب  في

 الحساب؛، اعتبارا من يوم فسخ العقد أو إغالق أعاله 2

من  4ة في النقطة ما يتعلق بالبيانات المذكورج   في

، اعتبارا من تاريخ إصدار الفاتورة أو أعاله 2المادة 

 .عملية الدفع بالنسبة لكل فاتورة أو عملية دفع

 2يخضع حفظ البيانات المذكورة في المادة  :6المادة 
 272-7212 هذا المرسوم ألحكام القانون رقم من

المتعلق بحماية  7212يوليو  77الصادر بتاريخ 
 .البيانات ذات الطابع الشخصي

دمة يجب أن تسمح ظروف الحفظ من طرف موردي الخ

الصادر  277-7212 كما هي محددة في القانون رقم

؛ المتعلق بالمبادالت 7212يونيو  17بتاريخ 

ل اإللكترونية، باستخراج ما هو محفوظ في أقرب اآلجا

من أجل االستجابة لطلب السلطات القضائية وعند 

االقتضاء السلطات اإلدارية وفق الشروط المحددة في 

 .هذا المرسوم

عن شروط التسخير القضائي والطلبات : الباب الثالث

 اإلدارية للنفاذ إلى بيانات موردي الخدمات

ال يمكن تقديم كل أو بعض البيانات المذكورة  :7المادة 

 :من هذا المرسوم إال بطلب من 2 في المادة

 ؛القضائية بإذن من وكيل الجمهوريةضباط الشرطة   

 ؛قطب مكافحة اإلرهاب -

 عدل منفذ يتصرف بموجب قرار قضائي؛ -

الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالدفاع،  -

والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف 

 .لمالية، والوزير المكلف بالرقمنةبا

ال يمكن طلب هذه المعلومات إال من طرف الوكالء 

المكلفين شخصيا والمخولين قانونيا من طرف الوزير 

 .التابعين له

عندما يتعلق األمر بطلب إلرسال بيانات  :8المادة 

من  7 و 1بحوزة األشخاص المذكورين في النقطتين 

الطلب من وكيل  امن هذا المرسوم، ويكون هذ 2المادة 

ة أو من ضابط شرطة قضائية مأذون من الجمهوري

وكيل الجمهورية، فإن هؤالء األشخاص يرسلون دون 

تأخير المعلومات المطلوبة إلى وكيل الجمهورية أو إلى 

 . ضابط الشرطة القضائية الذي صدر منه الطلب

يتم إرسال البيانات المطلوبة من السلطة القضائية من 

من المادة  7 و 1طرف األشخاص المبينين في النقطتين 

من هذا المرسوم حسب إجراءات تضمن حماية  2

 .البيانات وسالمتها ومتابعتها

من  7 و 1يتعرض األشخاص المذكورون في النقطتين 

من هذا المرسوم الذين ال يقومون بإرسال  2المادة 

المعلومات المطلوبة في أقرب اآلجال دون سبب وجيه، 

-7212القانون رقم من  26للغرامة الواردة في المادة 

المتعلق  ،7212يونيو  17الصادر بتاريخ  277

 .بالمبادالت اإللكترونية

سلطة حماية البيانات ذات الطابع  يعين رئيس :0المادة 
الشخصي من بين أعضاء السلطة شخصية مؤهلة تكلف 
بالبت في صالحية الطلبات المبررة من وكالء اإلدارة 

من هذا  2المذكورين في الفقرة األخيرة من المادة 
 . المرسوم

تعد الشخصية المؤهلة تقريرا سنويا عن النشاط يوجه 
لى موقع سلطة حماية إلى الجمهور عن طريق نشره ع

البيانات ذات الطابع الشخصي أو بأي وسيلة مناسبة 
 .أخرى

تعيين الشخصية المؤهلة في  قراريتم نشر  :53المادة 

 . الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

تشمل طلبات تقديم المعلومات الموجهة من  :55المادة 

أعاله  2طرف وكالء اإلدارة المذكورين في المادة 

والخاضعة لقرار الشخصية المؤهلة المذكورة آنفا ما 

 : يلي

أ  اسم ولقب وصفة مقدم الطلب وكذا المصلحة التي 

 يعمل فيها وعنوانها؛
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تحديد طبيعة المعلومات التي يطلب الحصول   ب

 د االقتضاء، الفترة المعينة؛عليها، وعن

 .  أسباب وغايات الطلبج 

تسجل المصالح الفنية المختصة لدى سلطة  :52المادة 

حماية البيانات ذات الطابع الشخصي طلبات الوكالء 

وقرارات الشخصية المؤهلة أو مساعديها وتحفظها لمدة 

 .سنوات، ضمن معالجة أوتوماتيكية تنفذها 2أقصاها 

لطلبات والقرارات أوتوماتيكيا من نظام يتم محو هذه ا

المعالجة تحت سلطة الوزير األول عند انقضاء مدة 

 .الحفظ

توجه الطلبات التي وافقت عليها الشخصية  :50المادة 
المؤهلة أو مساعديها عن طريق الوكالء المعنيين إلى 

 2من المادة  7 و 1األشخاص المذكورين في النقطتين 
من هذا المرسوم مصحوبة بقرار الشخصية المؤهلة 
الذي ُيرخص الطلب، ويرسل هؤالء األشخاص دون 
تأخير المعلومات المطلوبة إلى الوكيل الذي صدر منه 

 . الطلب من أجل االستغالل
يتم إرسال البيانات المطلوبة إلى مقدم الطلب من طرف 

 2المادة من  7 و 1الشخصيات المذكورة في النقطتين 
من هذا المرسوم وفق إجراءات تضمن حماية البيانات 

 .وسالمتها ومتابعتها

 عن التزامات الفرز: الباب الرابع

يمكن إلحدى السلطات القضائية أو اإلدارية  :54المادة 

الصادر  277-7212: من القانون رقم 75طبقا للمادة 

؛ المتعلق بالمبادالت 7212يونيو  17بتاريخ 

 :لكترونية أن ُتلزماإل

من  2من المادة  1 النقطة أ  كل شخص مذكور في

هذا المرسوم باتخاذ كافة اإلجراءات التي تمنع 

الولوج إلى محتويات يظهر أنها غير شرعية وفقا 

 الالحقة؛ 15لما هو مبين في المادة 

من  2من المادة  7  كل شخص مذكور في النقطة ب

ر أنها غير هذا المرسوم بسحب محتويات يظه

 الالحقة؛ 15شرعية وفقا لما هو مبين في المادة 

ال تؤثر هذه الترتيبات على االلتزامات التي يتحملها 

 و 71مقدمو الخدمة بحسب ما هو مبين في المادتين 

وما بعدهما من القانون المشار إليه أعاله التي  22

 :تفرض عليهم

أن يضعوا تحت تصرف الجمهور أنظمة ووسائل ( 1

فنية فعالة تسمح لمستخدمي خدماتهم بالفرز حسب 

 نوعية المحتوى،

أن يفعلوا تلقائيا نظام هذا الفرز على بعض من هذه ( 7

 النوعيات، 

 .الضرورية اتأن يقوموا بالتحديث( 2

ُيقصد بالمحتويات التي يظهر أنها غير  :51المادة 

 :شرعية الواردة في هذا المرسوم ما يلي

لة للمخالفات الواردة في المواد أ  المحتويات  الُمشك 

 222-7216: من القانون رقم 76إلى  14

المتعلق بالجريمة  7216يونيو  72الصادر بتاريخ 

 السبرانية؛

  أي محتوى آخر يشكل جرائم جنائية أخرى مرسل ب

ة على الشبكة من مقدم خدمة اتصاالت إلكتروني

 275-7212 بالمعنى الوارد في القانون رقم

المتعلق  7212يوليو  15لصادر بتاريخ ا

أو ُموَطن من طرف /باالتصاالت اإللكترونية، و

األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المذكورين في 

الصادر  277-7212: من القانون رقم 76المادة 

؛ المتعلق بالمبادالت 7212يونيو  17بتاريخ 

 .اإللكترونية

رهابية   كل محتوى يحرض على ارتكاب أفعال إج 

أو يدافع عنها حسب ما هو مبين في القانون رقم 

 7211يوليو  71الصادر بتاريخ  7211-212

 .المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

وكيل الجمهورية هو السلطة القضائية  :56المادة 
المختصة إلصدار األوامر إلى األشخاص المذكورين في 

يتخذوا جميع الوسائل  بأن 2من المادة  7 و 1النقطيتين 
التي تكفل منع الولوج إلى المحتويات غير المشروعة 

أعاله أو  15ب من المادة  المبينة في الفقرتين أ و
 .سحبها

يطلب وكيل الجمهورية أوال من الشخص  :57المادة 

من هذا المرسوم أن  2من المادة  7المذكور في النقطة 

ب من  و يسحب المحتويات المذكورة في الفقرتين أ

أعاله، ويشعر بالتزامن مع ذلك األشخاص  15 المادة

 .من هذا المرسوم 2من المادة  1المذكورين في النقطة 

إذا لم يتم سحب هذه المحتويات في أجل أربع وعشرين 

ساعة، يمكن لوكيل الجمهورية أن يبلغ األشخاص ( 74)

من هذا المرسوم  2من المادة  1المذكورين في النقطة 

العناوين اإللكترونية لناشري خدمة اتصال  بالئحة

إلكتروني للجمهور على الشبكة كما هو مبين في المادة 

 17الصادر بتاريخ  277-7212: من القانون رقم 22

؛ المتعلق بالمبادالت اإللكترونية الذين 7212يونيو 

نشروا محتوى غير شرعي بالمعنى المحدد في الفقرتين 

ا المرسوم، عندها يجب من هذ 15أ و ب من المادة 

على هؤالء األشخاص القيام دون تأخير بمنع الولوج 

 .إلى هذه العناوين

إال أنه، إذا كانت عناوين ناشري خدمة اتصال للجمهور 

على الشبكة المشار لهم سابقا غير معروفة، خاصة 
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بسبب أنهم لم يضعوا تحت تصرف الجمهور المعلومات 

من القانون  22مادة اإللزامية المنصوص عليها في ال

؛ 7212يونيو  17الصادر بتاريخ  277-7212رقم 

المتعلق بالمبادالت اإللكترونية فإنه بإمكان وكيل 

 1الجمهورية أن يأمر األشخاص المذكورين في النقطة 

من هذا المرسوم باتخاذ إجراءات المنع  2من المادة 

 .الواردة في هذا المرسوم 

للوزارات المكلفة بالعدل  للمصالح التابعة :58المادة 
حقيق المشار إليه في والدفاع والداخلية وكذا قطب الت

يوليو  71الصادر بتاريخ  212-7211 القانون رقم
المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل  7211

اإلرهاب، صالحية إصدار األوامر إلى األشخاص 
من هذا  2من المادة  7 و 1المذكورين في النقطتين 

بوضع كافة الوسائل التي تمكن من منع الولوج المرسوم 
إلى المحتويات غير الشرعية المبينة في الفقرة ج من 

 .أعاله أو سحبها 15المادة 

تتقيد المصالح التابعة للوزارات المكلفة  :50المادة 

بالعدل والدفاع والداخلية وقطب التحقيق لمحاربة 

ا من هذ 12اإلرهاب بالمسطرة المبينة في المادة 

 .المرسوم

إال أن هذه المصالح تقوم مسبقا بإبال  قطب التحقيق 

لمحاربة اإلرهاب والشخصية المؤهلة لدى الوزارة 

األولى طلبها باستعمال كافة الوسائل التي تكفل منع 

الولوج إلى المحتويات غير الشرعية المشار لها في 

 .أعاله أو سحبها 15الفقرة ج من المادة 

يشتمل طلب استعمال كافة الوسائل  يجب أن :23المادة 
التي تسمح بحجب أو سحب المحتويات غير الشرعية 

من هذا المرسوم،  15المشار لها في الفقرة ج من المادة 
الموجه من المصالح الوزارية المذكورة أعاله إلى 

 :الشخصية المؤهلة ما يلي
ا  اسم ولقب وصفة مقدم الطلب وكذا المصلحة التي 

 وانها؛يتبع لها وعن
  تحديد طبيعة المحتويات التي يطلب حجبها أو ب

 سحبها؛
 .  أسباب وغايات الطلبج

تتأكد الشخصية المؤهلة من قانونية طلبات  :25المادة 
 .حجب أو سحب المحتويات المعينة

إذا الحظت هذه الشخصية عدم قانونية أو نقص في 
األسباب فبإمكانها في أي وقت أن توصي المصالح 

للوزارات المكلفة بالعدل والدفاع والداخلية التي  التابعة
طلبت إجراءات الحجب أو السحب بأن تنهي تلك 

 .اإلجراءات
إذا لم تتبع المصالح التابعة للوزارات المكلفة بالعدل 

والدفاع والداخلية هذه التوصية، فبإمكان الشخصية 

المؤهلة أن تعرض ذلك على الغرفة اإلدارية بالمحكمة 

لتي تبت فيه بأمر استعجالي أو أمر على العليا ا

 .العريضة

يمكن للسلطات القضائية أو اإلدارية  :22المادة 

المذكورة في المواد السابقة من هذا الباب أن تبلغ أيضا 

العناوين اإللكترونية للمحتويات غير المشروعة، إلى 

محركات البحث أو دالئل العناوين، وتتخذ هذه األخيرة 

ب يرمي إلى وقف توجيه خدمة االتصال كل إجراء مناس

ساعة الموالية  74إلى الجمهور على الشبكة في أجل 

 .الستالم اإلشعار المذكور

من  26تطبق العقوبات الواردة في المادة  :20المادة 

يونيو  17الصادر بتاريخ  277-7212 انون رقمالق

المتعلق بالمبادالت اإللكترونية في حالة  ،7212

لتزامات المحددة في هذا المرسوم على اإلخالل باال

 2من المادة  7 و 1األشخاص المذكورين في النقطتين 

 .من هذا المرسوم

 ترتيبات نهائية: الباب الخامس

يكلف الوزراء المكلفون بالعدل والدفاع  :24المادة 

ما يعنيه، بتنفيذ هذا الرقمنة، كل فيوالداخلية والمالية و

يدة الرسمية للجمهورية المرسوم الذي ينشر في الجر

 .اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزير العدل
 محمد محمود بن بيه
 وزير الدفاع الوطني

 حنن ولد سيدي
 وزير الداخلية والالمركزية

 محمد سالم مرزوك
 وزير المالية

 محمد األمين الذهبي
 اإلدارةوزير التحول الرقمي واالبتكار وعصرنة 

 الداهي عبد العزيز

 إشعــــــارات –3

 إعالنـــــات -4

 32002/2322وثيقة إيداع رقم 
في يوم الجمعة الرابع من مارس سنة ألفين و إثنان 

صفية بتاح، موثقة / وعشرون حضر لدى مكتبنا، نحن ذ
المنير محمد : بانواكشوط، السيد 15العقود بالمكتب رقم 

في شنقيط،  1151محمود أحمدان، المولود سنة 
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و أودع لدى  1117517225: صاحب الرقم الوطني
والتوقيع، و كذلك  مكتبنا من أجل االعتراف بالخط

اإليداع و الحفظ في سجالت مكتبنا، و لتوفير نسخة لكل 
من قد يهمه األمر، ثالث نسخ من شهادة إعالن ضياع 

الصادر عن مفوض الشرطة  27/22/7277بتاريخ 
لمفوضية اإلنابات القضائية، و المتضمنة إعالن فقدان 

 1162محمد سيدي محمد حمادي، المولود سنة : السيد
 7121217256: كصر، صاحب الرقم الوطنيفي ل

 ,Fo 197دائرة اترارزة  72612: للسند العقاري رقم
Vol 163. 

 . و لهذا تم تسليم نسخة واحدة أصلية للمعني
**************** 

 1786/2325عقد إيداع رقم 
في يوم األربعاء الموافق للثامن من سبتمبر سنة ألفين و 

محمد / واحد وعشرون حضر لدى مكتبنا نحن األستاذ
: عبد هللا ولد اسويلم، موثق عقود بانواكشوط، السيد

في  1162حبيب موالي عبد هللا اكرام، المولود سنة 
: روصو، حامل الرقم الوطني للتعريف

يقة عرفية متعلقة و طلب منا إيداع وث 1221222617
صادرة عن اإلمام إسماعيل ولد المختار، بتاريخ 

: متضمنة موضوع ثبوت ملك السيد 15/22/7212
حبيب موالي عبد هللا اكرام، لجز من القطعة األرضية 

في مقاطعة لكصر اشتراها من عائلة آل  1451رقم 
 . البوصيري

حبيب موالي : لقد تم إيداع هذا العقد بطلب من السيد
د هللا اكرام، و ذلك من أجل إيداعه مع االعتراف عب

بالخط و التوقيع و حفظه في سجالت مكتبنا و توفير 
نسخ لكل من قد يهمه األمر، و عليه فقد سلمناه هذه 
اإليداع لإلدالء به عند الحاجة، حرر بمكتبنا في صفحة 

 .أصلية واحدة و في ثالث نسخ طبق األصل
*************** 

 212222267527727722522FAرقم 
 14/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي
 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 
الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام 
للشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 

يين أدناه وصال نهائيا يتعلق الوثيقة لألشخاص المعن
جمعية المشكاة للعمل الخيري، ذات : بالمنظمة المسماة
 : البيانات التالية

 منظمة: النوع
 كافة أعمال الخير: هدفها

انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
انواكشوط الغربية، : 2انواكشوط الشمالية والية : 7

: 6تيرس زمور، والية : 5 إنشيري، والية: 4والية 
داخلت انواذيبو : 2تكانت والية : 2كيدي ماغا، والية 

لبراكنة  11أترارزه والية  12آدرار والية : 1والية 
: 14لعصابه والية  12كوركول والية : 17والية 

 .الحوض الشرقي 15الحوض الغربي والية 

 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

: 7الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمد محمود محمد األمين الشيخ اعمر(: ة)يس الرئ

محمد المصطفى محمد محمود (: ة)العام ( ة)األمين 
 المفيد
 لحبيب عالي حماه: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر : مالحظة
الالزمة لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية 

من  15ة، طبقا للمادة للجمهورية اإلسالمية الموريتاني
والتصريح بأي تغيير تقوم به . 7271/224القانون 

على نظامها األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا 
 .من نفس القانون أعاله 14للمادة 

*************** 
 21222221627727721217FAرقم 

 72/27/7277: بتاريخ
 تصريح نهائي

 7271/224قم من القانون ر 2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 

الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام 
للشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 
الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق 

جمعية الوفاء لحماية الطفولة و : بالمنظمة المسماة
 : ذات البيانات التالية ،ة التفكك األسريمحارب
 منظمة: النوع
 ةجتماعيا: هدفها

 :7زمور، والية تيرس  :1والية : التغطية الجغرافية
 .الحوض الغربي :2لعصابه، والية 
 لعيون: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 الصحة الجيدة و الرفاه: المجال الرئيسي
 :7الوصول إلى تعليم جيد،  :1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع :2الوصول إلى الصحة، 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد األمين سيدي(: ة)الرئيس 
 محمد سيدى محمود (: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة إبراهيم: المالية( ة)أمين 

 71/22/7272: مرخصة منذ
الالزمة يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224
من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .7271/224رقم 

*************** 
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 212222712122727721246FAرقم 
 22/22/7277: بتاريخ

 نهائي وصل
 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 
الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام 
للشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 

معنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق الوثيقة لألشخاص ال
 ،معية العطاء االجتماعي و الثقافيج: بالمنظمة المسماة

 : ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 ثقافية خيرية: هدفها

انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
انواكشوط الغربية، : 2انواكشوط الشمالية والية : 7

: 6تيرس زمور، والية : 5والية إنشيري، : 4والية 
داخلت انواذيبو : 2تكانت والية : 2كيدي ماغا، والية 

لبراكنة  11أترارزه والية  12آدرار والية : 1والية 
: 14لعصابه والية  12كوركول والية : 17والية 

 .الحوض الشرقي 15الحوض الغربي والية 
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

بناء البنية التحتية المرنة، و تعزيز : المجال الرئيسي
الصناعة المستدامة التي تعود بالفائدة على الجميع و 

 .تشجع االبتكار
 .الوصول إلى تعليم جيد: 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 عبد هللا محمد األمين اسالم(: ة)الرئيس 
 الشيخ عبد العزيز حاجي(: ة)العام ( ة)األمين 
 بالل اتنيدهد ديأح: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر : مالحظة
الالزمة لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية 

من  15للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به . 7271/224القانون 

أو قيادتها طبقا على نظامها األساسي أو في إدارتها 
 .من نفس القانون أعاله 14للمادة 

*************** 
 212222117227727721212FAرقم 

 72/27/7277: بتاريخ
 نهائي وصل

 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 

المدير العام الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو 
للشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 
الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق 

اتحاد الشباب من أجل التنمية و : بالمنظمة المسماة
 : ذات البيانات التالية ،يئةالمحافظة على الب

 منظمة: النوع
 التنمية و المحافظة على البيئة: هدفها

انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : الجغرافية التغطية
انواكشوط الغربية، : 2انواكشوط الشمالية والية : 7

: 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية : 4والية 
داخلت انواذيبو : 2تكانت والية : 2كيدي ماغا، والية 

لبراكنة  11أترارزه والية  12آدرار والية : 1والية 
: 14لعصابه والية  12الية كوركول و: 17والية 

 .الحوض الشرقي 15الحوض الغربي والية 
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 مدن و مجتمعات محلية مستدامة: المجال الرئيسي
التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

 استخدام الطاقات المتجددة: 7
 :تكوين المجلس التنفيذي

 د أحمد محمد فال أحمدسي(: ة)الرئيس 
 الشيخ أحمد محمد أحمد(: ة)العام ( ة)األمين 
 ورده سيد أحمد بده: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .7271/224رقم 

*************** 
 212222717227727721274FAرقم 

 21/22/7277: بتاريخ
 نهائي وصل

 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 

الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام 
للشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 
الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق 

اه ولد الما الثقافية و تجمعية العالمة ال :بالمنظمة المسماة
 : التالية ذات البيانات ،الخيرية
 منظمة: النوع
 ثقافية وخيرية : هدفها

انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
انواكشوط الغربية، : 2انواكشوط الشمالية والية : 7

: 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية : 4والية 
داخلت انواذيبو : 2تكانت والية : 2كيدي ماغا، والية 

لبراكنة  11أترارزه والية  12والية  آدرار: 1والية 
: 14لعصابه والية  12كوركول والية : 17والية 

 .الحوض الشرقي 15الحوض الغربي والية 
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

ج، التوعية و التدريب على االندما: 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى تعليم جيد: 7

 :تكوين المجلس التنفيذي
 المصطفى محمدن زين العابدين(: ة)الرئيس 
 سيدي التاه ألما(: ة)العام ( ة)األمين 
 أم الراجل ببكر االمام: المالية( ة)أمين 
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يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
الرسمية للجمهورية  لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة
من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224
من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .7271/224رقم 

**************** 
 212222712222727721212FAرقم 

 22/22/7277: بتاريخ
 نهائي وصل

 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 

الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام 
للشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 

 نهائيا يتعلق الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال
 ،ير لترقية حقوق اإلنسانمنظمة الخ: مسماةبالمنظمة ال

 : ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 اجتماعي: هدفها

 :7اترارزة، والية  :1والية : التغطية الجغرافية
انواكشوط الشمالية، والية  :2انواكشوط الغربية، والية 

 .انواكشوط الجنوبية :4
 انواكشوط الغربية –تفر  زينة: مقر المنظمة

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

 كل مكان
: 7الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع: 2الوصول إلى الصحة، 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 السالك علي عمر(: ة)الرئيس 
 علان المعلومة محمد(: ة)العام ( ة)األمين 
 حمود المختار السالم: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر : مالحظة
الالزمة لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية 

من  15للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به . 7271/224القانون 

طبقا  على نظامها األساسي أو في إدارتها أو قيادتها
 .من نفس القانون أعاله 14للمادة 

**************** 
 212222717627727721171FAرقم 

 27/22/7277: بتاريخ
 نهائي وصل

 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 

الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام 
للشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 

 نهائيا يتعلق الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال
ذات ، جمعية األمان للعمل الخيري :بالمنظمة المسماة
 : البيانات التالية

 منظمة: النوع
 العمل الخيري، مساعدة الفقراء و المحتاجين: هدفها

 :7داخلت انواذيبو، والية  :1والية : التغطية الجغرافية
انواكشوط  :4انواكشوط الغربية، والية  :2آدرار، والية 

 .انواكشوط الجنوبية :5الشمالية، والية 
 تفر  زينة: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

حاربة م: 7الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي
 .الجوع

 :تكوين المجلس التنفيذي
 سنية محمد عبد هللا دحي(: ة)الرئيس 
 عائشة محمد عبد هللا لحول(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد عبد هللا دحي خديجة: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
للجمهورية  لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .7271/224رقم 

**************** 
 212222711221727722266FAرقم 

 72/27/7277: بتاريخ
 تصريح نهائي

 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 

الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام 
للشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 

 نهائيا يتعلق الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال
ذات البيانات  ،سواعد الخيرجمعية  :بالمنظمة المسماة

 : التالية
 منظمة: النوع
مساعدة المحتاجين و المرضى و القضاء على : هدفها

 الجوع و الفقر
انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

انواكشوط الغربية، : 2انواكشوط الشمالية والية : 7
: 6ية تيرس زمور، وال: 5إنشيري، والية : 4والية 

داخلت انواذيبو : 2تكانت والية : 2كيدي ماغا، والية 
لبراكنة  11أترارزه والية  12آدرار والية : 1والية 
: 14لعصابه والية  12كوركول والية : 17والية 

 .الحوض الشرقي 15الحوض الغربي والية 
 انواكشوط -عرفات: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

قر بجميع أشكاله و في القضاء على الف: المجال الرئيسي
 كل مكان

صول على المياه الصالحة حال: 1: المجال الثانوي
الوصول إلى الصحة، : 7للشرب و الصرف الصحي، 

 .محاربة الجوع: 2
 :تكوين المجلس التنفيذي

 علاولد  أعمرعل الخصاره (: ة)الرئيس 
 اللة ديدي(: ة)العام ( ة)األمين 
 علازينب  :المالية( ة)أمين 
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يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

لقانون من ا 14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .7271/224رقم 

**************** 
 212222222121727722746FAرقم 

 72/27/7277: بتاريخ
 تصريح نهائي

 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 

الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام 
و الحريات العامة، بواسطة هذه  للشؤون السياسية

 نهائيا يتعلق الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال
ذات البيانات  ،جمعية الخير و البركة :بالمنظمة المسماة

 : التالية
 منظمة: النوع
 اجتماعية و إنسانية: هدفها

 :7داخلت انواذيبو، والية  :1والية : التغطية الجغرافية
 .وط الشماليةانواكش :2تكانت، والية 
 دار النعيم: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

لمكافحة تغير المناخ  عاجلةتدابير خاذات: المجال الرئيسي
 و آثاره

: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 4تمرين : 2حملة توعية 

و الحيوانات األرضية حماية النباتات : 6العدل و السالم : 5
محاربة تغير : 2حماية النباتات و الحيوانات المائية : 2

المدن و المجتمعات : 12االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 14الحصول على وظائف الئقة : 12التحتية 

لى المياه الصالحة للشرب الحصول ع: 15الطاقات المتجددة 
الوصول : 12المساواة بين الجنسين : 16و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 12إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 72

 :تكوين المجلس التنفيذي
 فاطمة الجيالني(: ة)الرئيس 
 عبد هللا الجيالني(: ة)العام ( ة)األمين 
 أم البركة إبراهيم: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من القانون  14بقا للمادة األساسي أو في إدارتها أو قيادتها ط
 .7271/224رقم 

**************** 
 212222717127727721252FAرقم 

 72/27/7277: بتاريخ

 تصريح نهائي
 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و  12/27/7271الصادر بتاريخ 

العام الهيئات و الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير 
للشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 

 نهائيا يتعلق الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال
ذات البيانات  ،نساء طيبات صالحات :بالمنظمة المسماة

 : التالية
 منظمة: النوع
 كافة التراب الوطني: هدفها

انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
انواكشوط الغربية، : 2واكشوط الشمالية والية ان: 7

: 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية : 4والية 
داخلت انواذيبو : 2تكانت والية : 2كيدي ماغا، والية 

لبراكنة  11أترارزه والية  12آدرار والية : 1والية 
: 14لعصابه والية  12كوركول والية : 17والية 

 .وض الشرقيالح 15الحوض الغربي والية 
 كرفور: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

: 7لى تعليم جيد، إالوصول : 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 فيل فلمحمد ا هلقب(: ة)الرئيس 
 نهأحمد بوالدي سيد األمين (: ة)العام ( ة)األمين 
 عمر ديدااماش : المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من القانون  14في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة  األساسي أو
 .7271/224رقم 

*************** 
 212222211227727722145FAرقم 

 12/27/7277: بتاريخ
 تصريح نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2لمادة لطبقا 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

ادو المدير العام للشؤون الشبكات يسلم ديالو عمر آم
جمعية  :لمنظمة المسماةلالسياسية و الحريات العامة، 
 قلوب طيبة لألعمال الخيرية

 منظمة: النوع
 أعمال الخير: هدفها

انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
انواكشوط الغربية، : 2انواكشوط الشمالية والية : 7

: 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية : 4والية 
داخلت انواذيبو : 2تكانت والية : 2كيدي ماغا، والية 

لبراكنة  11أترارزه والية  12آدرار والية : 1والية 
: 14لعصابه والية  12كوركول والية : 17والية 

 .الحوض الشرقي 15الحوض الغربي والية 
 عرفات: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 على الفقر القضاء : المجال الرئيسي
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: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 4تمرين : 2حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 6العدل و السالم : 5
محاربة تغير : 2حماية النباتات و الحيوانات المائية : 2

المدن و المجتمعات : 12االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 14الحصول على وظائف الئقة : 12التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 15الطاقات المتجددة 
الوصول : 12المساواة بين الجنسين : 16و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11ى الصحة الوصول إل: 12إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 72

 :تكوين المجلس التنفيذي
 البان هشيخنا بوي(: ة)الرئيس 
 أحمد موالي أحمد أحمد(: ة)العام ( ة)األمين 
 عل فالاة الرباس بيعي: المالية( ة)أمين 

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

يجب التصريح بكل تغيير . 7271/224من القانون  15
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7271/224من القانون  14قيادتها طبقا للمادة 

**************** 
 212222221427727722142FAرقم 

 14/27/7277: بتاريخ
 تصريح نهائي

 7271/224من القانون رقم  2تيبات المادة طبقا لتر
جمعيات و المتعلق بال 12/27/7271الصادر بتاريخ 

، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص الهيئات و الشبكات يسلم
 : نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماةالمعنيين أدناه وصال

كاراتيه و بناء األجسام و الرياضات لجمعية أوكيناوا ل
 :نات التاليةالمماثلة، ذات البيا

 منظمة: النوع
نشر الثقافة الرياضية في المجتمع حتى تكون : هدفها

تنمية الروابط األخوية و التعاون  ،الرياضة أسلوب حياة
 ،خلق جيل شبابي رياضي مبدع ،بين كافة األعضاء

 ،التنافس اإليجابي من خالل تنظيم األنشطة و البطوالت
حصد إنجازات إقليمية و دولية من خالل المشاركة في 

 .التظاهرات الوطنية و الدولية
انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

انواكشوط الغربية،  2انواكشوط الشمالية، والية  7
داخلت  6تكانت، والية  5زمور، والية تيرس  4والية 

 1اترارزة، والية  2آدرار، والية  2انواذيبو، والية 
الحوض  11لعصابه، والية  12كوركول، والية 

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

 الصحة الجيدة و الرفاه: المجال الرئيسي
: 7. التوعية و التدريب على االندماج: المجال الثانوي

 .تمرين
 :تكوين المجلس التنفيذي

 عل اتليمديامحمد (: ة)الرئيس 
 الشيخ خليل المصطفى العابد(: ة)العام ( ة)األمين 
 عزيز الزين إبراهيم: المالية( ة)أمين 

 12/24/7222مرخصة منذ 
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15دة اإلسالمية الموريتانية، طبقا للما

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .7271/224رقم 

**************** 
 212222242127727722121FAرقم 

 14/27/7277: بتاريخ

 تصريح نهائي

 7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

جمعيات و المتعلق بال 12/27/7271الصادر بتاريخ 

، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص الهيئات و الشبكات يسلم

 : نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماةالمعنيين أدناه وصال

 :الحفاظ على البيئة في كرمسين، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

هو ية بيومسين إن الهدف األساسي و العام لجمع: هدفها

المساهمة في التنمية المتناغمة و المستدامة للسكان في 

موريتانيا و في هذا السياق تضمن الجمعية البحث و 

ات ثية المساعدات و التبرعات و المورتعبئة و إدار

بجميع أنواعها و من جميع المصادر لصالح السكان و 

 .السيما أولئك الضعفاء و المحتاجين

انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : يةالتغطية الجغراف

انواكشوط الغربية، : 2انواكشوط الشمالية والية : 7

: 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية : 4والية 

داخلت انواذيبو : 2تكانت والية : 2كيدي ماغا، والية 

لبراكنة  11أترارزه والية  12آدرار والية : 1والية 

: 14لعصابه والية  12كوركول والية : 17والية 

 .الحوض الشرقي 15الحوض الغربي والية 

 مقاطعة كرمسين: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

لبحار و االحفاظ على المحيطات و : المجال الرئيسي

و استغاللها على نحو مستدام من أجل البحرية الموارد 

 التنمية المستدامة

و  حماية النباتات: 7حملة توعية، : 1: المجال الثانوي

حماية النباتات و الحيوانات : 2 الحيوانات األرضية،

الحصول على : 5محاربة تغير المناخ، : 4المائية، 

الوصول : 6المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي، 

 .محاربة الجوع: 2إلى الصحة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 المختار عبد هللا السين(: ة)الرئيس 

 ار فالياألمين ص محمد(: ة)العام ( ة)ين األم

 صبار نخوري علي: المالية( ة)أمين 

 11/26/7222: مرخصة منذ
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يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

تقوم به على نظامها  والتصريح بأي تغيير. 7271/224

من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .7271/224رقم 

**************** 
 212222711427727722162FAرقم 

 15/27/7277: بتاريخ

 تصريح نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
بالجمعيات و الهيئات و المتعلق  12/27/7271بتاريخ 

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

جمعية بصمة أمل : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :للعمل الخيري و التطوعي، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 العمل الخيري :هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 4انواكشوط الغربية، والية : 2انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 2تكانت والية : 2

كوركول والية : 17نة والية لبراك 11أترارزه والية  12
الحوض  15الحوض الغربي والية : 14لعصابه والية  12

 .الشرقي
 تيارت: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بشكل أشكاله و في كل : المجال الرئيسي
 مكان

: 7التوعية و التدريب على اإلندماج، : 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع: 2حملة توعية، 

 :كوين المجلس التنفيذيت
 خديجة أحمد بد(: ة)الرئيس 
 زينب الشيخ خيري(: ة)العام ( ة)األمين 
 عيش محمد اعبيدي: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15لمادة اإلسالمية الموريتانية، طبقا ل
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .7271/224رقم 

**************** 
 212222267227727721222FAرقم 

 21/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

الجمعية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 :للفقراء، ذات البيانات التالية الموريتانية للترقية االجتماعية

 منظمة: النوع

 الترقية االجتماعية للفقراء: هدفها
: 7انواكشوط الشمالية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

تيرس : 4إنشيري، والية : 2انواكشوط الغربية، والية 
: 2تكانت والية : 6كيدي ماغا، والية : 5زمور، والية 

 12أترارزه والية  1آدرار والية  :2داخلت انواذيبو والية 
: 12لعصابه والية  17كوركول والية : 11لبراكنة والية 

 .الحوض الشرقي 14الحوض الغربي والية 
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

الوصول إلى : 7. الوصول إلى تعليم جيد: 1: المجال الثانوي
 .الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 حينه محمد خيرو اتراوري(: ة)الرئيس 
 النايبه سيدي دمب(: ة)العام ( ة)األمين 
 تسلم صمب كي: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من القانون  14ا طبقا للمادة األساسي أو في إدارتها أو قيادته
 .7271/224رقم 

**************** 
 212222252222727722626FAرقم 

 11/22/7277: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

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

طريقي إلى العمل : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :التطوعي و التحسيس، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 العمل التطوعي و التحسيس: هدفها

: 7الجنوبية والية انواكشوط : 1والية : التغطية الجغرافية
: 4انواكشوط الغربية، والية : 2انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 2تكانت والية : 2

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  12
الحوض  15الغربي والية  الحوض: 14لعصابه والية  12

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

الحفاظ على النظم اإليكولوجية األرضية و : المجال الرئيسي
استعادتها، و التأكد من استخدامها بشكل مستدام، و إدارة 
الغابات بشكل مستدام، و مكافحة التصحر، و وقف عملية 

 .لبيولوجيتدهور األراضي و عكسها، التنوع ا
المدن و : 7. محاربة تغير المناخ: 1: المجال الثانوي

 .المجتمعات المستدامة
 :تكوين المجلس التنفيذي

 عبد هللا أشريف هاشم(: ة)الرئيس 
 موسى باعال جاكانا(: ة)العام ( ة)األمين 
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 زينب محمد صالح: المالية( ة)أمين 
الزمة يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر ال: مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224
من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .7271/224رقم 
**************** 

 212222712122727722612FAرقم 
 17/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

عنيين و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص الم
منظمة األمانة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 :لتكفل األيتام و مساعدة المحتاجين، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 اجتماعية: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 4انواكشوط الغربية، والية : 2انواكشوط الشمالية والية 

 .اترارزة
 انواكشوط -السبخة: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

 .محاربة الجوع: 7. الوصول إلى الصحة: 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 حورية عمار(: ة)الرئيس 
 المانة محمد العبد(: ة)العام ( ة)األمين 
 الحسنية عمار: المالية( ة) أمين

 77/25/7212: مرخصة منذ
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224
من نفس  14ساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة األ

 .القانون أعاله
**************** 

 212222227227727722421FAرقم 

 11/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية الشبكات يسلم 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية للخير : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 :نسعى، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 دعم المحاظر، بناء المساجد: هدفها

: 7نواكشوط الجنوبية والية ا: 1والية : التغطية الجغرافية
 .انواكشوط الشمالية

 توجنين: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ و : المجال الرئيسي
 آثاره

الحصول : 7الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي
 .على المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 عبد هللا مختار امحيميد(: ة)لرئيس ا

 سليمان محمد أمين حبت(: ة)العام ( ة)األمين 
 أحمد محمد محمود أبي: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15 اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من نفس  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .القانون أعاله

***************** 
 212222222222727722522FAرقم 

 14/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة نعم لترقية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 :اليةاألم و الطفل، ذات البيانات الت

 منظمة: النوع

 ترقية األم و الطفل: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 4انواكشوط الغربية، والية : 2انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية 

والية آدرار : 1داخلت انواذيبو والية : 2تكانت والية : 2

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  12

الحوض  15الحوض الغربي والية : 14لعصابه والية  12

 .الشرقي

 انواكشوط: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما : المجال الرئيسي

 بينها

وصول إلى ال: 7المساواة بين الجنسين، : 1: المجال الثانوي

 .تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 فاطمة برك اعل بيات(: ة)الرئيس 

 تسلم عبد اللطيف الحضرامي(: ة)العام ( ة)األمين 

 أميمه محمد فال اعل بيات: المالية( ة)أمين 

 77/11/7217: مرخصة منذ

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية لهذا الوصل و 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من نفس  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .القانون أعاله

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



 8031العدد  ................................2322 أبريل 03 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

276 
 

 212222222222727722525FAرقم 
 14/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية الحنان من : ائيا يتعلق بالمنظمة المسماةأدناه وصال نه
 :أجل التنمية و السالم، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 التنمية و السالم: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 4انواكشوط الغربية، والية : 2انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 6زمور، والية  تيرس: 5إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 2تكانت والية : 2

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  12
الحوض  15الحوض الغربي والية : 14لعصابه والية  12

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

المساواة داخل البلدان وفيما  الحد من عدم: المجال الرئيسي
 بينها 

الوصول إلى : 7الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي
 .الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 آمنة محمد الشيخ سوله(: ة)الرئيس 
 فاطمة محمد الشيخ سوله(: ة)العام ( ة)األمين 
 أحمد طالب سيدي محمد كجمول : المالية( ة)أمين 

لى مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة يجب ع: مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من نفس  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .الهالقانون أع

**************** 
 212222712722727721241FAرقم 

 27/22/7277: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

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

جمعية صنائع : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :المعروف لألعمال الخيرية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 العمل الخيري : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 4واكشوط الغربية، والية ان: 2انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 2تكانت والية : 2

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  12
الحوض  15الحوض الغربي والية : 14لعصابه والية  12

 .الشرقي
 رلكص: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل : المجال الرئيسي
 مكان

الوصول إلى : 7الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع: 2الصحة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 عيشة الشيخ أحمد عالي أبت(: ة)الرئيس 
 المصطفىمحمد األمين إبراهيم (: ة)العام ( ة)األمين 
 إزيدبيها سيدي محمد: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224
من القانون  14أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة  األساسي

 .7271/224رقم 
**************** 

 212222717127727721261FAرقم 

 72/27/7277: بتاريخ

 تصريح نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية  الشبكات يسلم

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة بزول : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 :الرحمة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 كافة أعمال الخير: هدفها

: 7الجنوبية والية  انواكشوط: 1والية : التغطية الجغرافية

: 4انواكشوط الغربية، والية : 2انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية 

آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 2تكانت والية : 2

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  12

الحوض  15ض الغربي والية الحو: 14لعصابه والية  12

 .الشرقي

 انواكشوط: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل : المجال الرئيسي

 مكان 

الوصول إلى تعليم جيد، الوصول إلى : المجال الثانوي

 .الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي

 مريم محم محمد المختار(: ة)الرئيس 

 زبيدة أحمد سالم السالك(: ة)العام ( ة)األمين 

 حورية الدي: المالية( ة)أمين 

 71/12/7271: مرخصة منذ

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
بأي تغيير تقوم به على نظامها والتصريح . 7271/224

من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .7271/224رقم 

**************** 
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 212222742222727722566FAرقم 
 14/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

بالجمعيات و الهيئات و المتعلق  12/27/7271بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية العهد من : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :، ذات البيانات التاليةاالجتماعيأجل االنسجام 

 منظمة: النوع
 المساهمة في التنمية اإلجتماعية و االقتصادية للبلد :هدفها

: 7انواكشوط الشمالية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية
 .انواكشوط الغربية

 توجنين: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم : المجال الرئيسي
 الجيد و تعزيز فرص التعليم مدى الحياة

 .الوصول إلى تعليم جيد: 1: ثانويالمجال ال
 :تكوين المجلس التنفيذي

 المختار سيدي باب امبيارك(: ة)الرئيس 
 يحي أحمد اعل ولد همد (: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة المختار السالم جدهم: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية لهذا الوصل و بالذات 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من نفس  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .القانون أعاله

***************** 
 212222262722727722551FAرقم 

 14/22/7277: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

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

جمعية معا ضد : لق بالمنظمة المسماةأدناه وصال نهائيا يتع
 :الظلم لحقوق اإلنسان، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 حقوق اإلنسان: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 4انواكشوط الغربية، والية : 2انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 6تيرس زمور، والية : 5إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 2تكانت والية : 2

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  12
الحوض  15الحوض الغربي والية : 14لعصابه والية  12

 .الشرقي
 كافة التراب الوطني: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

لسلمية و المفتوحة تعزيز المجتمعات ا: المجال الرئيسي
و ضمان الوصول إلى العدالة . ألغراض التنمية المستدامة

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

الحد من عدم : 7العدل و السالم، : 1: المجال الثانوي
 .المساواة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 أحمد مولود لخوير السالك(: ة)الرئيس 
 انزاهة الحافظ أحمين سالم(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة السالك أحمد مولود: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 من القانون 15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من نفس  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 
 .القانون أعاله

**************** 
 212222221221727722122FAرقم 

 72/21/7277: بتاريخ
 تصريح نهائي

الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

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

هيئة النجاة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :لألعمال الخيرية، ذات البيانات التالية

 مةمنظ: النوع
 مساعدة المرضى: هدفها

لبراكنة، والية  7لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية
داخلت انواذيبو،  5كوركول، والية  4كيديماغا، والية  2

انواكشوط  2تكانت، والية  2تيرس زمور، والية  6والية 
انواكشوط  12انواكشوط الشمالية، والية  1الغربية، والية 
الحوض  17الحوض الغربي، والية  11الجنوبية، والية 
 15إنشيري والية  14اترارزة، والية  12الشرقي، والية 

 . آدرار
 لكصر: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 الصحة الجيدة والرفاه : المجال الرئيسي
الحد : 7المدن و المجتمعات المستدامة : 1: المجال الثانوي

حماية : 4المتجددة استخدام الطاقات : 2من عدم المساواة  
حماية النباتات و : 5النباتات و الحيوانات األرضية 

: 2شراكات من أجل األهداف العالمية : 6الحيوانات المائية 
العدل و السالم : 1: محاربة الجوع: 2محاربة تغير المناخ 

التوعية و : 17تمرين : 11االبتكار و البنية التحتية : 12
المساواة : 14وف تجد المرفقة س: 12التدريب على االندماج 

حملة توعية : 16االستهالك المسؤول : 15بين الجنسين 
الحصول على المياه : 12الوصول إلى تعليم جيد : 12

الوصول إلى : 11الصالحة للشرب و الصرف الصحي 
 الحصول على وظائف الئقة: 72الصحة 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 النجاة محمد سيدي هيبه(: ة)الرئيس 
 محمد الحافظ(: ة)العام ( ة)األمين 
 آمنة محمد اعبيدي: المالية( ة)أمين 

 76/21/7211: مرخصة منذ
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224
من القانون  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .7271/224رقم 
**************** 
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 212222722222727722512FAرقم 
 11/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة التعاون و : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :المساواة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 صحية: هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 4انواكشوط الغربية، والية : 2انواكشوط الشمالية والية 

 ..اترارزة
قرب السوق )انواكشوط الغربية  –تفر  زينة: مقر المنظمة

 (الكبير
 :مجال التدخل

تمكين الجميع من العيش بصحة جيدة و : المجال الرئيسي
 زيز الرفاهية في جميع األعمارتع

 .الوصول إلى الصحة: 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد األمين محمد المصطفى(: ة)الرئيس 
 محمد المصطفى(: ة)العام ( ة)األمين 
 خدي محمد محمود: المالية( ة)أمين 

 22/12/7216: مرخصة منذ
بالنشر الالزمة يجب على مسؤولي المنظمة القيام : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224
من نفس  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .القانون أعاله
**************** 

 221222221221727722211FA رقم
 72/27/7277: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  224/7271من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 
الشبكات، يسلم الوالي، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص 

صحتك : المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 :أوال، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
اإلسهام في النهوض بالقطاع الصحي، التخفيف من : هدفها

وطأة األمراض في المناطق الوبائية تسير القوافل الطيبة و 
 التثقيفية

 .انواكشوط الغربية: 1والية : التغطية الجغرافية
 لكصر: مقر المنظمة
 مجال التدخل

 صحة الجيدة و الرفاهال: المجال الرئيسي
الحصول على المياه الصالحة للشرب و :1: المجال الثانوي

محاربة : 2الوصول إلى الصحة، : 7الصرف الصحي، 
 .سوف نجد المرفقة: 4الجوع، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 عائشة سيدي عبد هللا الباهي(: ة)الرئيس 
 محمد محفوظ المختار عالم(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة محمد الكبير داهي: المالية( ة)أمين 

يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة
لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 
والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224

من نفس  14ارتها أو قيادتها طبقا للمادة األساسي أو في إد
 .القانون أعاله

**************** 
 212222272227727722221FAرقم 

 21/27/7277: بتاريخ
 تصريح نهائي

الصادر بتاريخ  7271/224من القانون رقم  2طبقا للمادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات  12/27/7271

المدير العام للشؤون السياسية و يسلم ديالو عمر آمادو 
 التوزيع فوت تور: الحريات العامة، للمنظمة المسماة

 منظمة: النوع
 األعمال الخيرية : هدفها

: 7انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 4انواكشوط الغربية، والية : 2انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 6والية تيرس زمور، : 5إنشيري، والية 
آدرار والية : 1داخلت انواذيبو والية : 2تكانت والية : 2

كوركول والية : 17لبراكنة والية  11أترارزه والية  12
الحوض  15الحوض الغربي والية : 14لعصابه والية  12

 .الشرقي
 لكصر: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 القضاء التام على الجوع: المجال الرئيسي
: 7التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 4تمرين : 2حملة توعية 

حماية النباتات و الحيوانات األرضية : 6العدل و السالم : 5
محاربة تغير : 2حماية النباتات و الحيوانات المائية : 2

و المجتمعات المدن : 12االستهالك المسؤول : 1المناخ 
االبتكار و البنية : 17الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 14الحصول على وظائف الئقة : 12التحتية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب : 15الطاقات المتجددة 
الوصول : 12المساواة بين الجنسين : 16و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 11الوصول إلى الصحة : 12إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 72

 :تكوين المجلس التنفيذي
 داودا ممدو صل(: ة)الرئيس 
 إبراهيم العتيق أحمد أبهاه(: ة)العام ( ة)األمين 
 عيستا ممدو صل: المالية( ة)أمين 

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

يجب التصريح بكل تغيير . 7271/224من القانون  15
تقوم به الجمعية على نظامها األساسي أو في إدارتها أو 

 .7271/224من القانون  14قيادتها طبقا المادة 
**************** 

 212222711522727722712FAرقم 

 15/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  7271/224القانون رقم  من 2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

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

 :مل الخيري، ذات اإلحداثيات التاليةللتنمية و الع

 منظمة: النوع
إحياء التكافل و التضامن بين أفراد المجتمع و طبقاته : هدفها

الرفع من المستوى االقتصادي للفقراء و  –المختلفة
تعزيز  –كفالة األيتام و رعاية األطفال المشردين –المحتاجين

التعليم، الصحة، )جهود الدولة و المجتمع في مجال التنمية 
 –التكوين و التأهيل المهني لذوي الدخل المحدود –(المياه

نشر الفضيلة و حماية المجتمع من اإلنحراف و الفساد 
 .األخالقي

كيدي : 7تيرس زمور، والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 5داخلت انواذيبو، والية : 4تكانت، والية : 2ماغا، والية 

: 2لبراكنة، والية : 2والية أترارزه، : 6آدرار، والية 
الحوض الغربي، : 12لعصابه، والية : 1كوركول، والية 

: 12إنشيري، والية : 17الحوض الشرقي، والية  11والية 
انواكشوط الشمالية، والية : 14انواكشوط الغربية، والية 

 . انواكشوط الجنوبية. 15
 : ILOL CN :493 لكصر: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الحصول على المياه الصالحة للشرب و : 1: المجال الثانوي
محاربة : 2الوصول إلى تعليم جيد، : 7الصرف الصحي، 

 .الجوع
 :تكوين المجلس التنفيذي

 المصطفى محمدن متالي(: ة)الرئيس 
 هللا فضيليختاري محمد تقي (: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد الكوري محمد األمين أحمدو: المالية( ة)أمين 

 11/22/7211: مرخصة منذ
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  15اإلسالمية الموريتانية، طبقا للمادة 

بأي تغيير تقوم به على نظامها والتصريح . 7271/224
من نفس  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .القانون أعاله
******************** 

 212222241127727722724FAرقم 
 71/22/7277: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  7271/224من القانون رقم  2طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  12/27/7271بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

المركز : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
الموريتاني للدراسات و البحوث القانونية و االقتصادية و 

 : االجتماعية، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
العمل داخل إطار الفريق في مجال البيئة و التنمية : هدفها

المستدامة، و ذلك تمشيا مع إنشاء و تعميق البحث و 
اور التخصصات في الكلية بطريقة تعطي األولوية للمح

الخمس التي تحظى بامتيازه و التي تترجم اهتمام المركز 
بانطالقة متعددة التخصصات منجزة من طرف أساتذة باحثين 

 .في مجال القانون الخاص و القانون العام و اقتصاديين
: 7انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 4بية، والية انواكشوط الغر: 2انواكشوط الشمالية، والية 
 .داخلت انواذيبو: 5تكانت، والية 
 انواكشوط -سوكوجيم لكصر 171: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 التعليم الجيد: المجال الرئيسي
الحد من عدم : 7العدل و السالم، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى تعليم جيد: 2المساواة، 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 داه عبد القادرمحمد ال(: ة)الرئيس 
 محمد المختار مليل(: ة)العام ( ة)األمين 
 الشيخ الهادي محمد عبد الرحمن: المالية( ة)أمين 

 25/26/7212: مرخصة منذ
يجب على مسؤولي المنظمة القيام بالنشر الالزمة : مالحظة

لهذا الوصل و بالذات نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
من القانون  15قا للمادة اإلسالمية الموريتانية، طب

والتصريح بأي تغيير تقوم به على نظامها . 7271/224
من نفس  14األساسي أو في إدارتها أو قيادتها طبقا للمادة 

 .القانون أعاله
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 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 0333: الشركاتاشتراك 

 
 جديدة أوقية 2333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين
 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،
الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية
jo@primature.gov.mr 

تتم االشتراكات وجوبا عينا أو عن طريق 
 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -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  


