
281 
 

 الجريدة الرسمية
 

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 9513 العدد 46الســــنة  2322 مايو 51

 المحتــوى

 قانونية أوامر و قوانين -1
 

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -2

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
 نصوص تنظيمية

 00الصادر بتاريخ  055-5002 يلغي و يحل محل المرسوم رقم 360-2322مرسوم رقم   2322مايو  31
الدولية المتعلقة بالالجئين في  المعدل، المحدد إلجراءات تطبيق االتفاقيات 5002مارس 

 580............................................................الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص تنظيمية
نوفمبر  9الصادر بتاريخ  075–96يقضي بإلغاء المرسوم رقم  2322–321مرسوم رقم   2322مارس  32

 582....المحدد للزي الرسمي للوالة ومساعديهم والحكام ورؤساء المراكز اإلدارية 1996



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

 

282 
 

 وزارة الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية
 نصوص تنظيمية

يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية  330-2322مرسوم رقم   2322يناير  05
 589............................(.SAV-SA)الشركة العربية للحوم اإلسالمية الموريتانية و 

يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية  330-2322مرسوم رقم   2322يناير  05
 560................م.م.اإلسالمية الموريتانية و شركة النزاهة للتجارة العامة و الخدمات ش

يتضمن إنشاء لجنة قيادة لالستغالل األمثل لألمالك العقارية الزراعية  3225مقرر رقم   2322مارس  30
 560.......................................................................................الوطنية

 وزارة المالية
 نصوص تنظيمية

 16الصادر بتاريخ  118-60لمرسوم رقم يعدل بعض ترتيبات ا 320–2322مرسوم رقم   2322مارس  34
المعدل و المكمل المحدد لتشكيلة و تنظيم و سير هيئات المداولة في  1660أغسطس 

 562..........................................................................المؤسسات العمومية

 نصوص مختلفة
تعيين أعضاء اللجنة االستشارية لالستثمار للصندوق يتضمن  324–2322مرسوم رقم   2322مارس  34

 562................................................................الوطني إليرادات المحروقات

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري
 نصوص تنظيمية

البحري لميناء يتضمن ترسيم حدود المجال العمومي البري و 591–2325مرسوم رقم   2325نوفمبر 55
 562........................................................................................اندياغو

 569..............يكمل آليات منح حصص من الثروات السمكية 359–2322مرسوم رقم   2322فبراير  21

 وزارة الزراعة
 نصوص تنظيمية

يتضمن إعادة تنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري  365-2322مرسوم رقم            2322مايو  31
 569.........................................(.صونا دير)تدعى الشركة الوطنية للتنمية الريفية 

 000..."لبراكنة/ بابابي/ 5تونتي : "دعىيقضي باعتماد تعاونية زراعية ت 3501مقرر رقم   2322فبراير  56

 وزارة التشغيل و التكوين المهني

 نصوص تنظيمية
 000...........يتضمن إجراءات تنظيم التدريب و الشهادات المترتبة عليه 5149مقرر رقم   2325دجمبر  20

 إشعــــــارات –3

 إعالنـــــات -4

 
 
 
 
 
 



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

 

283 
 

 قانونية أوامر و قوانين -5
 

 –مقررات –مراسيم -2
 تعميمات -قرارات

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
 والموريتانيين في الخارج

 تنظيميةنصوص 

ايو م 31صادر بتاريخ  360-2322مرسوم رقم 

 322-2331 رقم يلغي و يحل محل المرسوم 2322

المعدل، المحدد  2331مارس  30الصادر بتاريخ 

إلجراءات تطبيق االتفاقيات الدولية المتعلقة بالالجئين 

 .في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 عامة ترتيبات: الفصل األول
 :يهدف هذا المرسوم إلى تحديد :األولىالمادة 

االتفاقيات الدولية التالية في  أحكام إجراءات تطبيق .5
 :الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 1621يوليو  58اتفاقية جنيف المبرمة بتاريخ  -
و المتعلقة بوضعية الالجئين، و المكملة 

 1697يناير  01بالبروتوكول الصادر بتاريخ 
 ؛المتعلق بالالجئين

اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية المبرمة بتاريخ  -
و التي تحكم الجوانب  1696سبتمبر  10

 . الخاصة بمشاكل الالجئين في إفريقيا
 .للحماية اإلجراءات المطبقة على الشخص المحتاج .2

 :هذا المرسوم يقصد ببمفهوم  :2المادة 
كل شخص تطابقت وضعيته مع التعريف  "الالجئ" -

الوارد في المادة األولى من اتفاقية جنيف المبرمة 
ذو  ، و خصوصا كل شخص1621يوليو  58بتاريخ 

جنسية أجنبية، أو عديم الجنسية يخشى بحق االضطهاد 
بسبب عرقه، أو دينه، أو انتمائه لمجموعة اجتماعية، أو 

لتراب الوطني، و و كان موجودا على ا السياسية، آلرائه
ال يمكنه، بسبب تلك الخشية أو ال يرغب في طلب 

تلك التي كانت  ية الدولة التي يحمل جنسيتها، أوحما
 .يرغب في العودة إليها محل إقامته المعتادة و ال

على كل شخص يوجد في " الجئ"كما تنطبق عبارة 
الوضعيات الواردة في المادة األولى من اتفاقية منظمة 

و  1696سبتمبر  10اإلفريقية المبرمة بتاريخ الوحدة 
التي تحكم الجوانب الخاصة بمشاكل الالجئين في 
إفريقيا، و التي تستهدف على وجه الخصوص كل 
شخص يضطر إلى ترك إقامته المعتادة بحثا عن ملجأ 
على التراب الوطني بسبب اعتداء، أو احتالل أجنبي، أو 

ظام العام بشكل تزعزع النسيطرة خارجية، أو أحداث 

كل أو جزء من بلده األصلي أو البلد الذي  خطير في
 .يحمل جنسيته

كل من لم يستكمل  "الشخص المحتاج للحماية" -
شروط الحصول على صفة الالجئ، و أثبت تعرضه في 

 :بلده ألحد التهديدات التالية
 التعذيب؛ .أ

 .المعاملة غير اإلنسانية أو المهينة .ب
الوطنية االستشارية حول اللجنة : الفصل الثاني

 الالجئين و األشخاص المحتاجين للحماية
تنشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية لجنة وطنية  :0المادة 

استشارية لالجئين واألشخاص المحتاجين للحماية 
 (.م.أ.ل.ا.و.ل)

حول طلبات  استشاريو تختص هذه اللجنة بإبداء رأي 
محتاج القبول في وضعية الجئ و وضعية شخص 

للحماية، و بصورة عامة حول كل مسألة أخضعت 
لدراستها، متعلقة بالالجئين و األشخاص المحتاجين 

 .للحماية

تتشكل اللجنة الوطنية االستشارية حول : 4المادة 
المحتاجين للحماية على النحو  الالجئين واألشخاص

 :التالي
 ممثل للوزارة المكلفة بالداخلية؛: رئيسا

 :أعضاء
 وزارة المكلفة بالشؤون الخارجية؛ممثل لل -
 ممثل للوزارة المكلفة بالعدل؛ -
 ممثل للوزارة المكلفة بالدفاع الوطني؛ -
 ممثل للهيئة المكلفة بالسجل الوطني للسكان؛ -
 ممثل للهيئة المكلفة بحقوق اإلنسان؛ -
 .ممثل لإلدارة العامة لألمن الوطني -

يعين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية االستشارية حول 
المحتاجين للحماية بمقرر من  الالجئين و األشخاص

الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من الهيئات 
 .التي يمثلونها

للجنة الوطنية االستشارية حول الالجئين واألشخاص 
المحتاجين للحماية نظام داخلي، تقترحه اللجنة ويصادق 

 .الوزير المكلف بالداخلية من عليه بمقرر

شروط اكتساب و فقد وضعيتي الالجئ : الثالثالفصل 
 و الشخص المحتاج للحماية

يمكن أن يستفيد طالب اللجوء على التراب  :1المادة 
الوطني من وضعية الجئ إذا كان ضمن وصاية 

الالجئين أو  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
اعترف له بذلك بقرار من حكومة الجمهورية اإلسالمية 

انية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الموريت
 .المرسوم

يمكن لطالب اللجوء الذي لم يستوف الشروط المطلوبة 
محتاج  لوضعية الجئ أن يحصل على وضعية شخص

للحماية إذا اعترف له بذلك بقرار من حكومة الجمهورية 
اإلسالمية الموريتانية وفقا للشروط المنصوص عليها في 

 .هذا المرسوم
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إلى وزير " الجئ"يوجه طلب قبول وضعية  :6 المادة

اللجنة  الداخلية ليحيله في أجل خمسة عشر يوما إلى

 ألشخاصاالالجئين و  الوطنية  االستشارية حول

 .المحتاجين للحماية من أجل البحث

إلى " شخص محتاج للحماية"يوجه طلب قبول وضعية 

الوزير المكلف بالخارجية ليحيله في أجل خمسة عشر 

ما إلى وزير الداخلية على أن يحيله هو أيضا في أجل يو

االستشارية حول سة عشر يوما إلى اللجنة الوطنية خم

الالجئين و األشخاص المحتاجين للحماية من أجل 

 . البحث

بالنسبة لوضعية الجئ يمكن أن يصدر طلب اللجوء إما 

عن طالبه، أو عن المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 . ينالالجئ لشؤون

بالنسبة لوضعية شخص محتاج للحماية فإنه يمكن أن 

يصدر طلبها عن المعني أو عن منظمة سياسية أجنبية 

 .معترف بها من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

و في كلتا الحالتين يجب أن يتضمن الطلب إلزاميا 

 :العناصر التالية

طلبا خطيا موقعا من طرف المعني، أو طلبا موقعا  -

من إحدى الجهات المذكورة  لصالحه عند االقتضاء

 في الفقرتين الثالثة و الرابعة أعاله؛

المعلومات المحددة حول المعني، وخصوصا االسم  -

العائلي والشخصي، ومحل اإلقامة، والوظيفة ولمحة 

 عن سيرته الذاتية؛

االعتبارات القانونية والواقعية التي تسوغ طلب  -

في وضعية شخص قبوله في وضعية الجئ أو 

 .محتاج للحماية

يصاغ طلب قبول وضعية الجئ أو شخص محتاج 

 .للحماية طبقا للشكلية الخاصة بالوضعية

يحدد مقرر من الوزير المكلف بالداخلية شكلية طلب 

وضعية الجئ، أما شكلية طلب وضعية شخص محتاج 

للحماية فيحددها مقرر مشترك من الوزير المكلف 

 .لمكلف بالداخليةبالخارجية والوزير ا

لغاية البحث حول ملف الطلب تمنح اللجنة : 0المادة 

الوطنية االستشارية حول الالجئين واألشخاص 

 :المحتاجين للحماية

يمكن تمديد هذا األجل . أجل ثالثة أشهر إلبداء رأيها .أ

إلى ستة أشهر بناء على قرار معلل من اللجنة 

ص الوطنية االستشارية حول الالجئين واألشخا

 المحتاجين للحماية؛

إمكانية إجراء تحقيقات وجمع ألي معلومات أو  .ب

وفي هذا . رأيها( تسبيب)وثائق تمكنها من تأصيل 

اإلطار، تلزم الهيئات التي تستشيرها اللجنة بتوفير 

 المعلومات والوثائق التي بحوزتها؛

أمكانية طلب من المعنيين إكمال ملفاتهم بأي  .ج
مفيدة للبحث حول معلومات أو وثائق اعتبرت 

 .ملفاتهم

ال يمكن أن يقبل في وضعية الجئ أو شخص  :0المادة 
محتاج للحماية أي شخص أدت أسباب جدية للسلطات 

 :المختصة أن تعتقد
أنه ارتكب جريمة ضد السالم، أو جريمة حرب، أو  (أ 

جريمة ضد اإلنسانية، وفقا لداللة اآلليات الدولية 
 الجرائم؛المعدة لسن أحكام متعلقة بهذه 

أنه ارتكب جريمة خطيرة من جرائم القانون العام،   (ب 
خارج التراب الوطني، قبل أن يقبل فيه في وضعية 

 الجئ أو شخص محتاج للحماية؛
أنه قام بتصرفات منافية ألهداف ومبادئ منظمة  (ج 

 األمم المتحدة؛
أنه قام بتصرفات منافية ألهداف ومبادئ منظمة  (د 

 .االتحاد اإلفريقي

 شخص يتوقف التمتع بوضعية الجئ أو :9المادة 

 :محتاج للحماية في الحاالت التالية

إذا طلب المستفيد بمحض إرادته حماية الدولة التي  .أ

 يحمل جنسيتها؛

إذا استعاد المستفيد بمحض إرادته جنسيته التي كان  .ب

 قد فقدها؛

إذا اكتسب المستفيد جنسية جديدة وحصل على  .ج

 ا؛حماية الدولة التي اكتسب جنسيته

إذا رجع المستفيد بمحض إرادته لإلقامة في البلد  .د

الذي كان قد غادره أو أقام خارجه خوفا من 

 االضطهاد؛

إذا لم يعد ممكنا للمعني االستمرار في رفض حماية  .ه

البلد الذي يحمل جنسيته، أو البلد الذي كان محل 

إقامته المعتادة، بحيث تغيرت الظروف التي على 

 أو محتاجا للحماية؛ إثرها تم قبوله الجئا

إذا ارتكب جريمة خطيرة غير سياسية خارج التراب  .و

الوطني بعد قبوله فيه الجئا أو شخصا محتاجا 

 للحماية؛

 إذا غادر التراب الوطني دون وثيقة سفر شرعية؛ .ز

إلى موريتانيا قبل انتهاء صالحية وثيقة  إذا لم يرجع .ح

 .السفر التي لديه

رسميا بمقرر من  الجئيتم إقرار وضعية : 53المادة 
الوزير المكلف بالداخلية، ووضعية شخص محتاج 
للحماية بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالشؤون 

 .الخارجية و الوزير المكلف بالداخلية
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حقوق و التزامات الالجئ و الشخص : الفصل الرابع
 المحتاج للحماية

ال يمكن أن تطال الحائز على وضعية الجئ  :55المادة 
أو شخص محتاج للحماية إجراءات الطرد من التراب 
الوطني إال ألسباب تتعلق باألمن، أو كان مدانا بعقوبة 

 .سالبة للحرية على وقائع كيفت جنايات أو جنحا

سبب قاهر يتعلق باألمن الوطني أو  افيما عد :52المادة 

النظام العام، ال يمكن إقرار الطرد إال بعد رأي اللجنة 

الوطنية االستشارية حول الالجئين و األشخاص 

يسمح للمعني أمامها بتقديم المحتاجين للحماية و التي 

 :نفس االستثناء افيما عد دفاعه

ال يمكن الشروع بتنفيذ أي إجراء بالطرد ضد  -

من وضعية الجئ أو شخص محتاج للحماية  مستفيد

 إال بعد استنفاد طرق الطعن؛

في إطار تنفيذ قرار نهائي بالطرد، تمنح للمعني  -

مهلة معقولة تمكنه من أن يقبل في بلد آخر، و 

تنطبق نفس الترتيبات على كل شخص رفض طلبه 

 .لوضعية الالجئ أو الشخص المحتاج للحماية

شاط مهني حر، يعتبر بخصوص مزاولة ن :50المادة 
محتاج للحماية  الحائز على وضعية الجئ أو شخص

اتفاقية  بمثابة مواطني البلد الذي عقد مع موريتانيا
 .بالنسبة إلى النشاط الممارس التأسيس األكثر امتيازا

يمكن للحائز على وضعية الالجئ، الراغب  :54المادة 
ى في السفر إلى الخارج، أن يحصل بناء على طلبه عل

من اتفاقية  58وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة 
 .1621يوليو  58جنيف المبرمة بتاريخ 

يمكن للحائز على وضعية الشخص المحتاج للحماية 
الراغب في السفر إلى الخارج، أن يحصل بناء على 

الخاصة المنصوص عليها في  طلبه على وثيقة السفر
 .النظم المعمول بها في موريتانيا

 شخص يستفيد الحائز على وضعية الجئ أو :51ادة الم
محتاج للحماية من نفس المعاملة التي يتلقاها المواطن 
فيما يتعلق بالحصول على العالجات الطبية، و سوق 

 .العمل، و الضمان االجتماعي و التعليم

يخضع كل شخص مستفيد من وضعية  :56المادة 
لواجبات الجئ أو شخص محتاج للحماية في موريتانيا 

تتضمن خصوصا واجب االلتزام بالقوانين و النظم و 
 .كذلك اإلجراءات المتخذة لحفظ النظام العام

محتاج  يلزم المستفيد من وضعية الجئ أو: 50المادة 

للحماية بأن ال ينخرط في أي أنشطة تخريبية من شأنها 

المساس باألمن الوطني لموريتانيا، أو في أنشطة تتنافى 

مبادئ منظمة األمم المتحدة أو االتحاد  مع أهداف و

 .اإلفريقي

ال يمكن تأويل أي من ترتيبات هذا المرسوم  :50المادة 
على أنها مقيدة أو معدلة لحقوق و التزامات الالجئين و 
األشخاص المحتاجين للحماية كما نصت عليها 

 .من هذا المرسوم االتفاقيات المذكورة في المادة األولى

 ترتيبات ختامية: الفصل الخامس
ترتيبات هذا المرسوم عند الحاجة  تكمل :59المادة 

 بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
 .والوزير المكلف بالداخلية

 تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :23المادة 
 055-5002رقم  المرسوم، وخاصة ترتيبات المرسوم

المعدل، والمحدد  5002مارس  00الصادر بتاريخ 
إلجراءات تطبيق االتفاقيات الدولية المتعلقة بالالجئين 

 .في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الشؤون الخارجية والتعاون يكلف وزير  :25المادة 
ووزير العدل ووزير الدفاع  والموريتانيين في الخارج
و الالمركزية، كل فيما يعنيه،  الوطني ووزير الداخلية

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

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزير الداخلية والالمركزية
 محمد أحمد ولد محمد األمين

وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في 
 الخارج

 محمد سالم مرزوك

 والالمركزيةوزارة الداخلية 

 نصوص تنظيمية
مارس  32صادر بتاريخ  2322–321مرسوم رقم 

الصادر  002–69يقضي بإلغاء المرسوم رقم  2322
المحدد للزي الرسمي للوالة  5669نوفمبر  6بتاريخ 

 .ومساعديهم والحكام ورؤساء المراكز اإلدارية

والة والوالة  المساعدين و تشمل بذالت ال: المادة األولى
الحكام المساعدين و رؤساء المراكز اإلدارية  و مالحكا

 .لتين لالحتفاالت و بذلة عملبذ: ثالث فئات
 :يتم تحديد هذه البذالت على النحو التالي

 بذلة االحتفاالت بالنسبة للوالة - أ
 بذلة احتفاالت بلون ارزق داكن -5.أ

زرق الداكن بأكمام سترة من القماش باللون األ -
أزرار من اليمين دويا، و ذهبية مطرزة ي

مم على  51بأربعة أزرار موحدة مقاس 
المنكبين وصالت المناكب بقطعة قماش من 

قمة اقة على كل ركن من أركان الي. س اللوننف
 ؛تمثل هالال أفقيا تعلوه نجمة

 ؛قميص أبيض وربطة عنق سوداء -
 ؛بنطلون من القماش األزرق الداكن -
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 قبعة من القماش األزرق الداكن مع عقال من -
نفس اللون في وسط العقال هالل أفقي و 

 نجمة؛
/ و إبزيم مائل ذهبي BNحزام بنطلون بحزام  -

 ؛فضي
 أحذية سوداء؛ -
 .جوارب سوداء -

 بذلة احتفاالت بلون أبيض -2.أ
سترة بيضاء من تركال بأكمام فضية مطرزة  -

يدويا، و أزرار صغيرة من اليمين بأربعة 
مم، و شارات و وصالت  51أزرار موحدة 

 مناكب؛ال
 بنطلون أبيض؛ -
 قميص أبيض، ربطة عنق سوداء؛ -
 قبعة مع غطاء أبيض؛ -
/ و إبزيم مائل ذهبي BNحزام بنطلون بحزام  -

 فضي؛
 أحذية سوداء؛ -
 .جوارب سوداء -

 بذلة العمل -0.أ
سترة صحراوية كاكي، مع شارة على الجيب  -

 األيسر العلوي؛
 ؛بنطلون -
كي مع قمة تحمل هالل قبعة من قماش الكا -

 ؛نجمة أفقي و
/ و إبزيم مائل ذهبي BNحزام بنطلون بحزام  -

 ؛فضي
 أحذية سوداء؛ -
 .جوارب سوداء -

 ناثبذالت خاصة بالسلطات من جنس اإل -4.أ
و سروال لهما نفس  بزة بثالثة أرباع -

الخصائص التي يتمتع بها الرجال في نفس 
 ؛الوظائف

وشاح أزرق سماوي مع قبعة سوداء فوق  -
 .الوشاح

الشارات المميزة للوظائف على النحو تحدد : 2المادة 
 :التالي
 الشارات المثبتة على بذالت االحتفال  . أ

 10وصالت المناكب ذهبية مطرزة، بأبعاد  :الوالة .5.أ
سم؛ مزينة بتطريز كانيتيل، مع ثالث سعفات  0 ×سم 
 .مائلة

وصالت المناكب  :الوالة المساعدون و الحكام. 2.أ
سم؛ مزينة بتطريز  5× سم  6فضية مطرزة، بأبعاد 

 .ان طوليتانفتيكانيتيل، مع سع
 :الحكام المساعدون ورؤساء المراكز اإلدارية. 0.أ

سم؛  5× سم  7وصالت المناكب فضية مطرزة، بأبعاد 
 .مزينة بتطريز كانيتيل، مع سعيفتان طوليتان

 ملالشارات المثبتة على بدالت الع. ب
سم، ذهبية  2.2× سم  9شارة بيضاوية،  :الوالة 5.ب

 .مطرزة، بإطار و هالل و نجمة و سعيفتان

: وصالت المناكب :المساعدون و الحكام الوالة 2.ب
الشكل و األبعاد، تطريز فضي، هالل و نجمة و  نفس

 .سعيفتان
 :ورؤساء المراكز اإلدارية الحكام المساعدون و 0.ب

األبعاد، تطريز فضي، هالل و نجمة و نفس الشكل و 
 .و شريط تحت الهالل سعيفتان
 القبعات .ج

عند حافته  قبعة ذهبية مطرزة عقال مطرز :الوالة 5.ج
مم في  8العلوية شريط و سنابل و ضرس أسد بارتفاع 

ارتفاع . ع سعف متشابك حول الغطاء بالكاملاألسفل م
االرتفاع اإلجمالي لتطريز عقال . ملم 59التطريز  هذا

قمة يوجد في المقدمة و في المنتصف . ملم 20: الرأس
يمتد هذا الشعار على عقال و . مم 27بيضاوية ارتفاع 

و هو مزين بالكامل بشريط يبلغ عرضه . تنورة الغطاء
 .و في المنتصف بهالل أفقي تعلوه نجمة 2مم  1
قبعة فضية مطرزة  :الحكام الوالة المساعدون و 2.ج

بنفس الطريقة العامة و لكن بتطريز بالسعف على 
 .2مم  08يز ارتفاع التطر. األمامي من القبعة النصف

 :الحكام المساعدون ورؤساء المراكز اإلدارية 0 -ج
قبعة قضية مطرزة بنفس الطريقة العامة و لكن بتطوير 

 ارتفاع. بالسعف على النصف األمامي من القبعة
 .2مم  02التطريز 

يتم توفير البدالت و الشارات للوالة والوالة  :0المادة 
رؤساء  والمساعدين  الحكام المساعدين والحكام و

المراكز اإلدارية من طرف الوزير المكلف بالداخلية 
الذي يحدد بمقرر، شروط ارتداء هذه البذالت و 

أذن لبعض المسؤولين السامين في اإلدارة و ي الشارات
 .المركزية للقطاع بارتدائها

تلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :4المادة 
 .المرسوم

يكلف وزير الداخلية والالمركزية ووزير  :1المادة 

ينشر سالذي  بتنفيذ هذا المرسوم ،ة، كل فيما يعنيهالمالي

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 مهوريةجرئيس ال
 محمد ولد الشيخ الغزواني 

وزارة الشؤون االقتصادية وترقية 
 القطاعات اإلنتاجية

 نصوص تنظيمية
يناير  05صادر بتاريخ  330-2322مرسوم رقم 

يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين  2322
حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية و الشركة 

 (.SAV-SA)العربية للحوم 

، 5051نوفمبر  17تتم اعتبارا من : المادة األولى
المصادقة على اتفاقية التأسيس المبرمة بين حكومة 
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية و الشركة العربية 
 : التالية( SAV-SA)للحوم 

اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية اإلسالمية 

 (.SA-SAV)الموريتانية و الشركة العربية للحوم 

جمهورية اإلسالمية الموريتانية، المسماة بين، حكومة ال

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

مامودو كان، وزير الشؤون االقتصادية و ترقية 

القطاعات اإلنتاجية، و السيد محمد األمين ولد الذهبي 

وزير المالية، و السيد لمرابط ولد بناهي، وزير التنمية 

 الحيوانية، من جهة،

، (SAV-SA) ، خفية اإلسمكة العربية للحومو الشر

المقيدة على السجل التجاري بانواكشوط تحت الرقم 

102255/GU/23264/528  و المسماة فيما يلي

ممثلة من طرف مديرها العام السيد أغظفنا " المستثمر"

 .أييه، من جهة أخرى

 :تم االتفاق و المصادقة على ما يلي

 الديباجة

اإلسالمية الموريتانية إطارا  وضعت حكومة الجمهورية

استراتيجيا للنمو المتسارع و الرفاه المشترك، ألفق 

يعتمد، من بين ركائز أخرى على ترقية  5019-5000

القطاع الخاص لتمكينه من لعب دوره كفاعل و شريك 

 .كامل في التنمية االقتصادية و اإلجتماعية للبالد

-5015و قد صادقت الحكومة بموجب القانون رقم 

على مدونة  5015يوليو  01الصادر بتاريخ  025

استثمارات جذابة بغية تشجيع و دعم تنمية القطاعات 

 .ذات األولوية و التي من ضمنها قطاع التنمية الحيوانية

-SAV)وفي هذا اإلطار، ستقوم الشركة العربية للحوم 

SA ) بإنشاء وحدة لتسمين المواشي و مسلخ صناعي

ية اترارزه، ما من شأنه أن يساهم في في واد الناقة بوال

تلبية حاجيات السوق الوطنية و اإلقليمية، مع ما سيكون 

له من تداعيات اقتصادية و اجتماعية من حيث خلق 

 .فرص العمل و التكوين

و عليه، فقد اتفق الطرفان على ضرورة التوقيع، خدمة 

للمصلحة المتبادلة، على اتفاقية تأسيس تحدد اإلطار 

وني و اإلداري و الجبائي و الجمركي لهذه الشراكة القان

 . بين المستثمر و الدولة، كما ترسم التزامات الطرفين

و تهدف االتفاقية كذلك إلى إقامة تعاون يمكن من إنجاز 

برنامج الشركة االستثماري في ظروف مناسبة، مع 

المساهمة في تطوير قطاع التنمية الحيوانية، طبقا 

 .األولويات التي حددتها الحكومة لالستراتيجيات و

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 

التنمية الحيوانية، من جهة، و الشركة العربية للحوم 

(SAV-SA)من جهة أخرى ،. 

 أحكام عامة: ل األولالفص
 موضوع االتفاقية: المادة األولى

يتمثل موضوع اتفاقية التأسيس هذه في تحديد محاور 
التعاون بين الدولة و المستثمر من أجل إنشاء وحدة 
لتسمين المواشي و مسلخ صناعي قي واد الناقة، و 
ترسيم التزامات الطرفين طبقا ألحكام القانون رقم 

 5015يوليو  01اريخ الصادر بت 5015-025
المتضمن مدونة االستثمارات بالجمهورية اإلسالمية 
الموريتانية، في موادها المتعلقة بالضمانات، حقوق و 
حريات المؤسسات، نظم االمتياز، تسوية النزاعات، 

 .إلخ... إجراءات التطبيق، 
و تبلغ التكلفة اإلجمالية لالستثمار ستمائة و خمسة و 

 .أوقية جديدة( 952.000.000)عشرين مليونا 

 االلتزامات المتبادلة: الفصل الثاني

 التزامات الدولة 
 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 

االستثمارات، و التي تتعلق بالضمانات و حقوق  مدونة
و حريات المؤسسات تطبق على المستثمر في إطار هذه 

 :و يعني ذلك على وجه الخصوص ما يلي. االتفاقية
 اختيار مورديه؛ -
استيراد و تصدير جميع المواد األولية و  -

المعدات و التجهيزات و مواد التعبئة و قطع 
و قطع الغيار و  الغيار و غيرها من المنتجات

مواد االستهالك، مهما كانت طبيعتها و 
 مصدرها؛

 .تحديد أسعاره و سياسته التجارية -
غير أن المستثمر سيعطي األولوية للموردين المقيمين 
في موريتانيا كلما كان هؤالء يوفرون شروط تنافسية 
مشابهة لما يقدمه الموردون األجانب من حيث األسعار 

 .فيذ الطلبياتو الجودة و آجال تن

 استقرار ظروف ممارسة النشاط: 4المادة 
تضمن الدولة للمستثمر، طيلة مدة هذه االتفاقية، استقرار 
الظروف التي يمارس فيها أنشطته على النحو المحدد 

 .في مدونة االستثمارات

 تحويالت رؤوس األموال: 1المادة 
تضمن الدولة للمستثمر أن يحول بحرية، بدون أجل، 

دفع الرسوم و الضرائب المنصوص عليها في بعد 
التسريع الموريتاني، المداخيل أو اإليرادات األخرى، 
مهما كان نوعها، و الناتجة عن استغالله أو عن أي 

 .تحويل لعناصر األصول أو عن التصفية



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

 

288 
 

 معاملة العمال األجانب: 6المادة 
تمنح الدولة للموظفين المكتتبين من قبل المستثمر 

استغالله و ألسرهم تأشيرات الدخول و ألغراض 
رخص اإلقامة و العمل، مع احترام تشريع الشغل 

 . المعمول به
و عالوة على ذلك، تضمن الدولة للمستثمر حرية 
اكتتاب و توظيف و فصل الوكالء و األطر الوطنيين مع 

 .احترام التشريع المعمول به

 إفادة االستثمار: 0المادة 
المنصوص عليها في مدونة  لالستفادة من المزايا

 .االستثمارات، يحصل المستثمر على إفادة استثمار

 الضمانات اإلدارية و العقارية: 0المادة 

مدة االتفاقية، تلتزم الدولة بدعم و تسهيل كامل خالل 

المساعي التي يقوم بها المستثمر من أجل النفاذ بشكل 

من مستديم و مؤمن إلى األراضي و المقالع التي تمكن 

 .تنفيذ و تموين المشروع

و تضمن الدولة للمستثمر، طبقا للقوانين المعمول بها في 

موريتانيا، حق االستغالل الحر للقطعة أو القطع 

األرضية التي يقتنيها و الحصول منها على الفائدة 

 .الضرورية لإلنجاز و لتحقيق النتائج المخطط لها

 ي و الجمركينظام التفضيل في المجال الجبائ: 9المادة 

 استقرار النظام الجبائي .5

خالل المدة الكاملة لهذه االتفاقية، يستفيد المستثمر من 
استقرار نظامه الجبائي، غير أنه إذا تم إدخال أحكام 
جبائية أكثر مالءمة له في القوانين المعمول بها، فإن 

 .المستثمر يستطيع االستفادة منها تلقائيا
المستوردة لمرحلة اإلنشاء  و يجدر بالذكر أن التجهيزات

ستستفيد من االمتيازات الممنوحة من طرف هذه 
 .االتفاقية
 :مجال الضرائب و الرسوم .2

طيلة فترة االتفاقية يستفيد المستثمر من  . أ
 :اإلعفاءات المتعلقة بالضرائب التالية

  ضريبة دخل رؤوس األموال المنقولة
(IRCM)؛ 

  الضريبة على المداخيل العقارية(IRF)؛ 

 سم التكوينر(TA) ؛ 
سنوات من ( 8)يستفيد المستثمر لمدة ثمان  . ب

 :اإلعفاء المتعلق بالضريبة التالية

  الضريبة على الشركات(IS)  و ذلك طبقا
 .من مدونة االستثمارات 52ألحكام المادة 

سنوات من ( 2)يستفيد المستثمر لمدة خمس .  ج
 :اإلعفاء المتعلق بالضريبة التالية

  الماليةضريبة العمليات(TOF) ؛ 
وتكون جميع اإلعفاءات سارية المفعول من تاريخ بدء 
نشاط المستثمر و الذي يتم تحديده باالتفاق مع القطاع 

 .الوصي

يخضع المستثمر لنظام القانون العام فيما .  د
 :يلي
 الضريبة على األجور(ITS) ؛ 
  رسم المطارات على الرحالت

 ؛ (TADE)الخارجية
  السياراتالضريبة على(TV) ؛ 
 الضريبة على القيمية المضافة(TVA) ؛ 
  االقتطاع من المنبع على الخدمات التي

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

يعفى المستثمر من الضرائب و الرسوم البلدية، ما عدا 
و المحددة بسقف أعاله  (Patente)ضريبة المهنة 
 . أوقية جديدة( 200.000)خمسمائة ألف 

 النظام الجمركي .4
 : التجهيزات . أ

طيلة مدة االتفاقية، يكون استيراد التجهيزات و مواد 
البناء و الماكينات و السلع المنقولة و قطع الغيار 

% 0.2الضرورية لتشغيل المشروع، خاضعا لدفع 
كحقوق جمارك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة 

(TVA). 
التجهيزات، الماكينات، السلع الئحة المعدات، اللوازم، 

المنقولة و قطع الغيار الضرورية الموجهة لوحدات 
المشروع سيتم االتفاق عليها مع الوزارة المكلفة 

 .بالمالية، و ترفق بهذه االتفاقية
 المواد األولية . ب

إن المدخالت و المواد األولية و بصفة عامة المواد 
% 0.2ه الداخلة في استغالل المشروع تخضع لدفع قدر

كحقوق جمارك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة 
(TVA) ، سنوات ابتداء من ( 2)و ذلك لمدة خمس

تاريخ بدء النشاط و بعد انقضاء هذه الفترة فإن هذه 
 .المواد تخضع للنظام الجمركي العادي

 نظام الضمان االجتماعي: 53المادة 
نظام يستطيع األجراء األجانب للمستثمر االنتساب إلى 

غير نظام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
الموريتاني، و في هذه الحالة ال تستحق عليهم أية 

 .مشاركة في نظم هذا الصندوق

 التزامات المستثمر 
 احترام التشريع: 55المادة 

يلتزم المستثمر فوق مجموع التراب الوطني الموريتاني 
مات باحترام التشريع المعمول به، و خاصة االلتزا

 : التالية
  مراعاة التشريع الجبائي و الجمركي و تشريع

 الشغل؛
  أن يصرح للشباك الموحد لالستثمارات بتاريخ

انطالق النشاط الذي تم اعتماد برنامجه له و 
يقدم كشفا تلخيصيا لالستثمارات التي تم 

 إنجازها؛
  السماح لإلدارات المختصة بالقيام بمراقبة

 مطابقة النشاط؛
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 باك الموحد لالستثمارات عند نهاية إخبار الش
كل سنة بمستوى إنجاز المشروع و إرسال 

 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 
يلتزم المستثمر بتوفير التمويل الالزم إلنجاز المشروع 
و ذلك بمبلغ إجمالي قدره ستمائة و خمسة وعشرون 

أوقية جديدة، كما يضمن ( 952.000.000)مليونا 
اإلنجاز الكامل للبنى التحتية و التجهيزات طبقا للمعايير 
الدولية و البيئية، و ذلك مع احترام مخطط اإلنجاز 

 (.دراسة الجدوائية)يقة المشروع المقدم في وث

 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  120يلتزم المستثمر بخلق 

مباشرة و بضمان التكوين  وظيفة أخرى غير 500
 .المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم

 نقل التكنولوجيا : 51المادة 
يلتزم المستثمر بضمان و تعزيز أنشطة البحوث و 
التكوين في مجال التنمية الحيوانية بالنسبة للعمال الذين 

 . يكتتبهم

 مدة تنفيذ المشروع: 56المادة 
( 0)المقدرة بثالث  يلتزم المستثمر باحترام اآلجال

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
 و تاريخ دخولها حيز التنفيذمدة االتفاقية : 50المادة 

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

 .سنة( 50)

 القوة القاهرة: 50المادة 
عندما يستحيل على أحد الطرفين تنفيذ التزاماته التعاقدية 
أو ال يستطيع تنفيذها خالل اآلجال بسبب حالة من القوة 

نفيذ أو التأخر ال يعتبران خرقا لهذه القاهرة، فإن عدم الت
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 
تحديد طابع العائق المثار و آثاره على االلتزامات 

تتمثل نية الطرفين في تأويل و . التعاقدية للطرف المعني

مصطلح القوة القاهرة طبقا لمبادئ و أعراف القانون 
 .الدولي

عندما يثير أحد الطرفين عائقه عن تنفيذ أي من 
التزاماته التعاقدية بسبب حالة من القوة القاهرة، يجب 
عليه أن يبلغه فورا إلى الطرف اآلخر و في أسرع وقت 

افة التدابير الضرورية كما يجب عليه أن يتخذ ك. 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: 59المادة 
 :يمكن اتخاذ قرار السحب في الحالتين التاليتين

  الذي تم على إذا ظهر أن تصريح حسن النية
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 
إنجازها، يقوم الشباك الموحد بإنذار المؤسسة بأن 

ذ التدابير الضرورية إلنهاء الوضعية الناتجة تتخ
و في حالة عدم االستجابة . عن تلك المخالفة

يوما ( 60)الكافية خالل أجل مدته تسعون 
اعتبارا من تاريخ استالم اإلنذار، يقرر الشباك 
الموحد السحب النهائي بعد القيام بتحقيق تبلغ 

 .نتائج إلى المؤسسة
. لة تحدد تاريخ بدء أثرهيبلغ قرار السحب بواسطة رسا

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 

 .المحتملة و العقوبات التي قد يتعرض لها

 تسوية النزاعات: الفصل الرابع
 التسوية : 23المادة 

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

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

المستثمرين و المبرمة بين الجمهورية  بحماية
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 
بالمستثمرين، و الذي تم إنشاؤه بموجب 

قية من أجل تسوية النزاعات المتعلقة االتفا"
بين الدول و رعايا الدول " باالستثمارات

و  1692مارس  18األخرى، الموقعة بتاريخ 
 .التي صادقت عليها موريتانيا
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 التحكيم: 25المادة 
في حالة معارضة قرار صادر عن الشباك الموحد، 
يستطيع المستثمر تقديم طعن لدى المحاكم الموريتانية 

تبت استعجاليا أو بواسطة اتفاق بين الطرفين، و التي 
شريطة مراعاة القانون المعمول به، عرض النزاع على 

 . السابقة 50إجراءات التحكيم طبقا للمادة 

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

 .الطرفين
 5051دجمبر  01حرر في انواكشوط بتاريخ 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةعن حكومة 
 وزير الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية

 عثمان مامودو كان
 وزير المالية

 محمد األمين ولد الذهبي
 وزير التنمية الحيوانية

 لمرابط ولد بناهي
 (SAV-SA)عن الشركة العربية للحوم 

 المدير العام
 أغظفنا أييه

الشؤون االقتصادية و ترقية يكلف وزير : 2المادة 
القطاعات اإلنتاجية و وزير المالية و وزير التنمية 
الحيوانية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 

 .في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود
 اإلنتاجيةوزير الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات 

 عثمان مامودو كان
 وزير المالية

 محمد األمين ولد الذهبي
 وزير التنمية الحيوانية

 لمرابط ولد بناهي
   

يناير  05صادر بتاريخ  330-2322مرسوم رقم 
يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين  2322

حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية و شركة 
 .م.م.و الخدمات شالنزاهة للتجارة العامة 

، 5051نوفمبر  17تتم اعتبارا من : المادة األولى
المصادقة على اتفاقية التأسيس المبرمة بين حكومة 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية و شركة النزاهة 

 : التالية م.م.للتجارة العامة و الخدمات ش

اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية اإلسالمية 
 شركة النزاهة للتجارة العامة و الخدماتالموريتانية و 

بين، حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، المسماة 
، ممثلة من طرف السيد عثمان "الدولة: "فيما يلي

مامودو كان، وزير الشؤون االقتصادية و ترقية 

القطاعات اإلنتاجية، و السيد محمد األمين ولد الذهبي 
ها بنت حمدي ولد مكناس، وزير المالية، و السيدة النا

وزيرة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و 
 السياحة، من جهة،

و شركة النزاهة للتجارة العامة و الخدمات، ذات 
مسؤولية محدودة مقيدة على السجل التجاري بانواكشوط 

و المسماة فيما يلي  58699/5199تحت الرقم 
السيد محمد  ممثلة من طرف مديرها العام" المستثمر"

 .الحسن المهاب، من جهة أخرى

 :تم االتفاق و المصادقة على ما يلي

 الديباجة

وضعت حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية إطارا 

استراتيجيا للنمو المتسارع و الرفاه المشترك، ألفق 

يعتمد، من بين ركائز أخرى على ترقية  5019-5000

ه كفاعل و شريك القطاع الخاص لتمكينه من لعب دور

 .كامل في التنمية االقتصادية و اإلجتماعية للبالد

-5015و قد صادقت الحكومة بموجب القانون رقم 

على مدونة  5015يوليو  01الصادر بتاريخ  025

استثمارات جذابة بغية تشجيع و دعم تنمية القطاعات 

ذات األولوية و التي من ضمنها قطاع الصناعات 

 .الغذائية

اإلطار، ستقوم شركة النزاهة للتجارة العامة و وفي هذا 

الخدمات بإنشاء وحدة إلنتاج الحليب المبستر و الحليب 

المكثف في انواكشوط، مما من شأنه أن يساهم في تلبية 

 .حاجيات السوق الوطنية و إنشاء وطائف الشعل

و عليه، فقد اتفق الطرفان على ضرورة التوقيع، خدمة 

لى اتفاقية تأسيس تحدد اإلطار للمصلحة المتبادلة، ع

القانوني و اإلداري و الجبائي و الجمركي لهذه الشراكة 

بين الشركة و الدولة، و تحدد هذه االتفاقية التزامات 

و تهدف إلى إقامة تعاون يمكن من إنجاز . الطرفين

برنامج الشركة االستثماري في ظروف مناسبة، مع 

طاع الصناعي، طبقا المساهمة في التنمية االقتصادية للق

 .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 

احة، من التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السي
جهة، و شركة النزاهة للتجارة العامة و الخدمات ، من 

 .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 

تها في مجاالت االستثمار و تموين السوق التزاما
 .الوطنية و احترام المعايير البيئية، من جهة أخرى
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 أحكام عامة: الفصل األول
 موضوع االتفاقية: المادة األولى

يتمثل موضوع اتفاقية التأسيس هذه في تحديد محاور 
التعاون بين الدولة و المستثمر من أجل إنشاء وحدة 

، ستر و الحليب المكثف في انواكشوطإلنتاج الحليب المب
و ترسيم التزامات الطرفين المتبادلة طبقا ألحكام القانون 

 5015يوليو  01الصادر بتاريخ  025-5015رقم 
المتضمن مدونة االستثمارات بالجمهورية اإلسالمية 

الضمانات، حقوق و حريات : الموريتانية، في أقسامها
نزاعات، إجراءات المؤسسات، نظم االمتياز، تسوية ال

 .إلخ... التطبيق، 
و تقدر التكلفة اإلجمالية لالستثمار بستمائة و اثنان 

( 905.715.000)مليونا و سبعمائة و اثنا عشر ألف 
 .أوقية جديدة

 االلتزامات المتبادلة: الفصل الثاني

 التزامات الدولة 
 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 

و حريات المؤسسات تطبق على المستثمر في إطار هذه 

 :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 -

غير أن المستثمر سيعطي األولوية للموردين المقيمين 

هؤالء يوفرون شروط تنافسية في موريتانيا كلما كان 

مشابهة لما يقدمه الموردون األجانب من حيث األسعار 

 .و الجودة و آجال تنفيذ الطلبيات

 استقرار ظروف ممارسة النشاط: 4المادة 

تضمن الدولة للمستثمر، طيلة مدة هذه االتفاقية، استقرار 

الظروف التي يمارس فيها أنشطته على النحو المحدد 

 .ستثماراتفي مدونة اال

 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، 

مهما كان نوعها، و الناتجة عن استغالله أو عن أي 

 .التصفيةتحويل لعناصر األصول أو عن 

 معاملة الموظفين األجانب: 6المادة 
تمنح الدولة للموظفين المكتتبين من قبل المستثمر 
ألغراض استغالله و ألسرهم تأشيرات الدخول و 
رخص اإلقامة و العمل، مع احترام تشريع الشغل 

و عالوة على ذلك، تضمن الدولة للمستثمر . المعمول به
ء و األطر حرية اكتتاب و توظيف و فصل الوكال

 .الوطنيين مع احترام التشريع المعمول به

 إفادة االستثمار: 0المادة 
لالستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 

 5015يوليو  01الصادر بتاريخ  5015-025
المتضمن مدونة االستثمارات، يحصل المستثمر على 

 .إفادة استثمار

 قاريةالضمانات اإلدارية و الع: 0المادة 
خالل المدة الكاملة لهذه االتفاقية، تلتزم الدولة بدعم و 
تسهيل المساعي التي يقوم بها المستثمر للحصول بشكل 
دائم و آمن على األراضي التي تمكن من تنفيذ 

 .المشروع
كما تضمن الدولة للمستثمر، على ضوء القوانين 
المعمول بها في موريتانيا، حق االستغالل الحر 

التي حصل عليها و أن يجني منها أية منفعة لألراضي 
 .ضرورية لتحقيق النتائج المخططة المرجوة

 نظام التفضيل في المجال الجبائي و الجمركي: 9المادة 
 استقرار النظام الجبائي .5

خالل المدة الكاملة لهذه االتفاقية، يستفيد المستثمر من 
 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

من طيلة فترة االتفاقية يستفيد المستثمر  . أ
 :اإلعفاءات المتعلقة بالضرائب التالية

  الضريبة على المداخيل العقارية(IRF)؛ 

 رسم التكوين(TA) ؛ 

  ضريبة دخل رؤوس األموال المنقولة
(IRCM)؛ 

سنوات ( 2)يستفيد المستثمر لمدة خمس  . ب
 :من اإلعفاء المتعلق بالضريبة التالية

 ضريبة العمليات المالية(TOF) ؛ 
لنظام القانون العام فيما يخضع المستثمر .  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) ؛ 
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  االقتطاع من المنبع على الخدمات التي
 ؛(RPRNR)يؤديها غير المقيمين 

 الضرائب و الرسوم البلدية .0
يعفى المستثمر من الضرائب و الرسوم البلدية، ما عدا 

و المحددة بسقف أعاله  (Patente)ضريبة المهنة 
 . أوقية جديدة( 200.000)خمسمائة ألف 

 النظام الجمركي .4
 : التجهيزات . أ

طيلة مدة االتفاقية، يكون استيراد التجهيزات، مواد 
المنقولة و قطع الغيار البناء، الماكينات، السلع 

الضرورية لتشغيل وحدات المشروع، خاضعا لدفع 
كحقوق جمارك، و تشكل تلك الحقوق قاعدة % 0.2

 .(TVA)حصرية الحتساب ضريبة القيمة المضافة 
الئحة المعدات، اللوازم، التجهيزات، الماكينات، السلع 
المنقولة و قطع الغيار الضرورية الموجهة لوحدات 

تم االتفاق عليها مع الوزارة المكلفة المشروع سي
 .بالمالية، و ترفق بهذه االتفاقية

 المواد األولية . ب
إن المدخالت و المواد األولية و بصفة عامة المواد 
الداخلة في استغالل وحدات المشروع تخضع لدفع قدره 

كحقوق جمارك، و تشكل تلك الحقوق قاعدة % 0.2
و . (TVA) حصرية الحتساب ضريبة القيمة المضافة

سنوات ابتداء من تاريخ بدء النشاط ( 2)ذلك لمدة خمس 
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 
الموريتاني، و في هذه الحالة ال تستحق عليهم أية 

 .مشاركة في نظم هذا الصندوق

 التزامات المستثمر 
 احترام التشريع: 55المادة 

يلتزم المستثمر فوق مجموع التراب الوطني الموريتاني 

باحترام التشريع المعمول به، و خاصة االلتزامات 

 : التالية

 و تشريع  مراعاة التشريع الجبائي و الجمركي
 الشغل؛

  أن يصرح للشباك الموحد لالستثمارات بتاريخ
انطالق النشاط الذي تم اعتماد برنامجه له و 
يقدم كشفا تلخيصيا لالستثمارات التي تم 

 إنجازها؛
  السماح لإلدارات المختصة بالقيام بمراقبة

 مطابقة النشاط؛
  إخبار الشباك الموحد لالستثمارات عند نهاية

إنجاز المشروع و إرسال  كل سنة بمستوى
 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 
حدة يلتزم المستثمر بتوفير التمويل الالزم إلنجاز و

إلنتاج الحليب المبستر و الحليب المكثف و ذلك بمبلغ 
إجمالي قدره ستمائة و اثنان مليونا و سبعمائة و اثنا 

أوقية جديدة، كما يضمن ( 905.715.000)عشر ألف 
اإلنجاز الكامل للبنى التحتية و التجهيزات طبقا للمعايير 
الدولية و البيئية، و ذلك مع احترام مخطط اإلنجاز 

 (.دراسة الجدوائية)دم في وثيقة المشروع المق

 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  150يلتزم المستثمر بخلق 

أخرى غير مباشرة و بضمان التكوين وظيفة  500
 .المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم

 نقل التكنولوجيا : 51المادة 
يلتزم المستثمر بضمان و تعزيز أنشطة البحوث و 
 . التكوين في مجال الصناعة بالنسبة للعمال الذين يكتتبهم

 مدة تنفيذ المشروع: 56المادة 
( 0)لمقدرة بثالث يلتزم المستثمر باحترام اآلجال ا

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 وتاريخ دخولها حيز التنفيذ : 50المادة 

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

 .سنة( 50)

 القوة القاهرة: 50المادة 
عندما يستحيل على أحد الطرفين تنفيذ التزاماته التعاقدية 
أو ال يستطيع تنفيذها خالل اآلجال بسبب حالة من القوة 

نفيذ أو التأخر ال يعتبران خرقا لهذه القاهرة، فإن عدم الت
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 
تحديد طابع العائق المثار و آثاره على االلتزامات 

تتمثل نية الطرفين في تأويل و . التعاقدية للطرف المعني
مصطلح القوة القاهرة طبقا لمبادئ و أعراف القانون 

 .الدولي
عندما يثير أحد الطرفين عائقه عن تنفيذ أي من 
التزاماته التعاقدية بسبب حالة من القوة القاهرة، يجب 
عليه أن يبلغه فورا إلى الطرف اآلخر و في أسرع وقت 

افة التدابير الضرورية كما يجب عليه أن يتخذ ك. ممكن
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لكي يضمن، في أسرع وقت ممكن، االستئناف العادي 
لتنفيذ االلتزامات المتأثرة، فور انتهاء الحدث الذي يشكل 

 .حالة من القوة القاهرة

 شروط سحب إفادة االستثمار: 59المادة 
 :يمكن اتخاذ قرار السحب في الحالتين التاليتين

  الذي تم على إذا ظهر أن تصريح حسن النية
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 
إنجازها، يقوم الشباك الموحد بإنذار المؤسسة بأن 

ذ التدابير الضرورية إلنهاء الوضعية الناتجة تتخ
و في حالة عدم االستجابة . عن تلك المخالفة

يوما ( 60)الكافية خالل أجل مدته تسعون 
اعتبارا من تاريخ استالم اإلنذار، يقرر الشباك 
الموحد السحب النهائي بعد القيام بتحقيق تبلغ 

 .نتائجه إلى المؤسسة
. الة تحدد تاريخ بدء أثرهيبلغ قرار السحب بواسطة رس

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 

 .المحتملة و العقوبات التي قد يتعرض لها

 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؛ 
  إما بموجب االتفاقيات و المعاهدات المتعلقة

ية المستثمرين و المبرمة بين الجمهورية بحما
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 
بالمستثمرين، و الذي تم إنشاؤه بموجب 

االتفاقية من أجل تسوية النزاعات المتعلقة "
بين الدول و رعايا الدول " باالستثمارات

و  1692مارس  18األخرى، الموقعة بتاريخ 
 .التي صادقت عليها موريتانيا

 التحكيم: 25المادة 

في حالة معارضة قرار صادر عن الشباك الموحد، 

ة يستطيع المستثمر تقديم طعن لدى المحاكم الموريتاني

التي تبت استعجاليا أو بواسطة اتفاق بين الطرفين، و 

شريطة مراعاة القانون المعمول به، عرض النزاع على 

 . السابقة 50إجراءات التحكيم طبقا للمادة 

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

 .الطرفين
 5051دجمبر  08حرر في انواكشوط بتاريخ 

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

 عثمان مامودو كان
 وزير المالية

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

 السياحة 
 الناها بنت حمدي ولد مكناس

 الخدمات عن شركة النزاهة للتجارة العامة و 
 المدير العام

 محمد الحسن المهاب

يكلف وزير الشؤون االقتصادية و ترقية : 2المادة 
القطاعات اإلنتاجية و وزير المالية و وزيرة التجارة و 
الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة، كل فيما يعنيه، 
بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .اإلسالمية الموريتانيةللجمهورية 
 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزير الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية

 عثمان مامودو كان
 وزير المالية

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

 السياحة 
 الناها بنت حمدي ولد مكناس

   

 2322مارس  30صادر بتاريخ  3225مقرر رقم 
يتضمن إنشاء لجنة قيادة لالستغالل األمثل لألمالك 

 .العقارية الزراعية الوطنية

يتم إنشاء لجنة قيادة لالستغالل األمثل  :المادة األولى
لألمالك العقارية الزراعية الوطنية، التي تحدد ترتيبات 

 .اهذا المقرر مهامها و قواعد سير عملها و تشكيلته

تتمثل مهام لجنة القيادة في دعم و مواكبة : 2المادة 
الحكومة من أجل االستغالل األمثل لألمالك العقارية 
الزراعية الوطنية و في السهر على تنفيذ برنامج 
االستصالح الزراعي موضع الشراكة بين الدولة و 
الساكنة المحلية و المستثمرين المحليين و الدوليين في 

في هذا اإلطار فإن اللجنة مكلفة بما  أفضل الظروف و
 :يلي
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  ضمان التنسيق من أجل تناسق نشاطات وزارة
الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية 

 و وزارة الزراعة في المجال؛

  المشاركة في تحديد المقاطع التي ستكون موضع
 استصالح زراعي على امتداد التراب الوطني؛

  العقبات التي قد تحد من تقدير و تحديد و تقييم
فعالية أو وتيرة االستصالحات و اقتراح حلول 
بشأنها بالتعاون مع اللجنة الفنية لالستغالل 

 األمثل لألمالك العقارية الزراعية الوطنية؛

 توجيه نشاطات اللجنة الفنية لدعم االستغالل 
 األمثل لألمالك العقارية الزراعية الوطنية، عند

 الحاجة؛

  الزراعي  تناسق برامج االستصالحالسهر على
للمقاطع مع تلك المزمعة من طرف القطاعات 

 الوزارية األخرى؛

  تحديد البنى التحتية الضرورية لتنفيذ برامج
 االستصالح؛

  البت في معايير و شروط تنفيذ البنى التحتية من
 من طرف الخصوصيين؛ أوطرف الدولة 

 قصات المتعلقة امتابعة ملفات إعالن المن
 ألعمال الداخلة ضمن تنفيذ برامج االستصالح؛با

 م قبلي لعروض الهيئات العمومية يإجراء تقي
 .المكلفة قانونيا بذلك

من أجل إنجاز المهام المذكورة أعاله، يمكن تكليف لجنة 
قيادة االستغالل األمثل لألمالك العقارية الزراعية 

 .الوطنية بأي نشاط موافق للتشريعات المعمول بها

تتشكل لجنة قيادة االستغالل األمثل لألمالك  :0ة الماد
ية الوطني من األشخاص التالية عالعقارية الزرا

 :أسماؤهم
األمين العام لوزارة الشؤون االقتصادية و  :الرئيس

 :ترقية القطاعات اإلنتاجية
 : األعضاء
o ممثل عن وزارة الداخلية و الالمركزية؛ 
o  ترقية وزارة الشؤون االقتصادية و ممثل عن

 القطاعات اإلنتاجية؛
o ممثل عن وزارة الزراعة؛ 
o ممثل عن وزارة المالية؛ 
o ممثل عن وزارة التنمية الحيوانية؛ 
o ممثل عن وزارة البيئة و التنمية المستدامة؛ 
o ممثل عن وزارة المياه و الصرف الصحي؛ 
o  ممثل عن وزارة البترول و الطاقة و المعادن

 ؛(منظمة استثمار نهر السنغال)
o كة بين القطاعين العام و ادير العام للشرالم

 ؛ق.ت.إ.ش.و/ الخاص
o  المدير العام لوكالة ترقية االستثمارات في

 موريتانيا؛
o أرباب العمل الموريتانيين؛ ممثل عن اتحاد 
o ممثل عن اتحادية المزارعين الموريتانيين؛ 
o ممثل عن اتحادية المنمين الموريتانيين. 

الحاجة، أن تدعو بإمكان اللجنة عند  :4المادة 
أي موظف سام ينتدب لهذا . الجتماعاتها بصفة مراقب

 .الغرض من طرف القطاعات المعنية

المكلفين بالشؤون  ينيتلقى الرئيس من الوزير :1المادة 
االقتصادية و الزراعة أي تعليمات من شأنها تحسين 

يستدعي على حسن سير عملها و  فعالية اللجنة و يسهر
ة بمبادرة منه أو بتعليمات من الوزير الجتماعات اللجن

 .المكلف بالشؤون االقتصادية

يمكن للرئيس و بالتشاور مع باقي األعضاء : 6المادة 
 .ينشئ داخل اللجنة أي هيئة متخصصة في مهامها أن

عد الرئيس التسيير اليومي للجنة و ي يتولى :0المادة 
عد ال االجتماعات و يحرر المحاضر و يجدول أعم

تنفيذ قرارات اللجنة بالتعاون مع ممثل  و يتابع مالمها
 .وزارة الزراعة

يجب على اللجنة أن تقوم بإعداد برنامج  :0المادة 
ية لدعم نعملها السنوي و أن تبلغ به رئيس اللجنة الف

 .استغالل األمالك العقارية الزراعية الوطنية

ترقية و تتكفل وزارة الشؤون االقتصادية  :9المادة 
ات اإلنتاجية بالتكاليف المترتبة عن نشاط لجنة القطاع

ألمالك العقارية الزراعية لادة االستغالل األمثل يق
 .الوطنية

راء تقريرا عن نشاطاتها مع زتقدم اللجنة للو :53المادة 
 .نهاية كل سنة

يكلف األمين العام لوزارة الشؤون  :55المادة 
ذ هذا ترقية القطاعات اإلنتاجية بتنفيو االقتصادية 

 ةينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريسالمقرر الذي 
 .اإلسالمية الموريتانية

 وزير الشؤون االقتصادية و ترقية القطاعات اإلنتاجية
 عثمان مامودو كان

 وزارة المالية

 نصوص تنظيمية

مارس  34صادر بتاريخ  320–2322مرسوم رقم 

 550-93يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم  2322

المعدل و المكمل  5993أغسطس  59بتاريخ  الصادر

المحدد لتشكيلة و تنظيم و سير هيئات المداولة في 

 .المؤسسات العمومية

المتعلقة ( أ)تلغى ترتيبات النقطة  :المادة األولى

 15بالعالوات الشهرية للتمثيل و النقل من المادة 

 16الصادر بتاريخ  60/118من المرسوم رقم ( جديدة)

المعدل و المكمل المحدد لتشكيلة و  1660أغسطس 
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تنظيم و سير الهيئات المداولة في المؤسسات العمومية و 

 :تستبدل بالترتيبات التالية

 (:جديدة) 52المادة 

 :المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري . أ
يتلقى رئيس مجلس اإلدارة في كل مؤسسة 
عمومية ذات طابع إداري على هذا األساس 

 :االمتيازات التالية
 

  العالوة الشهرية (حسب ميزانية التسيير)الفئة 

 النقل التمثيل 

 8.000 17.000 أوقية جديدة 00.000.000أقل أو يساوي 

أوقية  20.000.000أوقية و  00.000.000بين 
 جديدة

18.000 6.000 

 11.000 16.000 جديدة أوقية 20.000.000أكبر أو يساوي 
 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة، و : 2المادة 

الصادر  118-60خاصة تلك الواردة في المرسوم 

المعدل و المكمل، المحدد  1660أغسطس  16بتاريخ 

لتشكيلة و تنظيم وسير الهيئات المداولة في المؤسسات 

 . العمومية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :0المادة 

 .الموريتانيةللجمهورية اإلسالمية 

 الوزير األول

 مسعود باِللمحمد ولد 

 وزير المالية

 محمد األمين ولد الذهبي
   

 نصوص مختلفة

مارس  34صادر بتاريخ  324–2322مرسوم رقم 

يتضمن تعيين أعضاء اللجنة االستشارية  2322

 .للصندوق الوطني إليرادات المحروقات لالستثمار

من المرسوم رقم  0تطبيقا للمادة  :المادة األولى

 5007يناير  06الصادر بتاريخ  5007-010

المتضمن إنشاء اللجنة االستشارية الستثمار الصندوق 

الوطني لعائدات المحروقات يعين أعضاء اللجنة 

االستشارية الستثمار الصندوق الوطني لعائدات 

 :المحروقات

o صمب تيام؛: السيد 

o السيد محمد ولد باب أحمد؛ 

o السيح يحيى ولد أعمر. 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 2المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول

 مسعودباِلل محمد ولد 

 وزير المالية

 محمد األمين ولد الذهبي

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري

 نصوص تنظيمية

 55صادر بتاريخ  591–2325مرسوم رقم 

يتضمن ترسيم حدود المجال العمومي  2325نوفمبر

 .البري والبحري لميناء اندياغو

 "ميناء اندياغو"يوضع تحت تصرف  :المادة األولى

مجال عمومي بري وبحري محدد طبقا إلحداثيات 

(WGS 84) UTM. 

 :المجال العمومي البري –5

يتكون المجال العمومي البري الموضوع تحت تصرف 

من الجزء البري المحدد بواسطة المضلع ميناء اندياغو 

A B C D E F G H I J K L M N  المعرف

 :بالنقاط التالية

/ المنطقة ص/ الشرق س/ الشرق النقطة 
 الزمن

A 022088.200 1852258.252 28Q 

B 027528.926 1852629.962 28Q 

C 022290.950 1819822.728 28Q 

D 022182.515 1819610.056 28Q 

E 025911.820 1806986.812 28Q 

F 020917.629 1810129.695 28Q 

G 025790.118 1812980.220 28Q 

H 025708.600 1812680.592 28Q 

I 020978.026 1818222.276 28Q 

J 020925.725 1818756.686 28Q 

K 020258.000 1818709.011 28Q 

L 020255.862 1816085.705 28Q 

M 020876.225 1850297.286 28Q 

N 344937.555 1852252.758 28Q 

 المجال العمومي البحري –2
العمومي الموضوع تحت البحري يتكون المجال 

تصرف ميناء اندياغو من الجزء البحري من المجال 
الرابط بين  AQPFع ضلالعمومي البحري ممثال بالم

  :النقاط التالية
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/ المنطقة Y/ الشرق X/ الشرق النقطة
 الزمن

A 022088.200 1852258.252 28Q 

O 020291.501 1859067.206 28Q 

P 009118.160 1811112.872 28Q 

F 020917.629 1810129.695 28Q 

ية لميناء اندياغو هي نائتعتبر السلطة المي :2المادة 
المسؤول الوحيد في هذه المنطقة عن حيازة األرض 

 .وتتولى الشرطة المينائية

يخضع أي نشاط في هذا المجال مهما كانت  :0المادة 
 .طبيعته لترخيص رسمي من سلطات ميناء اندياغو

يكلف وزير الصيد واالقتصاد البحري ووزير  :4المادة 
 ،المالية ووزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي

بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في  ،كل فيما يعنيه
 .اإلسالمية الموريتانيةالجريدة الرسمية للجمهورية 

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزير المالية
 محمد األمين ولد الذهبي

 وزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي
 حمد ولد محمدأسيد 

 وزير الصيد واالقتصاد البحري
 أدي ولد الزين

   

فبراير  21صادر بتاريخ  359–2322مرسوم رقم 
 .منح حصص من الثروات السمكيةيكمل آليات  2322

في إطار استحداث آليات منح حقوق  :المادة األولى
االستخدام و تسيير االمتيازات ذات الصلة، موضوع 

الصادر  017–5012من القانون رقم  52المادة 
المتضمن مدونة الصيد، يتم  5012يوليو  56بتاريخ 

العمل بموجب النظام الوطني، بحق منح امتيازات 
صصا من الثروات السمكية وفقا ألحكام تخص ح

 .المرسوم الحالي

الثروات  حصصمنح امتيازات  يتغير حق :2المادة 
السمكية المشار إليه في المادة األولى أعاله بحسب 

 .الكميات الممنوحة
بالنسبة لالمتيازات ذات العالقة بنوع صيد أسماك 

 أوقية جديدة للطن المسموح 20السطح، يحدد المبلغ بـ 
 .به و يتم الدفع أثناء إعداد رسالة منح االمتياز

 :فضال عن هذا المبلغ تقوم السفن بالوفاء بما يلي
أوقية جديدة عن كل طن يتم اصطياده  220 -

من طرف سفينة تحمل علما وطنيا و بطاقم 
 موريتاني؛

أوقية جديدة عن كل طن يتم اصطياده  920 -
ل علما وطنيا و بطاقم من طرف سفينة تحم

 ؛أجانب يضم

أوقية جديدة عن كل طن يتم اصطياده  620 -
من طرف سفينة أجنبية مأجورة بدون 

 (.و تحمل علما أجنبيا)تجهيزات 

 5يتم دفع الحقوق المشار إليها في المادة  :0المادة 
أيام  2صاه قالمتعلقة بالكميات المصطادة، في أجل أ  

 .عمل تلي شهر االصطياد

يقوم المديريات المكلفة بالصيد، كل فيما  :4المادة 
 .أعاله 5يعنيها، بالوفاء بحق االمتياز تنفيذا للماد ة 

يكلف وزير المالية و وزير الصيد و االقتصاد  :1المادة 
البحري بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية السالمية الموريتانية
 الوزير األول

 الل مسعودمحمد ولد بِ 
 وزير المالية

 محمد األمين ولد الذهبي

 وزير الصيد واالقتصاد البحري
 أدي ولد الزين

 وزارة الزراعة

 نصوص تنظيمية
مايو  31صادر بتاريخ  365-2322مرسوم رقم 

يتضمن إعادة تنظيم مؤسسة عمومية ذات  2322
طابع صناعي وتجاري تدعى الشركة الوطنية للتنمية 

 (.ديرصونا )الريفية 

ة للتنميررة الريفيررة المسررماة الشررركة الوطنيرر :الماادة األولااي
مؤسسررة عموميررة ذات طررابع صررناعي هرري ( ديرصررونا)

 .وتجاري
 .وتتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقاللية المالية

وتمارس نشاطاتها الصناعية والتجارية عن طريق إنتراج 

أو بيررع السررلع والخرردمات فرري إطررار تنظرريم وتسرريير عمررل 

 .الخصوصية مماثل لسير عمل المقاوالت

يررنظم عملياتهررا القررانون التجرراري المعمررول برره باسررتثناء 

الترتيبات الواردة في هذا المرسروم والنصروص المنظمرة 

 .للمؤسسات العمومية

تتمثرررل مهمرررة صرررونادير فررري المشررراركة فررري  :2الماااادة 

صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة التنمويرة المندمجرة 

فة نهررر السررنغال و روافررده و فروعرره الترري يررتم علررى ضرر

تحديدها من قبل وصاية المؤسسة وهري الروزارة المكلفرة 

 :و في هذا اإلطار، تكلف ب.بالزراعة

إنجررررراز الدراسرررررات وتنفيرررررذ ومراقبرررررة األشرررررغال  -

فري البنرى التحتيرة ( االستصالح و إعرادة التأهيرل)

كررب عمرل  المائية الزراعية و المزارع المروية

 أو رب عمل؛منتدب 
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مراقبرة وصريانة البنرى التحتيرة المائيرة الزراعيررة،  -

المحاور المائية و الحواجز و القنوات و المعابر )

 ؛(الخ...و الجسور،

إنجررراز مخطرررط رئيسررري لالستصرررالحات المائيرررة  -

 الزراعية في منطقة النهر؛

دعررررم تشررررجيع وتوجيرررره المسررررتثمرين الرررروطنيين  -

ــ زراعيرة ةوالدوليين لتطوير مشاريع هيكلية مائي

 ــ صناعية؛و زراعية

دعررررم اسرررررتغالل المرررررزارع المرويرررررة الجماعيرررررة  -

 إلررررىوصرررغار المررررزارعين فرررري مجررررال الولرررروج 

المدخالت الزراعية و ترقية المكننرة الزراعيرة و 

عمليات تحويرل و تسرويق منتجرات جميرع الشرعب 

 الزراعية؛

ضمان خدمة االستشارة الزراعية لصالح صرغار  -

 .الخصوصيين المزارعين و الفاعلين

اإلنترراج و سالسررل القيمررة  أنظمررةمتابعررة وتقيرريم   -

 الزراعية؛

العمل على تجانس آليات تنظيم وتسريير المرزارع  -

الجماعيرررررة الصرررررغيرة والمتوسرررررطة والمرررررزارع 

 .الكبيرة

تعتبر صونادير بصفة عامة مؤهلة للقيام بتلبية الخردمات 

الضرررورية للتنميررة المندمجررة علررى الضررفة لصررالح كررل 

 .خصوصي وطني أو أجنبي، عمومي أوفاعل 

نواكشرروط و يمكررن ايوجررد مقررر صررونادير فرري : 0المااادة 

تحويلرره إلررى أي مكرران مررن موريتانيررا و تقتصررر المنطقررة 

الجغرافية لتدخالتها على ضفة نهر السرنغال و روافرده و 

مرن مجلرس الروزراء بنراء  إقررارهفروعه باستثناء ما يرتم 

 .على اقتراح من الوزير الوصي

للوصررراية الفنيرررة للررروزير  تخضرررع صرررونادير : 4الماااادة 
ة للررروزير المكلرررف المكلرررف بالزراعرررة و للوصررراية الماليررر

 :من قبل مجلس إدارة يضم بالمالية و تدار
 الرئيس؛ -

 ؛نين عن الوزارة المكلفة بالزراعةممثلين اث -

 ؛ممثال للوزارة المكلفة بالداخلية -

 ممثال للوزارة المكلفة باالقتصاد؛ -

 ؛لوزارة المكلفة بالماليةممثال ل -

 ممثال للوزارة المكلفة بالتجارة؛ -

 ممثال للوزارة المكلفة بالتحول الرقمي؛ -

 ممثال للوزارة المكلفة بالطاقة؛ -

 ؛زارة المكلفة بالتنمية الحيوانيةممثال للو -

 ممثال للوزارة المكلفة بالتجهيز؛ -

 ؛ممثال للوزارة المكلفة بالمياه -

 ؛بيئةبالممثال للوزارة المكلفة  -

 ممثال عن االتحادية الموريتانية للزراعة؛ -

 .ممثال عن عمال صونادير -

 :ويعين مختلف الممثلين من قبل

 السلطات و المنظمات المعنية؛ -

الجمعيررررة العامررررة للرررروكالء الرررردائمين لصررررونادير  -

 .بالنسبة لممثل العمال

بموجرب مرسروم صرادر  يعين الرئيس وأعضراء المجلرس
اقتراح من الوزير المكلف  عن مجلس الوزراء بناء على

 .بالزراعة

تحدد مأمورية رئيس وأعضراء مجلرس اإلدارة : 1المادة 
بررثالث سررنوات قابلررة للتجديررد مرررة واحرردة وتنتهرري بقرروة 
القرررانون عنررردما يفقرررد العضرررو الصرررفة التررري بموجبهرررا ترررم 

 .تعيينه

يجتمررع مجلررس اإلدارة فرري دورة عاديررة ثررالث  :6المااادة 

مرات في السنة بناء على دعوة من رئيسره وفري دورات 

وفري  .استثنائية كلمرا تطلرب ذلرك تسريير وإدارة المؤسسرة

حالرررة االجتمررراع فررري دورة اسرررتثنائية يبلرررغ برررذلك مسررربقا 

 .الوزير المكلف بالزراعة

 ويترترب علرى. لعاديرة إلزاميرايعتبر الحضرور للردورات ا

تغيبررات متتاليررة غيررر مبررررة لعضررو انتهرراء انتدابرره  ثررالث

ال تكرون مرداوالت المجلرس صرحيحة إال  و .بقوة القرانون

 .إذا تمت بحضور نصف األعضاء لالجتماع

يحضررر المرردير العررام لصررونادير جلسررات مجلررس اإلدارة 

 .وله صوت استشاري

تتخرررذ قررررارات المجلرررس باألغلبيرررة البسررريطة  :0الماااادة 

وفري حالرة تعرادل األصروات يكرون  حاضرينلألعضاء ال

 .صوت الرئيس مرجحا

تتررولى اإلدارة العامررة للشررركة سرركرتارية المجلررس وتعررد 

المحضررر الررذي يوقررع مررن قبررل الرررئيس وعضرروين علررى 

 .األقل من المجلس

يسررجل محضررر دورة المجلررس فرري سررجل خرراص مفترروح 

لهررذا الغرررض، مرررقم وموقررع برراألحرف األولررى مررن قبررل 

 .الرئيس

ل المحضر في األيام الثمانية الموالية للجلسة األخيرة يحا

وإلرى ( وزيرر الزراعرة)للوزير المكلرف بالوصراية الفنيرة 

 (.وزير المالية)الوزير المكلف بالوصاية المالية 

يتمتع مجلس اإلدارة بكافرة السرلطات مرن أجرل  :0المادة 

توجيه ودفع ومراقبة نشراطات المؤسسرة شرريطة احتررام 

معترررف بهررا لسررلطة الوصرراية الفنيررة وللرروزير السررلطات ال

 06ـرر60األمررر القررانوني رقررم  المكلررف بالماليررة بمقتضررى

 .1660إبريل  2الصادر بتاريخ 

 : ويقوم المجلس على الخصوص بدراسة األمور التالية
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المنصررمة المصادقة على حسابات السنة الماليرة  -

 ؛ وتقرير األنشطة السنوية

المتعرددة السرنوات  خطط النشاطات السنوية وتلك -

 للمؤسسة؛ 

 ؛المقابلة المصادقة على الميزانيات التوقعية -

السررلفات المتوسررطة والطويلررة األمررد واالمتيررازات  -

 والضمانات والقروض المزمعة؛

 ؛لتصرف في السلع والحقوق العقاريةالشراء وا -

تحديررد شررروط دفررع الرواتررب بمررا فرري ذلررك راتررب  -

 المدير العام و مساعده؛

علرررررى التعريفرررررات والمراجعرررررات ذات الموافقرررررة  -

 الصلة؛

 الموافقة على البرنامج التعاقدي؛ -

 المالية؛ الحيازات ترخيص -

 .والعقود الصفقات للجنة الداخلي النظام اعتماد -

يداول مجلس اإلدارة على أساس وثائق العمرل  :9المادة 
المذكورة أدنراه، والتري يجرب توزيعهرا مرع جردول أعمرال 

 :الدورة، ثمانية أيام على األقل قبل انعقاد كل دورة
تقريررررر عررررن نشرررراطات الفترررررة الماضررررية يحرررردد  -

المشررراريع المنجرررزة منرررذ الررردورة السرررابقة ومررردى 
 عنررد االقتضرراء تحقيررق األهررداف المرسررومة وكررذا

الفررررق برررين النشررراطات المقرررررة وتلرررك المنجرررزة 
 فعال؛

الموازنررات الخاصررة بررالفترة نفسررها وكررذا جرردول  -
 .يبين المصادر

تساعد المجلرس لجنرة مصرغرة تعررف بلجنرة  :53المادة 
التسيير ويعينها مرن برين أعضرائه ويفروض لهرا السرلطات 

 .الضرورية للمراقبة والمتابعة الدائمة لتوجيهاته
للجنة المكونة من أربعة أعضاء مرن بيرنهم تجتمع هذه ا و

رئيس المجلس مرة واحدة على األقل كرل شرهرين وكلمرا 
 .كان ذلك ضروريا

يعرين مجلرس اإلدارة مرن برين أعضرائه لجنرة  :55المادة 
للصررفقات والعقررود مختصررة فرري كررل مررا يتعلررق بتسرريير 

 .وفق ترتيبات مدونة الصفقات العمومية صونادير

لغ العررالوات الترري ترردفع ألعضرراء تحرردد مبررا :52المااادة 

المجلررررس بموجررررب مشرررراركتهم فرررري اجتماعاترررره، طبقررررا 

 118-60للترتيبرررات المعمرررول بهرررا فررري المرسررروم رقرررم 

المعرردل والمحرردد لتشرركيل  1660أغسررطس  16بترراريخ 

 .وتنظيم وعمل الهيئات المداولة للمؤسسات العمومية

مرررديرا  يضرررم الجهررراز التنفيرررذي لصرررونادير، :50المااادة 

يعين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنراء  عاما

علرررى اقترررراح مرررن الررروزير المكلرررف بالزراعرررة، وتنتهررري 

 .مهامه وفقا للصيغة نفسها

يسرراعد المرردير العررام مرردير عررام مسرراعد، ينرروب عنرره فرري 

حالرررة غيابررره أو إعاقتررره ويعرررين و تنهرررى مهامررره حسرررب 

 .الصيغة نفسها

القطرراع المررروي يكلررف المرردير العررام بتنفيررذ سياسررة تنميررة 

أعاله و القرارات المتخذة من قبل  5وفق ترتيبات المادة 

مجلس اإلدارة، ويخوله المجلس كافرة صرالحيات اإلدارة 

والتسيير خاصة الصالحيات التالية الممنوحة له صراحة 

 :دون أن تكون قائمتها حصرية

تعيرررين : افرررة جوانرررب تسررريير المررروارد البشرررريةك -

والمفاوضررررات حررررول واكتترررراب وفصررررل العمررررال 

 االتفاقيات الجماعية؛

التعهد بتسديد المبالغ : كافة جوانب التسيير المالي -

واألمر بالصرف وتنفيرذ الميزانيرات وتوقيرع كافرة 

 العقود والصفقات؛

تمثيررل الشررركة أمررام العدالررة سررواء كانررت مدعيررة  -

 ومدعى عليها؛

 .فتح أو إغالق أي ممثلية ال ممركزة للمؤسسة -

تخضررع صررونادير لوصرراية الرروزير المكلررف : 54المااادة 

بالزراعررة الررذي يتمتررع بسررلطات الترررخيص والمصررادقة 

والتعليق واإللغراء، كمرا يتمترع بحرق االسرتبدال بعرد إنرذار 

اسررتمر خمسررة عشررر يومررا دون جرردوى، وذلررك بالنسرربة 

الحسرررراب الترررروقعي للررررديون  للتسررررجيل فرررري الميزانيررررة أو

 .المستحقة واألعباء الالزمة

تكون نصوص التعليق أو اإللغاء مسببة بصفة ويجب أن 

 .صريحة

يصرررادق وزيرررر الوصررراية علرررى مرررداوالت  :51الماااادة 

 : مجلس اإلدارة المتعلقة ب

 تشكلة لجنة الصفقات وعقود المؤسسة؛ .1

كررذا عنررد االقتضرراء  الخطررة المتوسررطة المرردى و .5

 البرنامج التعاقدي ورسالة أو رسائل المهام؛

 برامج االستثمار؛ .0

 ويل ؛خطة التم .2

 ؛نية التمويل من األموال العموميةميزا .2

 ؛بيع العقارات .9

 ؛السلفات والضمانات والقروض .7

 اإلتاوات؛ .8

 ؛المشاركات المالية .6

 التقرير السنوي والحسابات؛ .10

 .سلم األجور .11
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يجرب إبررالغ النصروص والوثرائق ذات األثررر  :56الماادة 

ماليررررة الررررذي يشررررعر، عنررررد المررررالي للرررروزير المكلررررف بال

الرروزير المكلررف  المؤسسررة وسررلطة الوصرراية،االقتضرراء، 

بالزراعة براآلراء أو القررارات أو اإلجرراءات التري قررر 

 . اتخاذها في هذا الصدد

يجب أن يصادق على المسرتندات أو الوثرائق  :50المادة 

أعرراله، كررل مررن  12العشررر األخيرررة الررواردة فرري المررادة 

 .الوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالمالية

االعترراض أو التعليرق، لمجلرس  تعاد المداوالت، موضرع

اإلدارة مررن جديررد، وفرري حالررة اإلبقرراء علررى القرررار نفسرره 

بشرررأنها يتخرررذ الررروزير المكلرررف بالزراعرررة مرررا يلرررزم مرررن 

 .اإلجراءات للتوصل إلى الحل المناسب

تصبح كافة المداوالت التري مرن شرأنها أن تكرون موضرع 

إحرالل نافرذة بعرد انتهراء اعتراض أو إلغاء أو استبدال أو 

أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسلم المحاضرر 

من قبل الوزير المكلف بالوصاية إذا لم يكرن هرذا األخيرر 

 .قد بلغ اعتراضه المسبب قبل انقضاء هذا األجل

دون المساس باألجرل المحردد فري الفقررة السرابقة، تصربح 

ن عررردم المرررداوالت ذات األثرررر المرررالي نافرررذة بعرررد إعرررال

اعتررراض علررى الموضرروع خطرري وصررريح مررن الرروزير 

 .المكلف بالمالية

مقررر  يعين الوزير المكلف بالماليرة بموجرب :50المادة 

 .عدة مفوضين للحسابات مفوضا أو

تتمثل مهمة مفوضي الحسرابات فري التردقيق فري سرجالت 

المؤسسة وصناديقها وأموالها وأوراقهرا وقيمهرا وسرنداتها 

 .مة الجرود و الحصيلة والحساباتومراقبة صحة وسال

و عليه فإنره بوسرعهم، وفري كرل وقرت، القيرام بكرل تردقيق 

ومراجعررة يرونهمررا مالئمررين ويرفعررون تقريرررا لمجلررس 

 .اإلدارة

و يجرررب علرررى مفوضررري الحسرررابات ومفتشررري الماليرررة أن 

 .يرسلوا نسخة من تقاريرهم إلى محكمة الحسابات

ات مرررن برررين يرررتم اختيرررار مفوضررري الحسررراب: 59الماااادة 

الخبررراء المحاسرربيين المقيرردين فرري سررجل السررلك الرروطني 

 .للخبراء المحاسبيين

ال يمكرررررن اختيرررررار األشرررررخاص التررررراليين  :23الماااااادة 

 : كمفوضين للحسابات

األبررروين أو األصرررهار إلرررى الدرجرررة الرابعرررة أو  .1

 أزواج أعضاء الجهاز المداول والجهاز التنفيذي؛

علرررى  األشرررخاص الرررذين يحصرررلون، برررأي شررركل، .5

مكافررأة مررن الجهرراز التنفيررذي بموجررب  مرتررب أو

 وظائف غير وظائف مفوضي الحسابات؛

األشررخاص الررذين يحظررر علرريهم مزاولررة وظيفررة  .0

مسير أو إداري أو الذين سقط حقهم فري ممارسرة 

 تلك الوظيفة؛

 .أزواج األشخاص المشار إليهم أعاله .2

يجب وضع جررد كرل سرنة ماليرة وحصريلتها  :25المادة 

ها تحت تصرف مفوضي الحسابات قبرل اجتمراع وحسابات

مجلررس اإلدارة الررذي سيصررادق عليهررا وذلررك فرري األشررهر 

 .الثالثة التي تلي ختم السنة المالية

يعررد مفرروض الحسررابات تقريرررا مفصررال للرروزير المكلررف 

بالماليررة، يطلعرره فيرره علررى قيامرره بالمهمررة الموكلررة إليرره، 

واألغالط التي ويشير فيه، عند االقتضاء، إلى المخالفات 

 .الحظها، ويحال هذا التقرير إلى مجلس اإلدارة

تخضرررررع صرررررونادير للمراقبرررررة الخارجيرررررة  :22الماااااادة 

المنصررروص عليهرررا فررري األحكرررام التشرررريعية والقانونيرررة 

 .المنظمة لرقابة المالية العمومية

يجب على المدير العرام لصرونادير أن ينشرئ : 20المادة 

 .آليات للمراقبة الداخلية

يجب أن ترتم عمليرات المراقبرة بغرض النظرر  :24ادة الم

عن الطريقة التي تجرري بهرا بشركل يضرمن عردم حردوث 

كبيررر إزعرراج أو إخررالل بنشرراطات المؤسسررة الترري تجرررى 

فيهررا الرقابررة، وبصررفة خاصررة يجررب أن يقتصررر وكررالء 

المراقبة عمليراتهم علرى البحرث عرن الوقرائع والتصررفات 

 .المرتبطة بمهمتهم

 : صونادير من إيراداتتتأتى  :21المادة 
اإلشراف والرقابة في )المكافأة مقابل الخدمات  -

إطار رب عمل منتدب، وتحليل التربة ومياه 
 (الخ... الري،

أشغال التربة والحصاد المزارع الجماعية  -
 ؛زارعين الصغاروالم

 ؛األراضيتأجير المعدات والمباني و  -
لصالح تحصيل اإلتاوات اإليرادات المتأتية من  -

 ؛أطراف اخرى
 ؛الدخل من وحدات فرز البذور -
 ؛منتجات متنوعة -
 .الهبات واإلعانات -

يمكررن أن تشررارك الدولررة عنررد الحاجررة فرري التمويررل فرري  و
 .إطار رسالة التوكيل بمهمة أو البرنامج التعاقدي

 :تتكون مصاريف المؤسسة مما يلي :26المادة 

تكرررراليف التسرررريير العررررام، )النفقررررات االعتياديررررة  -

وتكاليف المرواد والمنتجرات المتنوعرة، والرواترب 

 ؛(المنشآت واألجور، وصيانة المباني و
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 .نفقات االستثمار -

تمسرررك المحاسررربة حسرررب قواعرررد المحاسررربة  :20الماااادة 

التجارية من طرف مدير مالي له صرفة محاسرب رئيسري 

معررين بمداولررة مررن مجلررس اإلدارة بنرراء علررى اقتررراح مررن 

المدير العام باعتماد من الروزير المكلرف بالماليرة، تطبيقرا 

مرررررن األمرررررر القرررررانوني رقرررررم  188لمقتضررررريات المرررررادة 

المتضررمن  1686ينرراير  50الصررادر بترراريخ  015ـرر86

 . النظام العام للمحاسبة العمومية

تبدأ السنة المالية في فاتح ينراير وتنتهري يروم  :20المادة 

دجمبر من كل سنة باستثناء السرنة األولرى التري تبردأ  01

 .من تاريخ توقيع هذا المرسوم

يعتبررر المرردير المررالي مسررؤوال عررن تسررجيل  :29المااادة 

اترهرررا اليوميرررة حسرررابات المؤسسرررة ومسرررك سرررجالتها ودف

وإعرررداد كافرررة وثائقهرررا الماليرررة والمحاسررربية فررري اآلجرررال 

 015ـررر86المطلوبرررة وذلرررك طبقرررا لألمرررر القرررانوني رقرررم 

المتضررمن النظررام العررام 1686ينرراير 50الصررادر بترراريخ 

 .للمحاسبة العمومية ويحاكم من طرف محكمة الحسابات

في حالة حردوث تقصرير أو وجرود إهمرال أو  :03المادة 
مالحظة بصفة جليرة مرن طررف الروزارة المكلفرة  مخالفة

بالزراعة أو أحد أجهزة الرقابرة المحرددة فري التشرريعات 
المعمررول بهررا، يخضررع أعضرراء مجلررس اإلدارة والمرردير 

، 01العام ومفوض أو مفوضي الحسابات لتطبيق المواد 
الصرررادر  06ـررر60مرررن األمرررر القرررانوني رقرررم  00، 05

 .1660ابريل  2بتاريخ 

باسرررتثناء المررروظفين فررري وضرررعية اإلعرررارة : 50الماااادة 
والررررذين يحكمهررررم نظررررام الوظيفررررة العموميررررة والرررروكالء 

ابريرل  5بتراريخ  071ـ72المسيرين وفق أحكام القانون 
المحرررردد لشررررروط اكتترررراب و توظيررررف الرررروكالء  1671

العقرررررردويين للدولررررررة و التجمعررررررات المحليررررررة و بعررررررض 
نررة المؤسسررات العموميررة، يخضررع عمررال صررونادير لمدو

 .الشغل و االتفاقية الجماعية للشغل

اعتبرررارا مرررن تررراريخ توقيرررع هرررذا المرسررروم  :02الماااادة 

، (صررونادير)تسررتوعب الشررركة الوطنيررة للتنميررة الريفيررة 

-71المرسرروم رقررم مزرعررة امبورييرره المنشررأة بموجررب 

جميررع  إليهرراو تحررول  1671مبررر دج 00بترراريخ  027

 .أصولها و خصومها

مزرعة امبورييه إلى الشركة الوطنيرة ويتم تحويل عمال 
 (.صونادير)للتنمية الريفية 

طررواقم وزارة الزراعررة المكلفررة بمهررام اإلرشرراد  توضررع
الزراعي و الشرؤون العقاريرة الريفيرة و المتواجردون فري 
منطقررة ترردخل الشررركة، تحررت تصرررف الشررركة الوطنيررة 

 (.صونادير)للتنمية الريفية 

بمقرر مشترك من وزيرر وستحدد إجراءات هذا التحويل 

 .الزراعة ووزير المالية

تلغررى كافررة الترتيبررات السررابقة المخالفررة لهررذا  :00المااادة 
الصرررادر  055-62المرسررروم وخاصرررة المرسررروم رقرررم 

المتضررررمن إلعررررادة تنظرررريم  1662ابريررررل  18بترررراريخ 
مؤسسرررة عموميرررة ذات طرررابع صرررناعي وتجررراري تررردعى 

و المرسرروم ( رصرونادي)الشرركة الوطنيرة للتنميرة الريفيرة 
المتضرررمن  1671دجمبرررر  00بتررراريخ  027-71رقرررم 

إنشرراء وتنظرريم مؤسسررة عموميررة وطنيررة ترردعي مزرعررة 
 .امبورييه

كل فيما  ،ووزير المالية الزراعةيكلف وزير  :04المادة
بتطبيررق هررذا المرسرروم الررذي ينشررر فرري الجريرردة  ،يعنيرره

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية الرسمية
 لالوزير األو

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزير الزراعة

 آداما بوكار سوكو
 وزير المالية

 إسلم ولد محمد امبادي
   

 2322فبراير  56بتاريخ صادر  3501مقرر رقم 
 /2تونتي : "يقضي باعتماد تعاونية زراعية تدعى

 ."لبراكنة /بابابي

تونتي : "تعتمد التعاونية الزراعية المسماة :المادة األولى
الواقعة في بابابي مقاطعة بابابي والية لبراكنة، " 5

 .وذلك طبقا للنصوص القانونية المعمول بها

دي عدم مراعاة النصوص القانونية يؤ :2المادة 
 .المعمول بها إلى سحب االعتماد

لوزارة الزراعة بتنفيذ هذا  العام يكلف األمين :0المادة 
رية المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهو

 .اإلسالمية الموريتانية
 وزير الزراعة

 سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي

 وزارة التشغيل و التكوين المهني

 نصوص تنظيمية

 2325دجمبر  20صادر بتاريخ  5149قم رمقرر 

يتضمن إجراءات تنظيم التدريب و الشهادات المترتبة 

 .عليه

 ترتيبات عامة: الفصل األول

من القانون رقم  50ألحكام المادة  اتطبيق :المادة األولى

 5018أغسطس  55الصادر بتاريخ  5018-008
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يحدد هذا المقرر . المتعلق بالتكوين الفني و المهني

إجراءات تنظيم التدريب و الشهادات الممنوحة في 

 .نهايته

تمنح في نهاية التدريب إحدى الشهادات  :2المادة 

 :التالية

 شهادة الكفاءة؛ 

  الكفاءة المهنية؛شهادة 

 شهادة تقني؛ 

 شهادة تقني سامي. 

يتم تحديد الشعب التي يمكن أن تكون  :0المادة 

موضوع التدريب و كذا فترات التدريب المقابلة بمقرر 

من الوزير المكلف بالتكوين الفني و المهني حسب 

 .الفروع المهنية و أنواع الحرف

 حول إجراءات تنظيم التدريب: الفصل الثاني

يشتمل التدريب على تكوين تطبيقي تجرى  :4المادة 

من مدته اإلجمالية في شركة أو في ورشة % 80نسبة 

للتكوين و تكملها فترة تكوين إضافي عام و تكنولوجي 

 .من المدة اإلجمالية% 10ال تقل مدته عن 

المخولون للتسجيل في تدريب ينتهي بمنح  :1المادة 

 :شهادة الكفاءة هم

سن المطلوبة لدخول مستوى من بلغوا ال 

 سنة كاملة على األقل؛ 12التأهيل، 

 .من أكملوا المرحلة األساسية من التعليم 

المخولون للتسجيل في تدريب ينتهي بمنح  :6المادة 

 :شهادة الكفاءة المهنية هم

  من أكملوا بنجاح تكوين أولي أو تعليم

تحضيري بالمعني المقصود في أحكام القانون 

المتعلق بالتكوين الفني و  008–5018رقم 

المهني المحدد ألنواع برامج التكوين الفني و 

 المهني؛

 أو أنهوا التعليم القاعدي. 

المخولون للتسجيل في تدريب ينتهي بمنح  :0المادة 

 :شهادة تقني هم

  من أكمل بنجاح تكوين أولي أو تعليم بالمعني

 008–5018المقصود في أحكام القانون رقم 

بالتكوين الفني و المهني المحدد ألنواع المتعلق 

 برامج التكوين الفني و المهني؛

  من أكمل السلك الثاني من التعليم الثانوي و

 .يلزم إحضار كشف الباكلوريا

المخولون للتسجيل في تدريب ينتهي بمنح : 0المادة 

 :شهادة تقني سامي هم

  من أكمل بنجاح تكوين أولي أو تعليم بالمعني

 008–5018أحكام القانون رقم  المقصود في

المتعلق بالتكوين الفني و المهني المحدد ألنواع 

 برامج التكوين الفني و المهني؛

  من حصل على باكلوريا التعليم الثانوي في

إحدى الشعب العلمية أو الفنية و يلزم إحضار 

 .كشف الباكلوريا أو إفادة تقوم مقامه

التدريب مع يتم التسجيل في مختلف شعب  :9المادة 

األخذ في الحسبان لملفات المترشحين و على ضوء 

نتائج االختبارات التي تنظمها المصالح المختصة لهذا 

الغرض و التي تتناول على الخصوص االختبارات و 

 .القدرات البدنية و المهنية للمترشحين

يتابع التكوين التطبيقي في الشركة أو في : 53المادة 

التكميلي حسب برمجة زمنية  ورشة تكوين و التكوين

يتم إعدادها باالتفاق بين مؤسسة التكوين الفني و المهني 

و الشركة المستقبلة طبقا لبرنامج التكوين المحدد لكل 

 .شعبة

تتم متابعة التكوين بواسطة دفتر ربط  :55المادة 

تدون فيه بوجه خاص األعمال " كراس التدريب: "يسمى

تدرب في الشركة أو ورشة و التمارين التي ينجزها الم

التكوين أو في مؤسسة التكوين و كذا الكفاءات المكتسبة 

المشرف على  ،على التوالي، و آلية التقييم الذي يجريه

. التدريب و مستشاري التدريب و المكونون المعنيون

 .تسلم هذه الكراريس للمتدربين عند بداية التكوين

يشتمل التكوين التكميلي وجوبا على دروس  :52المادة 

 .في قواعد الصحة و السالمة في العمل

يخضع المتدربون لعمليات تقييم مستمر يتم  :50المادة 

التكوين  تنظيمها باتفاق بين الشركة المستقبلة و مؤسسة

تتناول كافة الدروس العامة و  الفني و المهني المعنية،

عمال التي جرت في التكنولوجية المقدمة و كذا األ

 .الشركة أو في ورشة التكوين

 حول امتحانات نهاية التدريب: الفصل الثالث
يتم تنظيم امتحان في نهاية التدريب يتناول  :54المادة 

كافة الدروس و األعمال التي قيم بها طيلة مدة التدريب 
أعاله، يتم  8في إطار البرنامج المذكور في المادة 

و ضوارب هذا االمتحان بالنسبة  تحديد مختلف مكونات
لكل شعبة بواسطة مقرر من الوزير المكلف بالتكوين 

 .الفني و المهني
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تشرف على االمتحان لجنة يتم تعيين  :51المادة 

أعضائها و رئاستها بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين 

تضم لجنة االمتحان أعضاء من عمال . الفني و المهني

 .هنيينقطاعات المكونين و الم

يعتبر ناجحون في الشهادة المعنية بعد  :56المادة 

إجراء االمتحان المتدربون الذين توفرت فيهم الشروط 

التي حددتها معايير ترتيبات المقرر المذكور في المادة 

 .أعاله 15

يتم تسليم الشهادات من طرف الوزير  :50المادة 

المكلف بالتكوين المهني طبقا لقرارات لجان 

يجب أن تحمل هذا الشهادات ذكر  ،اناتاالمتح

التخصص و المستوى المقابل في التصنيف الوطني 

 .لمصطلحات قطاعات التكوين

في حالة اإلخفاق في امتحان الشهادة بإمكان  :50المادة 

المتدرب أن يحصل من المصلحة المختصة على إفادة 

 .تكوين

 ترتيبات نهائية: الفصل الرابع

المقرر كافة الترتيبات السابقة يلغي هذا : 59المادة 

 .المخالفة

يكلف األمين العام لوزارة التشغيل و : 23المادة 

التكوين المهني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير التشغيل و التكوين المهني

 الطالب ولد سيد أحمد

 إشعــــــارات –3

 إعالنـــــات -4

  37923/2322عقد إيداع رقم 

 15/30/2322بتاريخ 

في يوم الثالثاء الخامس عشر من شهر مارس سنة ألفين و 

 .إثنين و عشرين

أحمدو ولد السنهوري، موثق / حضر لدى مكتبنا نحن األستاذ

 :عقود بانواكشوط

في سكيكده الحامل  1660عمار قصير، المولود سنة : السيد

القاطن في انواكشوط بوصفه  009785882رقم . س.ج

مساهما و مسيرا لشركة المحيط انفست ذات المسؤولية 

المحدودة، و أودع من أجل الحفظ بأصول سجالت مكتبنا 

ثالث نسخ من محضر اجتماع جمعية عامة استثنائية 

للمساهمين في الشركة المذكورة صادر بتاريخ 

تكليف حل شركة المحيط انفست و : متضمن 05/01/5055

 .جميع الشركاء بمهمة تصفيتها

لهذا سلمنا للمعني هذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة بعد 

 . قراءتها عليه

*************** 
 20/30/2322بتاريخ  34155/2322عقد إيداع رقم 

في يوم اإلثنين الثامن و العشرين من شهر مارس سنة ألفين 

 .و إثنين و عشرين

أحمدو ولد السنهوري، موثق / ستاذحضر لدى مكتبنا نحن األ

 :عقود بانواكشوط

في تيارت  1682حمى أحمد باب المين، المولود سنة : السيد

القاطن في انواكشوط و  6508922218ت رقم .الحامل ب

أودع من أجل االعتراف بالخط و التوقيع و الحفظ بأصول 

سجالت مكتبنا ثالث نسخ من محضر اجتماع جمعية عامة 

في شركة موريتاني بتيم ذات مسؤولية محدودة  استثنائية

تم من خالله اتفاقهم على حل الشركة  05/01/5055بتاريخ 

 .المذكورة

لهذا سلمنا للمعني هذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة بعد 

 .قراءتها عليه

*************** 
 إعالن حل شركة خفية اإلسم

تعلن كتابة الضبط المكلفة بالسجل التجاري بالمحكمة 

 التجارية بانواكشوط، 

شركة خفية اإلسم، مقيدة في السجل  IQAR-SAبأن شركة 

و الرقم التحليلي  920التجاري تحت الرقم الكرنولوجي 

98268/GU/19277 الكائن 57/05/5018، بتاريخ ،

ية مقرها بانواكشوط، قد تم حلها و وضعها تحت التصف

الرضائية بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية 

 .55/02/5055بتاريخ 

محمدو محمد : و عليه يطلب من كل المعنيين االتصال بالسيد

: األمين المكلف بمباشرة عمليات التصفية رقم الهاتف

09070228. 

 5055مايو  02حرر بانواكشوط بتاريخ 

**************** 
 1006/2325عقد إيداع رقم 

في يوم األربعاء الموافق للثامن من سبتمبر سنة ألفين و واحد 

محمد عبد هللا ولد / وعشرون حضر لدى مكتبنا، نحن األستاذ

حبيب موالي عبد هللا : أسويلم، موثق عقود بانواكشوط، السيد

في روصو، حامل الرقم الوطني  1690اكرام، المولود سنة 

اع وثيقة عرفية و طلب منا إيد 6086007965: للتعريف

صادرة عن اإلمام إسماعيل ولد المختار، بتاريخ 

حبيب : متضمنة موضوع ثبوت ملك السيد 12/07/5017

 6221موالي عبد هللا اكرام، لجزء من القطعة األرضية رقم 

 . في مقاطعة لكصر اشتراها من عائلة آل البوصيري

هللا  حبيب موالي عبد: لقد تم إيداع هذا العقد بطلب من السيد

اكرام، و ذلك من أجل إيداعه مع االعتراف بالخط و التوقيع 

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

حرر بمكتبنا في صفحة أصلية واحدة و في ثالث نسخ طبق 

 .األصل

**************** 
 FA 010000500505505500596رقم 

 56/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

الجمعية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
الموريتانية لرعاية األشخاص المعاقين بالجذام، ذات البيانات 

 : التالية
 منظمة: النوع
 رعاية األشخاص المعاقين بالجذام : هدفها

لبراكنة، والية  5لعصابه، والية  1والية : التغطية الجغرافية
داخلت انواذيبو،  2كوركول، والية  2كيديماغا، والية  0

انواكشوط  8تكانت، والية  7تيرس زمور، والية  9والية 
انواكشوط  10انواكشوط الشمالية، والية  6الغربية، والية 
الحوض  15الحوض الغربي، والية  11الجنوبية، والية 
 12إنشيري، والية  12اترارزة، والية  10الشرقي، والية 

 .آدرار
 موريتانيا -انواكشوط :مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
شراكات من أجل األهداف العالمية : 2تمرين : 0حملة توعية 

الحيوانات األرضية حماية النباتات و : 9العدل و السالم : 2
محاربة تغير : 8حماية النباتات و الحيوانات المائية : 7

المدن و المجتمعات : 10االستهالك المسؤول : 6المناخ 
االبتكار و البنية : 15الحد من عدم المساواة : 11المستدامة 
استخدام : 12الحصول على وظائف الئقة : 10التحتية 

المياه الصالحة للشرب  الحصول على: 12الطاقات المتجددة 
الوصول : 17المساواة بين الجنسين : 19و الصرف الصحي 

محاربة الجوع : 16الوصول إلى الصحة : 18إلى تعليم جيد 
 .سوف تجد المرفقة: 50

 :تكوين المجلس التنفيذي
 أحمدو أحمد عبد القادر(: ة)الرئيس 
 صيدو حمادي(: ة)العام ( ة)األمين 
 ة أحمد إعل بوبآمن: المالية( ة)أمين 

 02/06/1668: مرخصة منذ

*************** 
 FA 010000511800505500712رقم 

 00/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

الجمعية الخيرية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : إحسان لإلحسان، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 كافة أعمال الخير: هدفها

 :5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 
آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10
الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

: 5التوعية و التدريب على اإلندماج، : 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة: 0الوصول إلى تعليم جيد، 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 فال الشيبانيمحمد سعيد محمد (: ة)الرئيس 
 محمد عالي محمد فال الشيباني(: ة)العام ( ة)األمين 
 هند إشبيه بوه: المالية( ة)أمين 

**************** 
 FA 010000510700505500282رقم 

 17/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
يات و الهيئات و المتعلق بالجمع 10/05/5051بتاريخ 

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

جمعية النزاهة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
لدعم النساء المطلقات و األطفال و عون المحتاجين، ذات 

 : البيانات التالية
 منظمة: لنوعا

 مساعدة النساء و األطفال المحتاجين: هدفها
: 5انواكشوط الشمالية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية

 .اترارزة
فراج  18دار النعيم  –انواكشوط الشمالية: مقر المنظمة

 الحاكم
 :مجال التدخل

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

 .محاربة الجوع: 1: الثانويالمجال 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 اللة سيدي عالي(: ة)الرئيس 
 مامادو أبوتش (: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة البخاري يوسف: المالية( ة)أمين 

 50/02/5007: مرخصة منذ

**************** 
 FA 010000521200505500925رقم 

 19/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 
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منظمة نساء : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : متضامنات، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
تشجع و تنمي ديناميكية اجتماعية جمعوية، ترمي : هدفها

 لترقية و دعم و حماية المرأة و الطفل
: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 
كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2يري، والية إنش
آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10
الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي
 أطار: مقر المنظمة
 :مجال التدخل
تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين جميع : يالمجال الرئيس

 النساء و الفتيات
الوصول إلى : 5المساواة بين الجنسين، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة: 0تعليم جيد، 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 آمنة سيدي عثمان الشيخ محمد فاضل(: ة)الرئيس 
 محمد فاضل ميمونة سعد بوه الشيخ(: ة)العام ( ة)األمين 
 اللة سيدي عثمان الشيخ محمد فاضل: المالية( ة)أمين 

 18/08/5011: مرخصة منذ

**************** 
 FA 010000000000505505005رقم 

 07/02/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة النساء : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : الرائدات في تمدرس البنات، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 تمدرس البنات: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

ة كيدي ماغا، والي: 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 

آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10

الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي

 بنشاب: مقر المنظمة

 :مجال التدخل
الحد من عدم المساواة داخل البلدان و فيما : المجال الرئيسي

 مابينه
 .الوصول إلى تعليم جيد: 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 الغالية موالي أحمد البخاري(: ة)الرئيس 
 عبد القادر محمد مسعود(: ة)العام ( ة)األمين 
 الغالية محمد اعبيد: المالية( ة)أمين 

 00/00/5008: مرخصة منذ

**************** 
 FA 010000091900505500962رقم 

 17/00/5055: تاريخب
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

جمعية المتطوعين : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للتنمية و اإلغاثة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 التنمية و اإلغاثة: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

ية كيدي ماغا، وال: 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 
آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10
الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

الوصول إلى : 5المساواة بين الجنسين، : 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة: 0تعليم جيد، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 بد هللا أبوهخاديجة ع(: ة)الرئيس 

 السالك إسلم أعبيد(: ة)العام ( ة)األمين 

 محمد لمين محمد محمود: المالية( ة)أمين 

*************** 
 FA 010000551000505500922رقم 

 12/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية السعادة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : للعمل اإلنساني، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 العمل اإلنساني: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 

آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10

الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي

 انواكشوط: مقر المنظمة
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 :مجال التدخل
القضاء على الجوع و ضمان األمن الغذائي : المجال الرئيسي

 . لتغذية و تعزيز الزراعة المستدامةو تحسين ا
الوصول إلى تعليم جيد، : 5حملة توعية، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة: 0
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد أحمدو بك(: ة)الرئيس 
 محمد عالي محمدو بمب أظمين(: ة)العام ( ة)األمين 
 مريم محمد بوك : المالية( ة)أمين 

**************** 
 FA 010000511200505500977رقم 

 17/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

ة لألشخاص المعنيين و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيق

جمعية المسار، : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 حماية اجتماعية: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 

آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10

الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي

 عرفات: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

على الفقر بجميع أشكاله و في كل القضاء : المجال الرئيسي

 .مكان

الوصول إلى : 5محاربة تغير المناخ، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة: 0تعليم جيد، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 البراز الديه الجود(: ة)الرئيس 

 لميمه الدح جود(: ة)العام ( ة)األمين 

 مينتاه أحمد اللوه: المالية( ة)أمين 

 16/15/5011: نذمرخصة م

*************** 
 FA 010000501000505500929رقم 

 12/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية بسمة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

لرعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ذات البيانات 

 : التالية

 منظمة: النوع

 رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9رس زمور، والية تي: 2إنشيري، والية 

آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10

الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي

 عرفات: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

من العيش بصحة جيدة و  تمكين الجميع: المجال الرئيسي

 تعزيز الرفاهية في جميع األعمار

: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي

 ام كلثوم المصطفى العابد(: ة)الرئيس 

 خطري مكحل المختار انباب(: ة)العام ( ة)األمين 

 محمد الشيخ المداحزينب : المالية( ة)أمين 

 56/08/5010: مرخصة منذ

**************** 
 FA 010000511200505500975رقم 

 12/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

جمعية الكوثر : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للتنمية و العمل اإلنساني، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 التنمية و العمل اإلنساني: هدفها

: 5وط الجنوبية والية انواكش: 1والية : التغطية الجغرافية
: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 
آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10
الحوض  12حوض الغربي والية ال: 12لعصابه والية  10

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى تعليم جيد، : 5حملة توعية، : 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة: 0

 :تكوين المجلس التنفيذي
 يالييعقوب أحمد سالم (: ة)الرئيس 
 الوليد صمب فال اعبيد(: ة)العام ( ة)األمين 
 حيده اهبيد أحمد زيد: المالية( ة)أمين 
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**************** 
 FA 010000501200505500995رقم 

 17/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

منظمة رعاية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الصم و عون المريض و المحتاج، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 رعاية الصم و عون المريض و المحتاج: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9والية تيرس زمور، : 2إنشيري، والية 
آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10
الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي
 عرفات: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة: 0الوصول إلى تعليم جيد، 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 عيشة عمر كي(: ة)الرئيس 
 خديجة محمد سالم سيدي(: ة)العام ( ة)األمين 
 بارك امباركلبات ام: المالية( ة)أمين 

**************** 
 FA 010000511200505500990رقم 

 17/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

منظمة الرشاد : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : لعون الضعفاء، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 عون الضعفاء: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 
آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8ية تكانت وال: 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10
الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي
 عرفات: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1 :المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة: 0الوصول إلى تعليم جيد، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 زينب محمد عبد العزيز(: ة)الرئيس 
 مريم محمد إعل طالب(: ة)العام ( ة)األمين 
 مريم عبد الودود أحمد فال: المالية( ة)أمين 

**************** 
 FA 010000501700505500967رقم 

 18/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

الجمعية : دناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماةأ
 : الموريتانية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعية و إنسانية: هدفها

كوركول والية : 5لبراكنة والية : 1والية : التغطية الجغرافية
الحوض : 2الحوض الغربي، والية : 2لعصابه، والية : 0

: 8آدرار، والية : 7أترارزه، والية : 9ي، والية الشرق
كيدي ماغا،  10تكانت، والية : 6داخلت انواذيبو، والية 

: 10إنشيري، والية : 15تيرس زمور، والية  11والية 
انواكشوط الشمالية، والية : 12انواكشوط الغربية، والية 

 انواكشوط الجنوبية : 12
 تيارت: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى : 5الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع: 0الصحة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمد أحمد المريد(: ة)الرئيس 
 عيب القائد النانه(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة الحسين عبيد: المالية( ة) أمين

*************** 
 FA 010000501000505500922رقم 

 12/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

الجمعية الوطنية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : من أجل العمل الصحي، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 العمل الصحي: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 2انواكشوط الغربية، والية : 0كشوط الشمالية والية انوا

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 
آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10
 الحوض 12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي
 دار النعيم: مقر المنظمة



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

 

307 
 

 :مجال التدخل
تمكين الجميع من العيش بصحة جيدة و : المجال الرئيسي

 تعزيز الرفاهية في جميع األعمار
: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة: 0الوصول إلى تعليم جيد، 
 :تكوين المجلس التنفيذي

 امبارك فال إبراهيم العيد(: ة)الرئيس 
 فاطمة أبو دم(: ة)العام ( ة)األمين 
 النايبه احمد المين: المالية( ة)أمين 

 18/02/5017: مرخصة منذ

**************** 
 FA 010000511000505500919رقم 

 17/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051ريخ بتا

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

جمعية الرحمة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : ليةللعمل اإلجتماعي و التنموي، ذات البيانات التا

 منظمة: النوع
 اجتماعية و تنموية: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية
 .انواكشوط الغربية: 0انواكشوط الشمالية، والية 

 انواكشوط الجنوبية: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى : 5الوصول إلى تعليم جيد، : 1: الثانويالمجال 
 .محاربة الجوع: 0الصحة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 موالي العربي موالي محمد(: ة)الرئيس 
 محمد أحمد الدوه(: ة)العام ( ة)األمين 
 الحسن محمد يحيى: المالية( ة)أمين 

 52/09/5002: مرخصة منذ

**************** 
 FA 010000510800505500902رقم 

 19/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

ال يمنعك من : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : المعروف قلته، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعية و صحية: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية
 .انواكشوط الغربية: 0انواكشوط الشمالية، والية 

 رغ زينةتف: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى : 5الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع: 0الصحة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 خديجة محمد يحي(: ة)الرئيس 
 فاطمة أحمد محمد حسن(: ة)العام ( ة)األمين 
 عيشة محمد المختار: المالية( ة)أمين 

**************** 
 FA 010000520700505500271رقم 

 5055/00/12: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

تمكين الفتاة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : الموريتانية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

تنحصر في قضايا المرأة و خاصة الفتاة في إطار : هدفها

 التعليم و التكوين والتشغيل

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2والية  إنشيري،

آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10

الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي

 عرفات: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين جميع : المجال الرئيسي

 النساء و الفتيات

: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

 .سوف نجد المرفقة: 0الحد من عدم المساواة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 عيشة محمد باب محمد باب(: ة)الرئيس 

 تسلم محمد عبد هللا اميس(: ة)العام ( ة)األمين 

 مريم عصمان باه: المالية( ة)أمين 

*************** 
 FA 010000511805505501001رقم 

 00/00/5055: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

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

جمعية التيسير : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الخيرية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 مد يد العون لأليتام، األرامل و المحتاجين: هدفها
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: 5انواكشوط الغربية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية
 .انواكشوط الجنوبية: 0انواكشوط الشمالية، والية 

 توجنين: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : الرئيسيالمجال 
 مكان

 .محاربة الجوع: 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 الداده يعقوب محمد عبد هللا(: ة)الرئيس 
 أم المؤمنين سيداتي أحمد دد(: ة)العام ( ة)األمين 
 أم كلثوم الرابي التلمودي: المالية( ة)أمين 

*************** 
 FA 001000000705505500019قم ر

 58/05/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات، يسلم الوالي، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص 

الخيرية : ةالمعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسما

 : الموريتانية ألمراض الصمامات، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

تسهيل الولوج للخدمات : و تهدف هذه الجمعية إلى: هدفها

الصحية لمرضى صمامات القلب من ذوي الدخل المحدود، 

توعية و تثقيف المرضى على ضرورة المتابعة المستمرة 

محاربة تفشي مرض لمكافحة المضاعفات، المساهمة في 

الروماتيزم عند األطفال الذي يعتبر السبب األساسي لمرض 

 صمامات القلب

 .انواكشوط الغربية: 1والية : التغطية الجغرافية

 Ksar, ilot C, ZRC Extension: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

 الصحة الجيدة و الرفاه: المجال الرئيسي

: 5على االندماج،  التوعية و التدريب: 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي

 فرحة إسلم محمد طالب(: ة)الرئيس 

 منينة عبد هللا(: ة)العام ( ة)األمين 

 محمد الحسن: المالية( ة)أمين 

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

 FA 010000585105505500507رقم 

 12/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002القانون رقم  من 7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية نماء : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : كين، ذات البيانات التاليةللريادة و التم

 منظمة: النوع

تنمية القدرات االجتماعية، تدريب و استشارات في : هدفها

ريادة األعمال، ربط الجهات المعنية و الشباب الريادي، 

خصوصا الشباب الذي يعاني من )تكوين و تأطير الشباب 

تعزيز مقوالت النسوة ترقية المرأة و ( التسريب المدرسي

النهوض بأوضاعها تعزيز المهارات الحياتية و  العمل على

التربية على المواطنة تكافؤ الفرص في التعليم تحسين نمط 

الحياه للشباب و الفتيات ترسيخ اللحمة االجتماعية السلم 

 والتكافل

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2ية، والية انواكشوط الغرب: 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 

آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10

الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي

 سوكوجيملكصر  -انواكشوط: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تعزيز النمو االقتصادي المستدام و : المجال الرئيسي

المشترك و المستدام و العمالة الكاملة و المنتجة و العمل 

 الالئق للجميع

: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد المصطفى باهمريم (: ة)الرئيس 

 فاطمة الكوري إبراهيم اتلميدي(: ة)العام ( ة)األمين 

 كمب يعقوبا تانديا: المالية( ة)أمين 

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

 FA 010000510700505500260رقم 

 19/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

الهيئة الوطنية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : للمساعدة اإلنسانية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 إجتماعية: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية

 .انواكشوط الغربية: 0انواكشوط الشمالية، والية 

 انواكشوط الجنوبية -الرياض: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل  :المجال الرئيسي

 مكان

الوصول إلى : 5الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع: 0الصحة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
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 محمد حبيب هللا(: ة)الرئيس 

 مريم المصطفى(: ة)العام ( ة)األمين 

 هاوا بوبكر: المالية( ة)أمين 

 00/07/5050: مرخصة منذ

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

 FA 010000511200505500926رقم 

 17/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية اإلنصاف : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : الخيرية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 إجتماعية: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية، والية 

 .آدرار

 عرفات: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

ر بجميع أشكاله و في كل القضاء على الفق: المجال الرئيسي

 مكان

 .محاربة الجوع: 5حملة توعية، : 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي

 سعادو محمد(: ة)الرئيس 

 سهلة محمد يدالي(: ة)العام ( ة)األمين 

 العزوز: المالية( ة)أمين 

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

 FA 010000511005505500672رقم 

 12/05/5055: بتاريخ

 نهائيتصريح 

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات، يسلم، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه 

المنظمة الخيرية : وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : لألعمال اإلنسانية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 كافة أعمال الخير: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 

 آدرار والية: 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10

الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي

 تيارت: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان 

محاربة : 5الوصول إلى الصحة، : 1: المجال الثانوي

 .الجوع

 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد األمين سيد محمد اعبيدن(: ة)الرئيس 

 محمد محمود الشيخ عبد الرحمن(: ة)العام ( ة)األمين 

 ابراهيم عبد القدوس: المالية( ة)أمين 

 10/00/5008مرخصة منذ 

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

 FA 010000550800505500902رقم 

 12/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7بات المادة طبقا لترتي

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

فيق جمعية التو: أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : للعمل و التنمية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 اجتماعي: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية، والية 

 .الحوض الغربي

 عرفات: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

الجوع و ضمان األمن الغذائي القضاء على : المجال الرئيسي

 .و تحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة

: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة: 0العدل و السالم، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 لخذير سيدي(: ة)الرئيس 

 فاطمة شيخن(: ة)العام ( ة)األمين 

 الوالد شداد :المالية( ة)أمين 

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

 FA 010000511000505500920رقم 

 12/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

المنظمة الوطنية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : للدمج، ذات البيانات التالية
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 منظمة: النوع

 اجتماعية: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية، والية 

: 7كوركول، والية : 9لبراكنة، والية : 2اترارزة، والية 

 .لعصابة

 أالك: مةمقر المنظ

 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان

الوصول إلى تعليم : 5العدل و السالم، : 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع: 0جيد، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 عيش محمد األمين سيدبي(: ة)الرئيس 

 مامادو برام(: ة)العام ( ة)األمين 

 امودي كمرا: المالية( ة)أمين 

 57/06/5001: مرخصة منذ

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

 FA 010000510800505500900رقم 
 11/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية شباب : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : اإلغاثة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعية: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية، والية 

 .اترارزة
 السبخة: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

ر بجميع أشكاله و في كل القضاء على الفق: المجال الرئيسي
 مكان 

الوصول إلى : 5الوصول إلى تعليم جيد، : 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع: 0الصحة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 أحمدو سيدي حرطان(: ة)الرئيس 
 سيدي محمد الشيخ البو(: ة)العام ( ة)األمين 
 عاليون إبراهيم فادو: المالية( ة)أمين 

 57/02/5050: مرخصة منذ

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

 FA 010000511000505500927رقم 

 12/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية أبوب : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : الرضوان لألعمال الخيرية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 األعمال الخيرية: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2انواكشوط الغربية، والية : 0الشمالية والية انواكشوط 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 

آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10

الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .قيالشر

 انواكشوط: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 مكان 

: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة: 0الوصول إلى تعليم جيد، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 الحافظ سيدي محمد محمودي(: ة)الرئيس 

 محمد عبد هللا سيدي محمد (: ة)العام ( ة)ألمين ا

 خديجة سيدي محمد محمودي: المالية( ة)أمين 

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

 FA 010000510600505500908رقم 

 17/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

هيئات و المتعلق بالجمعيات و ال 10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية الفتح : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : المبين لإلحسان، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 إجتماعية: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : الجغرافيةالتغطية 
: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية، والية 

 .لبراكنة: 2اترارزة، والية 
 دار النعيم: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى : 5م المساواة، الحد من عد: 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع: 0الصحة، 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 خديجة اخليفة(: ة)الرئيس 
 خير أحمدو(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة الخليفة: المالية( ة)أمين 

******************** 
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 FA 010000051900505500962رقم 
 17/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  5051/002من القانون رقم  7لمادة طبقا لترتيبات ا

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

تجمع منمي : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : زة، ذات البيانات التاليةاترار
 منظمة: النوع
 التنمية في اترارزة: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية، والية : 1والية : التغطية الجغرافية
: 2انواكشوط الغربية، والية : 0انواكشوط الشمالية، والية 

 .اترارزة
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 االستهالك و اإلنتاج المستدامينإنشاء أنماط : المجال الرئيسي
حماية النباتات و الحيوانات األرضية، : 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع: 0االستهالك المسؤول، : 5
 :تكوين المجلس التنفيذي

 المختار ابيط إبراهيم العبد(: ة)الرئيس 
 لمرابط يحظيه بكاه(: ة)العام ( ة)األمين 
 امحمد الكوريالمختار : المالية( ة)أمين 

**************** 
 FA 010000501500505500922رقم 

 12/00/5055: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  5051/002من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  10/05/5051بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

ت العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين و الحريا

الجمعية البذل : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : الخيرية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

 كافة أعمال الخير: هدفها

: 5انواكشوط الجنوبية والية : 1والية : التغطية الجغرافية

: 2اكشوط الغربية، والية انو: 0انواكشوط الشمالية والية 

كيدي ماغا، والية : 9تيرس زمور، والية : 2إنشيري، والية 

آدرار والية : 6داخلت انواذيبو والية : 8تكانت والية : 7

كوركول والية : 15لبراكنة والية  11أترارزه والية  10

الحوض  12الحوض الغربي والية : 12لعصابه والية  10

 .الشرقي

 لكصر: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تمكين الجميع من العيش بصحة جيدة و : المجال الرئيسي

 تعزيز الرفاهية في جميع األعمار

: 5التوعية و التدريب على االندماج، : 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة: 0الوصول إلى تعليم جيد، 

 :تكوين المجلس التنفيذي

 لبابه احمد لجواد حميده(: ة)الرئيس 

 العالية محمد مفتاح الشيخ(: ة)العام ( ة) األمين

 عيش احمد لجواد حميده : المالية( ة)أمين 
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 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 العادية االشتراكات
 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 
طريق تتم االشتراكات وجوبا عينا أو عن 

 .صك أو تحويل مصرفي
 انواكشوط -095رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

لوزارة األولىا  


