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 –مقررات –مراسيم -8
 تعميمات -قرارات

 

 رئاسة الجمهورية

 نصوص تنظيمية
يوليو  51صادر بتاريخ  531-2322مرسوم رقم 

يحدد طرق تطبيق القانون النظامي رقم  2322
، 2351 يوليو 23الصادر بتاريخ  2351-302

 .المتعلق بمحكمة الحسابات

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طرق  :المادة األولى
الصادر  138-8112رقم تطبيق القانون النظامي 

 .، المتعلق بمحكمة الحسابات8112 يوليو 81بتاريخ 

 محكمة الحسابات تنظيم وسير عمل: الباب األول
 المقر والتشكيالت والهياكل: الفصل األول

. كشوطيوجد مقر محكمة الحسابات بانوا :2المادة 
ويجوز للمحكمة ولكل غرفة من غرفها المركزية أن 
تعقد اجتماعات أو جلسات في إحدى عواصم الواليات 

 .ذلك إذا اقتضت الحاجة
يتولى رئيس محكمة الحسابات إدارتها العامة حسب  و

 الشروط المنصوص عليها في القانون النظامي رقم
، وفي 8112 يوليو 81بتاريخ الصادر  8112-138

 .هذا المرسوم

تنتظم محكمة الحسابات في تشكيالت، إما  :0المادة 
 .مداولة أو استشارية

 تشكيالت محكمة الحسابات: القسم األول
 تعقد محكمة الحسابات جلساتها العلنية :6المادة 

 :الرسمية في الحاالت التالية
 افتتاح نشاطها السنوي؛ 
  الجدد؛تنصيب األعضاء 
  تأدية اليمين بالنسبة للموظفين والوكالء

المنصوص على أدائهم اليمين أمام  العموميين
 .محكمة الحسابات

تكون هذه الجلسات عمومية ويحضرها جميع أعضاء 
 .المحكمة مرتدين الزي الرسمي للمحكمة

غرفة المشورة من رئيس المحكمة  تتكون :1المادة 
يمثلون  أعضاء  (6)تةورؤساء الغرف واألمين العام وس

محكمة الحسابات يتم تعيينهم حسب التسلسل في  غرف
الرتب وفي حالة تساوي الرتب يتم االختيار حسب 
األقدمية في الرتبة ثم حسب األقدمية داخل الغرفة ثم 

 .حسب السن
ال يحضر المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية جلسات 

المتعلقة بحسابات غرفة المشورة ما عدا المداوالت 
 17تسيير المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 

الصادر بتاريخ  138-8112رقم القانون النظامي من 

، ويحضر المستشار المقرر المشار إليه 8112يوليو 81
أسفله جلسات غرفة المشورة، عند  81في المادة 

 .الحاجة
لك، تحدد تشكيلة غرفة المشورة، كلما دعت الحاجة لذ

 .بواسطة أمر صادر عن رئيس المحكمة
يستدعي، عند االقتضاء، أي  يمكن لرئيس المحكمة أن و

من أعضاء المحكمة للمشاركة في أعمال  عضو آخر
 .غرفة المشورة

 :تقوم غرفة المشورة بعد المداولة بوضع
 نص التقرير المتعلق بمشروع قانون التسوية؛ 
 نص التصريح العام عن المطابقة؛ 
  المحكمة حول جودة وصدقية ونزاهة رأي

 حسابات الدولة؛
 نص التقرير السنوي العام. 

 82 تبت في الغرامات المنصوص عليها في المادتين و

الصادر  138-8112القانون النظامي رقم  من 12 و

 المتعلق بمحكمة الحسابات، 8112 يوليو 81بتاريخ 

 .من هذا المرسوم 11 وحسب الشروط المبينة في المادة

كما تقوم بالمداولة حول اآلراء االستشارية تطبيقا للمادة 

الصادر  138-8112من القانون النظامي رقم  81

 .8112 يوليو 81بتاريخ 

الغرف المجتمعة من رئيس المحكمة  تتكون :4المادة 

 يمثلون غرف المحكمة أعضاء ورؤساء الغرف وأربعة

في  من بين األعضاء الذين لم يشاركوا يتم اختيارهم

 .القرار محل الطعن

تحدد تشكيلة الغرف المجتمعة في بداية كل جلسة بأمر 

 .من رئيس المحكمة

يستدعي، عند االقتضاء، أي  ويمكن لرئيس المحكمة أن
من أعضاء المحكمة للمشاركة في أعمال  عضو آخر

 .الغرف المجتمعة
تبت الغرف المجتمعة في الطعون بالنقض الموجهة ضد 

 11ئية الصادرة عن الغرف تطبيقا للمواد القرارات النها
 138-8112من القانون النظامي رقم  21 و 11 و

 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 
يجوز لرئيس المحكمة أن يقوم، بمبادرة منه أو بناء على 
اقتراح صادر عن إحدى الغرف أو إثر طلب من مفوض 
الحكومة، بعرض كل القضايا المتعلقة باإلجراءات أو 
الفقه القضائي على الغرف المجتمعة من أجل 

 .استشارتها

تتكون محكمة الحسابات من ثالث غرف على  :1المادة 
 :النحو التالي

 العامة؛ غرفة المالية 
 غرفة المؤسسات العمومية؛ 
  غرفة المفوضيات والسلطات والوكاالت

 .ومشاريع االستثمارات العمومية
عمل الغرف  يحدد بمرسوم إنشاء وتنظيم وقواعد سير

 .الجهوية
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وتضم كل غرفة رئيسا ومستشارين وقضاة منتدبين وكذا 
عند الحاجة مستشارين مكلفين بمهمة استثنائية 

 .ومساعدين مدققين
يعين رؤساء الغرف من بين أعضاء المحكمة طبقا 

من القانون النظامي رقم  21 و 71ألحكام المادتين 
، 8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  8112-138

ويخلفهم في حالة التغيب أو اإلعاقة رئيس القسم األقدم 
في الوظيفة، وإن لم يوجد فالعضو الذي يحتل أعلى رتبة 

تنظم اإلنابة  .في الغرفة ثم األسـن ثم األقدم في الغرفة
 .بواسطة أمر صادر عن رئيس المحكمة

يمكن أن تنشأ أقسام داخل الغرف تقوم حصريا بنشاطات 
، تكون تقاريرها إجباريا موضوع التحقيق أو التحري

 .مداوالت من قبل الغرفة
أقسام الغرف وتنظيمها وتسييرها بمقتضى  يتم إنشاء

قرار من رئيس المحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء 
 .ومفوض الحكومة

يعين رؤساء األقسام بواسطة قرار من رئيس المحكمة 
 .بناء على اقتراح من رئيس الغرفة المعنية

يلة الغرف بواسطة قرار صادر عن رئيس تحدد تشك
المحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء ومفوض 

 .الحكومة
في قضية ذات طابع قضائي فإنها  عندما تبت الغرف

 .تكون مكونة حصريا من األعضاء األصليين
تنظر المحكمة في حسابات وتسيير الهيئات المشار إليها 

 138-8112من القانون النظامي رقم  17في المادة 
، حسب الشروط 8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 

من  11، 13، 28، 12المنصوص عليها في المواد 
 .القانون نفسه

 .يشرف رؤساء الغرف على نشاط غرفهم :1المادة 
 :وفي هذا الصدد فإنهم

 يرأسون الجلسات واالجتماعات داخل غرفهم؛ 
  يعرضون على رئيس المحكمة اقتراحات من

في صياغة برنامج النشاط شأنها أن تساعد 
 السنوي ويقومون بإنجاز البرنامج المصادق عليه؛

  يوزعون الملفات بين أعضاء غرفهم وإذا اقتضى
 األمر ذلك، بين األقسام ويسهرون على معالجتها؛

  يطلعون بانتظام رئيس المحكمة على حالة تنفيذ
البرنامج ويقترحون عليه جميع التدابير التي من 

 من حسن أداء الهيئة؛ شأنها أن تزيد
  يتأكدون من جودة األعمال التي قيم بها داخل

الغرفة مع الحرص على تحسين خبرة وكفاءة 
أعضائها وتطبيق منهجياتها وأوراقها التوجيهية 
ونظم التدقيق التي تنشرها المحكمة ويعدون جميع 
 االقتراحات التي تهدف إلى تطوير أدوات العمل؛

  المحكمة االقتراحات التي يحيلون إلى رئيس
يرون إضافتها إلى التقرير السنوي العام 

 .والصادرة عن غرفهم

تدقق غرفة المالية العامة في حسابات وتسيير  :0المادة 
مصالح الدولة والمجموعات العمومية المحلية 

والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري المنصوص 
قانون النظامي من ال 17من المادة  1عليها في الفقرة 

 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  138-8112رقم 
 :وتقوم الغرفة على هذا األساس بـ

  التحقق من مدى صحة ونزاهة اإليرادات
 والنفقات المبينة في المحاسبات العمومية؛

  التأكد من حسن استعمال االعتمادات واألموال
والقيم المعهود بتسييرها إلى المصالح والهيئات 

 إليها في الفقرة السابقة؛ المشار
  النظر في حسابات المحاسبين العموميين

المعتمدين أو الفعليين وتحكم عليهم بغرامات 
وغرامات تهديدية ناتجة عن التأخير، وذلك وفقا 

، 31، 82، 81، 81، 88، 12ألحكام المواد 
 138-8112من القانون النظامي رقم  18، 32

 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 

تدقق غرفة المؤسسات العمومية في  :53مادة ال
في الفقرة  إليهاحسابات وتسيير المؤسسات المشار 

-8112من القانون النظامي رقم  17الثانية من المادة 
 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  138

وفي هذا اإلطار تقوم غرفة المؤسسات العمومية بتدقيق 
 :ة أدناهحسابات وتسيير المؤسسات العمومية المبين

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
 والتجاري؛

 الشركات الوطنية؛ 
  الشركات ذات االقتصاد المختلط التي تمتلك منها

الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على األقل 
 .من رأس مالها% 21

يمكن أن تدقق حسابات وتسيير كل مؤسسة تمتلك منها 
لرقابة المحكمة، بصفة الدولة أو الوحدات الخاضعة 

مباشرة أو غير مباشرة، منفصلة أو مجتمعة، مساهمة 
في رأس المال تخول ممارسة سلطة القرار أو التسيير 
بقرار من رئيس المحكمة بعد اقتراح من رئيس الغرفة 

 .المعنية

المفوضيات والسلطات  تدقق غرفة :55المادة 
سابات في ح والوكاالت ومشاريع االستثمارات العمومية

وتسيير الوحدات األخرى غير تلك الخاضعة لغرفة 
 .ولغرفة المؤسسات العمومية المالية العامة

المفوضيات والسلطات  وفي هذا اإلطار تقوم غرفة
بتدقيق  والوكاالت ومشاريع االستثمارات العمومية

 :حسابات وتسيير الهيئات المبينة أدناه
  المفوضيات والسلطات والوكاالت ومشاريع

 الستثمارات العمومية؛ا
  وكل هيئة عمومية مستقلة تخضع لنظام تسيير

 .القانون العام مهما كانت تسميتها

يعهد بالنظر في أخطاء التسيير إلى تشكيلة  :52المادة 
مكونة، تحت رئاسة رئيس المحكمة من رؤساء الغرف 
وثالثة أعضاء من المحكمة يعينون سنويا من طرف 

 .رئيس المحكمة
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أدناه فإن المقرر ال  11لى ترتيبات المادة وخروجا ع
 .يتمتع بحق التصويت في المداوالت

من  3فقرة  13مع مراعاة أحكام المادة  :50المادة 
 81الصادر بتاريخ  138-8112القانون النظامي رقم 

 7، وترتيبات الفقرة قبل األخيرة من المادة 8112 يوليو
تشكيلة فإنه يجوز لجميع أعضاء  من هذا المرسوم،

 .معينة أن يشاركوا في مداوالتها
تهيأ كل مداولة للمحكمة عن طريق إجراء تحقيق أولي 
تقيد نتائجه في تقرير يضعه مقرر واحد أو أكثر معينين 

 .من قبل رئيس التشكيلة المختصة من ضمن أعضائها

ال يمكن ألي تشكيلة مداولة أن تجتمع بصفة  :56المادة 
 .صف أعضائهاشرعية في غياب أكثر من ن

وتتخذ المداوالت بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين 
وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس 

 .مرجحا
يشارك المقررون في المناقشات ولهم حق التصويت في 

من المادة  8المداوالت وذلك مع مراعاة ترتيبات الفقرة 
 .أعاله 18

رئيس  تضم لجنة التقرير العام والبرامج :51المادة 
ومفوض الحكومة واألمين  المحكمة ورؤساء الغرف

العام والمستشار المقرر العام وثالثة أعضاء عن كل 
 .غرفة ينتخبهم نظراؤهم لمدة سنة

يستدعي، عند االقتضاء، أي  ويمكن لرئيس المحكمة أن
من أعضاء المحكمة للمشاركة في أعمال  عضو آخر
 .هذه اللجنة

لجنة أو عدة لجان  يمكن للجنة أن تنشئ داخلها

 .متخصصة

تقوم اللجنة بالمداولة حول برنامج النشاط السنوي وفق 
من القانون  9الشروط المنصوص عليها في المادة 

 يوليو 81الصادر بتاريخ  138-8112النظامي رقم 
8112. 

وتعد اللجنة مشروع التقرير السنوي العام الذي تتم 
طبقا  المداولة بشأنه على مستوى غرفة المشورة

 .أعاله 2لترتيبات المادة 

يتألف مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة  :54المادة 
 .ومفوض الحكومة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف

يمسك األمين العام للمحكمة سكرتارية المجلس ويشارك 
 .في المناقشات

يستدعي، عند االقتضاء، أي  يمكن لرئيس المحكمة أن و
من أعضاء المحكمة للمشاركة في أعمال  عضو آخر

 .مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة
تتم استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة حول 

 .تنظيم أشغال المحكمة وذلك بمبادرة من رئيسها

باإلضافة إلى التشكيالت االستشارية المشار  :51المادة 
أعاله، يجوز لرئيس  11 و 12إليها في المادتين 

فرق عمل أخرى أو  ينشئ بواسطة قرار المحكمة أن
 .لجانا مكلفة بمهام خاصة

 مفوض الحكومة: القسم الثاني
يسهر مفوض الحكومة على التطبيق األمثل  :51المادة

 .للقوانين والنظم
إلى  ويوجه طلبات أو استنتاجات شفهية أو مكتوبة

 .مختلف الغرف
 .مع السلطات اإلدارية والقضائية ويمكنه التواصل

ويمسك البيانات الكشفية المقدمة من قبل اآلمرين 
بالصرف والمحاسبين العموميين وتلك المتعلقة 

 .بالمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابة المحكمة
ويسهر على اإلدالء بالحسابات ومستندات اإلثباتات في 

 .الصيغ واآلجال القانونية
كل ويحيل إلى المحكمة جميع العمليات التي يعتقد أنها تش

 .تسييرا فعليا
يبلغ مفوض الحكومة المحكمة بأخطاء التسيير 

من القانون النظامي  13المنصوص عليها في المادة 
، 8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  138-8112رقم 

وذلك بناء على طلب من السلطات المشار إليها في 
 138-8112من القانون النظامي رقم  17المادة 

 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 
تتم المتابعات في مجال معاقبة أخطاء التسيير بناء  كما

على طلب من مفوض الحكومة إما تلقائيا إذا كانت 
أخطاء التسيير ناجمة عن عمليات الرقابة الواردة في 
البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة وإما بناء على طلب 

من القانون  17إحدى السلطات المشار إليها في المادة 
 يوليو 81الصادر بتاريخ  138-8112امي رقم النظ

في الحالة الثانية يحيل مفوض الحكومة  و. 8112
الشكوى والوثائق المرافقة لها إلى رئيس المحكمة 

ويجوز فتح هذا . ويطالب بتعيين مقرر مكلف بالتحقيق
 .التحقيق ضد شخص غير مسمى

كما يطالب بتطبيق الغرامات والغرامات التهديدية 
-8112عليها في القانون النظامي رقم  المنصوص

 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  138

 (2)يساعد مفوض الحكومة مفوضان  :50المادة 
مساعدان للحكومة ويعينان حسب الشروط المنصوص 

-8112من القانون النظامي رقم  18عليها في المادة 
 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  138

يمثل في التشكيالت يحضر مفوض الحكومة أو 
 .االستشارية للمحكمة، التي ليس عضوا أصليا فيها

يقدم مفوض الحكومة استنتاجاته وطلباته  :23المادة 
المكتوبة حول التقارير المرفوعة إليه مع الوثائق 

 .اإلثباتية
 وترسل إليه وجوبا التقارير المتعلقة ببراءة الذمة وبقايا

تصاص الحسابات والغرامات وقرارات االخ
والمحاسبات الفعلية ومعاقبة أخطاء التسيير وكذلك 

 .الطعون المتعلقة بالمراجعة والنقض
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كما تبلغ إليه التقارير األخرى بطلب منه أو بقرار من 
 .رئيس التشكيلة المختصة

ويتابع مفوض الحكومة، بالتعاون مع المصالح المختصة 
 .المحكمةبوزارة المالية، تنفيذ األحكام الصادرة عن 

الهيكلة اإلدارية والفنية لمحكمة : القسم الثالث
 الحسابات

تضم الهيكلة اإلدارية والفنية لمحكمة  :25المادة 
مستشارين لرئيس المحكمة، من  (1)أربعة  الحسابات

 (3)وأمانة عامة تتبع لها ثالث  ضمنهم مقرر عام،
 :مديريات يطلق عليها على التوالي

 لوثائق؛مديرية كتابة الضبط وا 
 مديرية اإلدارة والوسائل؛ 
 المعلوماتية والعالقات العامة مديرية. 

 .تضم كل من المديريات عدة مصالح
ويرأس الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة كاتب خاص 

 . برتبة رئيس مصلحة باإلدارة المركزية

يوضع المستشارون تحت السلطة المباشرة  :22المادة 
 .لرئيس محكمة الحسابات

 .من بين أعضاء المحكمةويعينون بمرسوم 

يعين أحد هؤالء المستشارين، بموجب أمر  :20المادة 

من رئيس المحكمة، ليتولى إضافة إلى وظائفه وظيفة 

 .المقرر العام

يرأس األمانة العامة لمحكمة الحسابات أمين  :26المادة 

عام يكلف تحت سلطة رئيس المحكمة بإدارة ومتابعة 

البنى اإلدارية والفنية التابعة لمحكمة  وتنسيق أعمال

 .الحسابات، ولرئيس المحكمة أن يمنحه تفويضا بالتوقيع

يتمتع األمين العام للمحكمة برتبة أمين عام وزارة 

 .له ويستفيد من االمتيازات الممنوحة

 إليهايترأس األمين العام للمحكمة لجنة الصفقات المشار 

من القانون النظامي رقم  11من المادة  3في الفقرة 

، 8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  8112-138

المتعلق بمحكمة الحسابات والتي تحدد تشكيلتها بأمر من 

 . رئيس محكمة الحسابات

 :تضم مديرية كتابة الضبط والوثائق :21المادة 
 مصلحة كتابة الضبط المركزية؛ 
 مصلحة األرشيف والتوثيق. 

تكلف مصلحة كتابة الضبط المركزية بما  :24المادة 
 :يلي
  استالم وتسجيل الحسابات والمستندات المثبتة

والوثائق المودعة أو المحالة إلى محكمة 
 الحسابات؛

 غير ذلك  تسجيل وتصنيف التقارير واألحكام أو
 األخرى الصادرة عن المحكمة؛ من القرارات

 مقررة في المواد القيام بالتبليغات وفقا للشروط ال
من القانون النظامي رقم  22 و 21 و 23

 ؛8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  8112-138
  تحضير جدول الجلسات المحدد من طرف رئيس

التشكيلة المداولة المختصة بعد االطالع على 
مقترحات القيد المقدمة من طرف مفوض 

 الحكومة؛
  حضور الجلسات وتدوين نتائج المداوالت ومسك

 سجالت والملفات؛ال
  منح نسخ أو مستخرجات من التقارير واألحكام

وغير ذلك من عقود المحكمة بعد إذن أو تصديق 
 .األمين العام

تعتبر كتابة الضبط المركزية هيئة مشتركة بين مختلف 
ويرأسها كاتب ضبط  التشكيالت القضائية داخل المحكمة

ويمكن أن تضم عدة كتاب ضبط، كما يمكن ، رئيسي
تكليف أي واحد من كتاب الضبط العاملين بالمحكمة 
مهما كانت وضعيتهم اإلدارية داخل المحكمة، عند 
االقتضاء، بممارسة مهام كتابة الضبط لدى أي من 
تشكيالت المحكمة وذلك بواسطة مذكرة من األمين العام 

 .للمحكمة

 :تكلف مصلحة األرشيف والتوثيق :21المادة 
  والسهر على الصيانة حفظ وثائق المحكمة

 الالزمة لها؛
  مسك الملف الدائم وبنك للمعلومات حول

 الهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة؛
  تسيير االحتياطي الوثائقي بالمحكمة والقيام

بكل البحوث المطلوبة من قبل األعضاء 
 .والضرورية إلنجاز األعمال الموكلة إليهم

 :تضم مديرية اإلدارة والوسائل :21المادة 
 مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية؛ 
 مصلحة السكريتارية المركزية؛ 
 مصلحة الترجمة. 

تكلف مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية بما  :20المادة 
 :يلي

 تسيير األشخاص؛ 
 تسيير الوسائل ومسك الجرود؛ 
 صيانة المباني والتجهيزات؛ 
  إعداد تقديرات النفقات الالزمة لتسيير وتجهيز

 الحسابات وتنفيذ الميزانية المعتمدة؛محكمة 
 مسك المحاسبة اإلدارية للمحكمة. 

تقوم مصلحة السكريتارية المركزية بما  :03المادة 
 :يلي

  استالم وتسجيل وتوزيع وإرسال البريد الوارد
 والصادر عن المحكمة؛

 الطباعة اإللكترونية للوثائق اإلدارية و 
 .تصويرها وتوثيقها

 .بترجمة وثائق المحكمة تكلف مصلحة الترجمة
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تكلف مديرية المعلوماتية والعالقات العامة  :31المادة 
 الشبكة وصيانة باإلعالم واالتصال وكذلك بتسيير

 المسؤولة الهياكل مع المعلوماتية للمحكمة وبالعالقات
 .الجديدة والتقنيات اإلدارة عصرنة عن

 :وتضم هذه المديرية مصلحتين
  واالتصال؛ اإلعالممصلحة نظم 
 مصلحة العالقات العامة. 

يعين المديرون بموجب مرسوم بناء على  :02المادة 
ويعين رؤساء المصالح،  اقتراح من رئيس المحكمة

ورؤساء األقسام عند االقتضاء، بموجب مقرر من 
 .رئيس المحكمة

يستفيد كل عضو بالمحكمة يتم تعيينه علي رأس إحدى 
واالمتيازات الممنوحة مديرياتها من نظام التعويضات 
 .لرئيس قسم في محكمة الحسابات

يستفيد المديرون ورؤساء المصالح ورؤساء األقسام إذا 
لم تكن لهم صفة عضو في المحكمة من التعويضات 

في اإلدارة  واالمتيازات العينية الممنوحة لنظرائهم
 .المركزية

سيتم، عند الحاجة، بمقرر من رئيس محكمة الحسابات 
لمهام على مستوى المصالح وتنظيم المصالح في تحديد ا

 .شكل أقسام

اإلجراءات المطبقة أمام محكمة : الفصل الثاني
 الحسابات

 ترتيبات مشتركة: القسم األول
تقوم المحكمة، في إطار مهمتها الرقابية،  :00المادة 

بمراجعة الحسابات بغية التأكد من حقيقة وشرعية 
التصرف في االعتمادات واألموال والقيم التي يتم 

 .تسييرها من طرف مصالح الدولة والهيئات العمومية
يقوم مقررو المحكمة المكلفون بالتحقيق بكافة التحريات 

روط الواردة في القانون التي يرونها مفيدة طبقا للش
 يوليو 81الصادر بتاريخ  138-8112النظامي رقم 

 .، وفي هذا المرسوم8112
يلزم اآلمرون بالصرف والمحاسبون ومديرو المصالح 
والهيئات وكذلك السلطات التي يعهد إليها بالوصاية أو 
الرقابة بأن يوافوهم أو يسلموا لهم كافة الوثائق 

ابيا، والمتعلقة بتسيير الهيئة والمعلومات شفهيا أو كت
من القانون  88الخاضعة للرقابة، وذلك تطبيقا للمادة 

 يوليو 81الصادر بتاريخ  138-8112النظامي رقم 
8112. 

عندما تجرى الرقابة في عين المكان يتخذ المسؤولون 
عن المصالح والهيئات كافة الترتيبات الالزمة لتمكين 

ابات والوثائق الممسوكة المقررين من االطالع على الكت
يحصل المقررون على نسخ . أو المودعة بتلك المصالح

. من الوثائق التي يعتبرونها ضرورية لعملية الرقابة
ويجوز لهم القيام بكل تدقيق حول التوريدات والمعدات 

 .واألشغال والبناء
يعفى المسؤولون والوكالء التابعون للهيئات المراَقبة من 

مهني واحترام السلم اإلداري إزاء التقيد بالسر ال
 .التحريات التي يقوم بها المقررون

عندما يتعلق األمر بالتسيير أو بعمليات  :06المادة 
تستخدم فيها المعلوماتية، يشمل حق إعطاء المعلومات 

من القانون النظامي  22المنصوص عليها في المادة 
، 8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  138-8112رقم 

المتعلق بمحكمة الحسابات، االطالع على كل المعلومات 
المخزنة وكذلك إمكانية الحصول على كتابتها بواسطة 
أي وسيلة مناسبة في وثائق يمكن استخدامها مباشرة 

 .ألغراض الرقابة

الهيئات األخرى للتدقيق والرقابة  تحيل :01المادة 

ة من التقارير الُمَعد   بشكل تلقائي إلى محكمة الحسابات

 .طرفها

نتائج التحقيق فور انتهائه في تقرير  تسجل :04المادة 
مكتوب يبين فيه المقررون مالحظاتهم وما يقترحونه من 

 .تدابير
مداول من طرف الغرفة، إشعار  يتم، بتقرير خاص

اآلمرين بالصرف والمحاسبين أو مديري الهيئات 
ل المراَقبة، الذين تتم مساءلتهم بشأن حاالت اإلهما

واألخطاء والمخالفات والنواقص وذلك قبل البت فيها 
ويمكن لهم أثناء التحقيق أو أمام الجلسة،  .بصفة نهائية

 .تقديم كل الشروح والمبررات المفيدة للدفاع عن أنفسهم
يرسل التقرير والمستندات وعند االقتضاء  يمكن أن

أجوبة المسيرين وتقارير الخبراء، لمفوض الحكومة 
 .به طلباته مكتوبة الذي يلحق

يحال ملف القضية بعد ذلك إلى التشكيلة المختصة لتنظر 
فيه حسب جدول القيد مع مراعاة حق هذه األخيرة في 

 .إعطاء األولوية للقضايا ذات الطابع االستعجالي

يعرض المقرر، عند افتتاح الجلسة،  :01المادة 
مضمون تقريره وإذا كان هذا التقرير قد أرسل إلى 
النيابة العامة يقوم الرئيس بتالوة الطلبات الختامية 

 .ويجوز لمفوض الحكومة أن يفصلها شفهيا
وتبدأ النقاشات حول كل مالحظة وتتبعها مباشرة 

 .المداوالت حول االقتراح المقابل لها
يتم اتخاذ قرار، يطلب الرئيس، أوال رأي قبل أن  و

المقرر أو المقررين، وبعد ذلك، رأي األعضاء 
اآلخرين، حسب الترتيب المعاكس للسلم اإلداري 

 .واألقدمية من حيث الرتب ثم يبدي رأيه الخاص

تصدق األحكام وغيرها من مداوالت  :01المادة 
المحكمة، على أساس وثائقها األصلية، من قبل رئيس 

 .لجلسة والمقررين وكاتب الضبط المركزيا
 .ويتولى األمين العام للمحكمة التصديق على النسخ

 الرقابة القضائية: القسم الثاني
 البت في الحسابات (5
 يقدم محاسبو الدولة والمجموعات المحلية :00المادة 

والمؤسسات العمومية ذات الطابع  والمجالس الجهوية
اإلداري لمحكمة الحسابات، سنويا حسابات تسييرهم 
المعززة بالوثائق العامة ووثائق اإلثبات المتعلقة بعمليات 
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الخزينة وذلك حسب الشروط الواردة في النصوص 
المتعلقة بالنظام العام للمحاسبة العمومية وتسيير 

 .الميزانية
لمحاسبة العمومية للمحكمة وترسل مديرية الخزينة وا

عند نهاية كل سنة مالية لوائح الحسابات المبينة 
الستهالك االعتمادات المفوضة والتي تلحق بها نسخ من 

 .أوامر التفويض
وتراجع في مباني المصالح المكلفة بالتسيير أو التجميع 
وثائق إثبات فئات المصروفات أو اإليرادات العمومية 

من وزير المالية يتخذ بناء على المحددة بموجب مقرر 
 .اقتراح مشترك من رئيس المحكمة ومفوض الحكومة

المحاسبون الرئيسيون هم وحدهم الذين  :63المادة 

 .يقدمون مباشرة حساباتهم لمحكمة الحسابات

ويقدم المحاسبون الثانويون للمحاسبين الرئيسيين 

عملياتهم على شكل بيانات معززة بوثائق إثبات ويقوم 

هؤالء بإدراج تلك الحسابات، بعد مراجعتها، في 

 .حسابات تسييرهم

في حالة تعاقب عدة محاسبين يقوم المحاسب العامل  و

وقت اختتام السنة المالية بإعداد الحساب المشترك 

 .وتقديمه

يجوز للمحاسب الذي يترك وظيفته قبل إعداد وتقديم 

وكيال حسابه أن يعطي ألحد المحاسبين الذين سيخلفونه ت

 .للقيام بذلك

إذا أهمل المحاسب أو رفض إعداد وتقديم حسابه في 

اآلجال القانونية، تعهد اإلدارة تلقائيا إلى وكيل بإعداده 

وتقديمه باسم المحاسب الذي لم يقم بواجباته وذلك على 

 .نفقة هذا األخير وتحت مسؤوليته

يجب على المحاسبين العاملين أن يقوموا بإعداد  و

حسابات المحاسبين الذين كانوا قبلهم في الوظيفة وتقديم 

وتوفوا وأن يشعروا بذلك ورثتهم حيث يجوز لهؤالء 

 .الحصول على تلك الحسابات وإبداء مالحظاتهم بشأنها

يعتبر مجرد إيداع حسابات لدى كتابة  :65المادة 
 .الضبط المركزية التابعة للمحكمة، تعهدا لدى المحكمة

بالتحقيق، بعد التأكد من قابلية يقوم المقرر المكلف 
الحسابات للمراجعة، وعلى أساس وثائق اإلثبات، بتدقيق 
العمليات الواردة في الحسابات من حيث صحتها 

 .وشرعيتها
يتأكد رئيس الغرفة من وجود ما يبرر مالحظات المقرر 

ويطالب بإجراء المزيد من التحريات إذا بدا  واقتراحاته
 .ملله أن التحقيق غير مكت

تلزم األحكام الصادرة عن المحكمة عند  :62المادة 
الضرورة، المحاسب بتقديم الشروح والمبررات الهادفة 
 .إلى تبرئته خالل أجل تحدده المحكمة وال يقل عن شهر

يجوز أن يشمل الحكم المؤقت، فضال عن األوامر 
الصارمة أو تلك المتعلقة بالمستقبل، التحفظات أو أي 

  .بيانات مفيدة
تمكن تحفظات المحكمة من تأجيل قبول إيرادات أو 
تخصيص مصروفات يمكن إهمالها أو عدم شرعيتها من 

 .مساءلة المحاسب، في انتظار انتهاء إجراءات أخرى
يسجل في البيانات اكتمال بعض اإلجراءات أو إنجاز 

 .بعض العمليات

يبلغ الحكم المؤقت إلى المحاسب أو في  :60المادة 
 .ه، إلى ورثتهحالة وفات

يلزم المحاسب المزاول لعمله باالستجابة لألوامر في 
اآلجال وإذا لم يعد موجودا في منصبه يكون التوكيل 
الممنوح لخلفه إلعداد الحسابات صالحا أيضا لالستجابة 

وفي حالة وفاته يصبح لزاما على ورثته أن . لألوامر
يال ينوبوا عنه في تحمل المسؤولية إال إذا أعطوا توك

 .للمحاسب الحالي
في حالة عدم الرد في اآلجال الممنوحة، يعتبر ذلك  و

 .بمثابة قبول األوامر بكل ما تحتويه
ويجوز للمحاسب أن يمتثل األوامر أو يعترض عليها 
باذال ما في وسعه إلثبات أنه خالفا لترتيبات الحكم 
المؤقت، ال يوجد إهمال أو مخالفات أو أنه غير مسؤول 

 .عنها
ترسل ردود المحاسب إلى كتابة الضبط المركزية  و

حيث يتم تسجيلها قبل إحالتها للمقرر الذي يدرسها 
 .ويكمل، عند الحاجة ما تحتاجه من تحقيق

تصدر المحكمة في نهاية اإلجراءات حكما  :66المادة 
 .نهائيا

في حالة تم بصفة صحيحة تحويل أرصدة الحساب محل 
وإذا لم يوجد أو يبق أي  التدقيق إلى الحساب الموالي

مطالبة تتعلق بتسيير المحاسب، فإن المحكمة  أمر أو
 .تعلن براءة هذا األخير

إذا لم يعد المحاسب في منصبه فإن الحكم الذي يبرئ 
تسييره األخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويؤمر 

الكفاالت التي ترهن  برفع اليد عن كافة الضمانات و
 .خصية لصالح الخزينة العموميةأموال المحاسب الش

إذا كان في الحساب فائض فإن حكم تبرئة الذمة يعلن أن 
للمحاسب رصيدا زائدا ويحق في هذه الحالة لوزير 

الهيئات العمومية  المالية أو اآلمرين بالصرف لدى
المعنية أن يبتوا في إمكانية إرجاع الرصيد الزائد الذي 

 .تمت مالحظة وجوده
المحاسب لألوامر، فإن المحكمة تلزمه إذا لم يمتثل 

بتسديد الباقي من الحساب إال إذا أعطى دليال على 
يحدد الحكم مبلغ  و .حيازته إلعفاء ذمته من المسؤولية

الباقي المستحق الواجب األداء برأس المال والفوائد 
حسب المعدل القانوني وذلك فور اإلبالغ ودون اعتبار 

ر بتأجيل التنفيذ صادر عن للطعون إال إذا كان ثمة أم
 .رئيس المحكمة بعد االستماع إلى مفوض الحكومة
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يكون اإلعفاء من المسؤولية المشار إليه في الفقرة 
السابقة ناتجا عن حالة قوة قاهرة تعيق المحاسب عن 

 .القيام بالتزاماته
يتم اإلعفاء من المسؤولية بواسطة مقرر مبرر من 

 .الوزير المكلف بالمالية
ل وجود باقي مستحق في الحساب دون تبرئة يحو

 .المحاسب طالما لم تتم تصفيته
عند صدور الحكم القاضي بوجود باقي مستحق في 
 الحساب، يبادر الوزير المكلف بالمالية بتحميل

المسؤولية للمحاسب وكذا أيضا عند االقتضاء، 
 .الضمانات والكفاالت المقابلة لذلك
باقي المستحق بواسطة يجوز منح إبراء بال مقابل لل

 .مقرر مبرر من الوزير المكلف بالمالية

يخضع التسيير الفعلي للقواعد واإلجراءات  :61المادة 
نفسها المطبقة على التسيير القانوني وذلك شريطة 

 .احترام الترتيبات الواردة في هذه المادة
تحال الوقائع المفترض أنها تكون تسييرا دون تأهيل 

ة أو األموال الخصوصية الخاضعة لألموال العمومي
للنظم، إلى محكمة الحسابات من قبل مفوض الحكومة 
إما بمبادرته الخاصة وإما بطلب من وزير المالية أو 
الوزراء المعنيين أو ممثلي الدولة في الواليات أو في 
المقاطعات وإما على ضوء المالحظات المقام بها عند 

حق المحكمة، في التدقيق في الحسابات دون المساس ب
هذه الحالة األخيرة، أن تتعهد في القضية من تلقاء 

 .نفسها
وتصدر المحكمة تباعا إعالنا حول التسيير الفعلي 

 . وحكما على الحساب المقابل
يقع تبرير وجود التسيير الفعلي حسب الحالة، على 
السلطة التي تولت رفع الشكوى أو على مفوض 

 .الحكومة
تقع مسؤوليات إثبات عمليات التحصيل والمصروفات 

 . على المحاسب الفعلي

تعتبر المصروفات التي لم يعترف لها بالنفع العام أنها 

مصروفات بذلت للمصلحة الشخصية للمحاسب الفعلي 

 .وبالتالي يتم رفضها

ال يجوز بتاتا إعالن وجود فائض في حساب المحاسب 

 .الفعلي

ادات ورفض المصروفات على يتمخض عن زيادة اإلير

التوالي، زيادة ونقصان في المبالغ المثبتة في الحساب 

 .المقدم وتصحح نتائجه بناء على ذلك

تنطق المحكمة بالغرامات والغرامات  :64المادة 

التهديدية المترتبة على التأخير في تقديم الحسابات أو في 

بة عدم االستجابة لألوامر، وكذا أيضا الغرامات المترت

على التسيير الفعلي وذلك إما بناء على طلب من مفوض 

الحكومة أو على اقتراح من المقرر أو من تلقاء نفسها 

وتطبق أيضا هذه اإلدانات قاعدة الحكم المزدوج المطبقة 

 .في مجال النظر في الحسابات

ال يجوز تبرئة المحاسبين الشرعيين أو الفعليين عن 
 المشار إليها في الفقرة تسييرهم، المدانين بالغرامات

 .السابقة إال إذا كان قد سبق لهم أن قاموا بتسديدها

 معاقبة أخطاء التسيير (8
تجرى المتابعات في مجال التأديب الخاص  :61المادة 

بالميزانية والمالية بناء على طلب من مفوض الحكومة 
إما تلقائيا إذا كانت أخطاء التسيير ناجمة عن العمليات 
الرقابية الواردة في البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة 
وإما بناء على طلب إحدى السلطات المشار إليها في 

 138-8112نون النظامي رقم من القا 17المادة 
 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 

في الحالة الثانية يحيل مفوض الحكومة الشكوى  و
والوثائق المرافقة لها إلى رئيس المحكمة ويطالب بتعيين 

ويجوز فتح هذا التحقيق ضد . مقرر مكلف بالتحقيق
 .شخص غير مسمى

 ويقوم المقرر بكافة التحريات لدى كافة اإلدارات
ويطالب بكافة الوثائق أو المعلومات حتى ولو كانت 
سرية ويستمع، في مقر المحكمة، إلى الشهود 

 .واألشخاص الذين تحتمل مساءلتهم
المقرر وتمشيا مع متطلبات  يجوز بناء على اقتراح من

التحقيق أن يعهد إلى الموظفين التابعين ألسالك أو 
بالتحريات ويعينهم مصالح الرقابة أو التفتيش، بالقيام 

 .رئيس المحكمة باالتفاق مع الوزير الذي يتبعون له

يشعر األشخاص الذين سجلت ضدهم وقائع  :61المادة 
من شأنها أن تشكل أخطاء في التسيير المحددة في المادة 

الصادر  138-8112من القانون النظامي رقم  13
، بواسطة مفوض الحكومة 8112 يوليو 81بتاريخ 
ق في االستعانة خالل اإلجراءات بوكيل أو ولهم الح

 .محام أو عدة محامين يختارونهم
في حالة تورط عدة أشخاص في نفس القضية، يجوز 
القيام بالتحقيق ضدهم جميعا في آن واحد وإصدار حكم 

 .واحد في القضية

يتابع مفوض الحكومة سير التحقيق، ويجوز  :60المادة 
المطالبة بالحصول له على ذلك األساس، في كل وقت، 

على الملف والقيام بكل الطلبات أو االستنتاجات التي 
 .يراها مفيدة

وبعد انتهاء التحقيق يرسل التقرير والوثائق الملحقة، 
عند االقتضاء، إلى السلطة التي صدرت عنها الدعوى 
أو السلطات العليا أو سلطات الوصاية وإلى وزير 

في األجل الذي يحدده المالية، وتبدي هذه السلطات رأيها 
 .رئيس المحكمة والذي ال يجوز أن يزيد على شهر

عند انتهاء األجل وعلى ضوء التقرير والوثائق  و
الملحقة واآلراء المعبر عنها، يبدي مفوض الحكومة 

 .طلباته النهائية
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عندما يرفع ملف القضية إلى المحكمة،  :13المادة 
مضمونة يشعر الشخص المتهم بذلك عن طريق رسالة 

مع إفادة االستالم أو بواسطة الطرق اإلدارية بأنه يجوز 
يوما، االطالع على   (15)له، في ظرف خمسة عشر

الملف لدى كتابة ضبط المحكمة إما شخصيا وإما عن 
 .طريق وكيله أو محاميه

يمكن للشخص المتهم بعد مهلة شهر من إبالغه أن يتقدم 
كتوبة تحال شخصيا أو بواسطة هيئة دفاعه بعريضة م

 .إلى مفوض الحكومة

يتم تحضير جدول الجلسة طبقا لترتيبات  :15المادة 
 .أعاله 81المادة 

يمكن للمحكمة استدعاء شهود للمثول أمامها إما بطلب 
من الشخص المتهم أو بناء على طلبات مفوض الحكومة 
أو بمبادرة من رئيس الغرفة المعنية أو رئيس المحكمة، 

على الشهود المثول أمام المحكمة  حسب الحالة، ويجب
إال تعرضوا للغرامات المنصوص عليها في المادة  و

الصادر  138-8112من القانون النظامي رقم  12
 .8112 يوليو 81بتاريخ 

يجوز لرئيس المحكمة أو لرئيس الغرفة، كل حسب 
اختصاصه، أن يرخصا ألحد الشهود بعدم الحضور 

 .شخصيا وتقديم شهادته خطيا
يقدم الشخص المتهم أو محاميه، خالل الجلسة، عريضة 
دفاعه ويقدم المقرر تقريره شفويا ويستمع للشهود على 
انفراد إذا كان قد تم استدعاؤهم ويعرض مفوض 
الحكومة طلباته، يمكن لرئيس المحكمة أثناء النقاشات 
أن يوجه أسئلة إلى الشخص الذي تتم مساءلته أو إلى 

ك لمفوض الحكومة وأعضاء ممثله وأن يرخص بذل
المحكمة على أن يكون الشخص الذي تتم مساءلته هو 

 .آخر من يأخذ الكالم
يمكن حفظ القضية، عندما يظهر قبل نهاية التحقيق أنه 

إما بطلب من السلطة التي تعهدت أمام  ال وجه للمتابعة،
المحكمة، وإما بمبادرة من مفوض الحكومة إذا كانت 

ة عن المراجعات الواردة في أخطاء التسيير ناجم
 .البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة

عند انتهاء المرافعات تعقد المحكمة جلستها في التشكيلة 
أعاله وتداول طبقا  18المنصوص عليها في المادة 

 .أعاله 31لترتيبات المادة 
ال تحول المتابعة بسبب أخطاء التسيير دون ممارسة 

 .تأديبية في القانون العامالدعوى الجنائية والدعوى ال

 حول الرقابة غير القضائية: القسم الثالث
ال يمكن للمحكمة أن تتصرف خارج برنامج  :12المادة 

اآلمرين  نشاطها السنوي سواء تعلق األمر بتسيير
والمؤسسات  بالصرف أو تعلق بحسابات تسيير الهيئات

العمومية إال إذا كان ذلك بناء على طلب من إحدى 
 138-8112ات المحددة في القانون النظامي رقم السلط

 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 

ترسل المديرية المكلفة بالميزانية والحسابات  :10المادة 
إلى المحكمة عند انقضاء كل فصل من السنة بيانا 

بالنفقات المتعهد بها، حسب ما هو منصوص عليه في 
 138-8112من القانون النظامي رقم  28المادة 

 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 
وتوافي المديرية نفسها، المحكمة كذلك، عند اختتام كل 

ببيانات إجمالية تتضمن االعتمادات المفوض  سنة مالية،
 .فيها وتكون مرفقة بقرارات التفويض

رقابة تسيير اآلمرين بالصرف بحسن  تتعلق :16 المادة
ما تتعلق  والقيم بقدرعتمادات واألموال اال استخدام

 .بمطابقة العمليات للترتيبات التشريعية والتنظيمية
إذا تم تسجيل مالحظات ضد المحاسبين، عند القيام 
بفحص المحاسبات اإلدارية، تحال هذه المالحظات إلى 

 .المقررين المكلفين بحسابات التسيير المقابلة

 28ترسل المستندات المذكورة في المادة  :11المادة 

الصادر بتاريخ  138-8112من القانون النظامي رقم 

، إلى المحكمة فورا، بعد إقرار 8112 يوليو 81

في غضون الشهور  الحسابات من قبل الهيئة المداولة، و

 .الموالية الختتام السنة المالية كآخر أجل  (6)الستة

يعرض عدم تنفيذ االلتزام المشار إليه في الفقرة السابقة، 
المسؤولين، للعقوبات المنصوص عليها في األشخاص 

 138-8112من القانون النظامي رقم  82المادة 
 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 

تحفظ أوراق اإلثبات الخاصة بالعمليات من قبل 

المؤسسات، بغية إبالغها إلى المقررين أثناء إجراء 

 .التحقيق

ج عنه إنهاء التحقيق، يكون التقرير النات بعد :14المادة 
والمستندات المؤيدة له، موضوع فحص أولي خالل 

 .جلسة تمهيدية
 يمكن أن يبلغ مفوض الحكومة بمشروع التقرير الخاص

 .بمبادرة من رئيس الغرفة أو بطلب منه
لمديري ومسيري المصالح  يبلغ التقرير الخاص

والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك ممثلي سلطات 
 .الوصاية عند االقتضاء

مكن لمديري ومسيري المصالح والمؤسسات والهيئات ي
العمومية وممثلي سلطات الوصاية تقديم مالحظاتهم 

 .يوما  (15)مكتوبة وذلك في أجل خمسة عشر
ومسيرو المصالح  إذا طلب مفوض الحكومة ومديرو

والوحدات والمؤسسات والهيئات العمومية وممثلو 
الغرفة، يقوم أمام  سلطات الوصاية اإلدالء بمالحظاتهم

الرئيس باستدعائهم لحضور الجلسة بهدف تقديم 
 .مالحظاتهم تلك

كما يمكن لرئيس الغرفة بمبادرة منه وإذا اقتضى األمر 
استدعاء المديرين والمسيرين للمثول أمام الغرفة لنفس 

 .الغرض
بعد االطالع على المالحظات الكتابية أو الشفهية إن 

نقضاء المهلة كانت موجودة، وإن لم توجد فبا
المنصوص عليها في هذه المادة، تسجل القضية في 

 .المداوالت النهائية للغرفة



 5151العدد  ..........................2322 أغسطس 03 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

491 
 

ترفض الغرفة ضمن اقتراحات التقرير تلك التي ترى 
 و .أنها ال تستند بما فيه الكفاية على المبررات الالزمة

تقدم اقتراحات أخرى معدلة عند الضرورة تكون 
ه في الفقرة الثانية موضوع التقرير الخاص المشار إلي

 138-8112من القانون النظامي رقم  13من المادة 
 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 

 حول مساعدة البرلمان والحكومة: القسم الرابع
إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة  في :11المادة 

، 33، 38، 31، 81، 11المواد  للبرلمان طبقا ألحكام
 138-8112النظامي رقم من القانون  12 و 17، 11

، ترد محكمة 8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 
الحسابات على طلبات التوضيح الموجهة إليها من 
طرف البرلمان بمناسبة مناقشته للتقرير المتعلق بتنفيذ 

من  31قانون المالية وملحقاته طبقا ألحكام المادة 
 81الصادر بتاريخ  138-8112القانون النظامي رقم 

، كما يمكن للمحكمة أن تقدم شروحا 8112 يوليو
للبرلمان فيما يتعلق بالبيانات والمعطيات الواردة في 

 .تقريرها السنوي العام الموجه إليه

إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة  في :11المادة 
 31، 81، 11 المواد للحكومة والبرلمان تطبيقا ألحكام

در بتاريخ الصا 138-8112من القانون النظامي رقم 
أن تقوم  ، يمكن لمحكمة الحسابات8112 يوليو 81

بإنجاز مهام رقابية تتعلق بتسيير إحدى الهيئات 
على رسالة موجهة إلي  الخاضعة لرقابتها وذلك بناء

رئيس المحكمة من إحدى السلطات الواردة في المواد 
 .من نفس القانون 17 و 81 و 11

 تبعات الرقابة: الفصل الثالث
البيانات الموجهة إلى السلطات اإلدارية : وحيدقسم 

 والهيئات الخاضعة للرقابة والسلطات العمومية
غير  إذا كشفت نتائج الرقابة القضائية أو :10المادة 

أو جناية فإن  القضائية وقائع من شأنها أن تشكل جنحة
المحكمة تقوم بإحالة الملف عن طريق مفوض الحكومة 

 82تطبيقا للفقرة الثانية من المادة إلى وزير العدل وذلك 
الصادر بتاريخ  138-8112القانون النظامي رقم  من
والوزير  وتشعر رئاسة الجمهورية ،8112 يوليو 81

األول والوزير المعني بذلك وكذلك الوزير المكلف 
 .بالمالية

عندما يتم اكتشاف وجود مخالفة جسيمة أو  :43المادة 
إصالحه أو  يكتسي انحراف أو تقصير أو خرق

 خالل سير عمليات الرقابة، تصحيحه طابعا استعجاليا
 يمكن للمحكمة أن تقوم فورا باتخاذ جميع اإلجراءات
التحفظية وكافة التدابير الضرورية التي تراها مناسبة 

التصرفات المنحرفة ووقف الضرر  من أجل تفادي هذه
 .الناجم عنها

ا تطبيقا للمادة تعد محكمة الحسابات سنوي :45المادة 
الصادر  138-8112من القانون النظامي رقم  12

، تقريرا حول كل مشروع 8112 يوليو 81بتاريخ 
قانون تسوية كما تقوم بصياغة التصريح العام عن 

 .المطابقة في الوقت نفسه
يصدق التصريح العام، بمقتضى قوة الشيء المقضي به، 

وحسابات تنفيذ على مطابقة الحساب العام إلدارة المالية 
 .الميزانيات الملحقة مع حسابات التسيير للمحاسبين

يبلغ هذا التقرير لمفوض الحكومة قبل تقديمه إلى غرفة 
من هذا  2من المادة  2المشورة طبقا لترتيبات الفقرة 

 .المرسوم
مبر الموالي لتاريخ اختتام جد 31يحال إلى البرلمان قبل 

للمطابقة وبمشروع السنة المالية ويرفق بتصريح عام 
قانون التسوية كما يصحب هذا التقرير برأي المحكمة 

من القانون النظامي  38 و 31المشار إليه في المادتين 
 .8112 يوليو 81بتاريخ  الصادر 138-8112رقم 

التقرير السنوي العام المشار إليه في  يعد :42المادة 
 138-8112القانون النظامي رقم من  12المادة 

على أساس ، 8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 
المالحظات المرسلة من قبل الغرف إلى اللجنة 

 .أعاله 12المنصوص عليها في المادة 
تبلغ مشاريع النشر التي يقترح إدراجها في التقرير 
السنوي العام والمصادق عليها من قبل لجنة التقرير 

قتضاء، العام والبرامج للوزراء المعنيين وكذا، عند اال
لرؤساء المجموعات اإلقليمية والمؤسسات والهيئات 

 إلى المحكمة في أجل ويوجه المعنيون أجوبتهم. المراقبة
 . يوما  (30)ثالثين

بعد االطالع على تلك األجوبة والمالحظات تعتمد غرفة 
 .العام بصفة نهائية المشورة التقرير

 :ويتمحور التقرير حول أربعة محاور
الشروط العامة لتنفيذ قوانين المالية  األول يدور حول

الخاصة بالسنة المالية ونتائج ذلك التنفيذ وتطور عمليات 
 الخزينة؛

الثاني يعرض المالحظات والمقترحات المتعلقة 
بالعمليات المالية للدولة والمجموعات اإلقليمية 

 والمؤسسات العمومية اإلدارية؛
 الثالث يعالج تسيير المؤسسات العمومية؛

لرابع يتناول األجوبة المخصصة إلبالغات المحكمة ا
وخاصة منها ما يتعلق بتطبيق اإلجراءات المعلنة من 

 .قبل الوزراء وغيرهم من السطات المسؤولة
يسلم التقرير السنوي العام من قبل رئيس محكمة 
الحسابات إلى رئيس الجمهورية ويحال إلى رئيس 

 .البرلمان
 .للمحكمةينشر التقرير السنوي العام 

يعد تقرير مفصل بالوقائع التي من شأنها أن  :40المادة 

يترتب عليها النطق بالغرامات المشار إليها في المادتين 

 138-8112من القانون النظامي رقم  12 و 82

، وذلك إما من قبل 8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 

المقرر المكلف بمهمة التدقيق وإما من قبل عضو معين 

 .حكمةمقبل رئيس ال خصيصا من
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يبلغ التقرير والوثائق المرفقة به، بمبادرة من رئيس 
 .المحكمة، لمفوض الحكومة ليقدم طلباته

تنطق غرفة المشورة بعد االطالع على التقرير 
والطلبات لمفوض الحكومة، بالغرامة ضد المتهمين، وال 

 .يمكن الطعن في هذه اإلدانة

يزود أعضاء محكمة الحسابات طيلة  :46المادة 
مزاولتهم لوظائفهم ببطاقة مهنية للتعريف بهم موقعة من 
قبل رئيس المحكمة ويبرزونها عند الحاجة لدى قيامهم 

 .بمهامهم

النظام األساسي ألعضاء محكمة : الباب الثاني
 الحسابات

االكتتاب والترتيب من حيث العالمة : الفصل األول
 القياسية

يشكل أعضاء محكمة الحسابات سلكا خاصا  :14المادة 
من قضاة الجمهورية مكلفا بمراقبة األموال العمومية 

القانون النظامي رقم  من 12طبقا ألحكام المادة 
 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  8112-138

أعضاء محكمة الحسابات عن طريق  يكتتب :44المادة 
غير مسابقة مفتوحة أمام األشخاص الموظفين أو 

وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين  الموظفين
 138-8112القانون النظامي رقم  من 27 و 21

 .8112 يوليو 81الصادر بتاريخ 
سوا وظائفهم الذين مار لقضاة محكمة الحسابات يمكن

سنة على األقل االلتحاق   (20)بشكل فعلي مدة عشرين
المطبقة على مباشرة بسلك المحامين طبقا لنفس الشروط 

 .نظرائهم من قضاة السلك العدلي

يجب على كل شخص مرشح لوظيفة عضو  :41المادة 
في المحكمة، أن يتعهد قبل مباشرة مهامه، بتقديم 

من القانون  21التصريح المنصوص عليه في المادة 
 يوليو 81الصادر بتاريخ  138-8112النظامي رقم 

8112. 

مة الحسابات التقدم يتضمن تقدم أعضاء محك :41المادة 
بالرتبة والتقدم بالدرجة داخل الرتبة نفسها ويتم بصورة 
مستمرة من رتبة إلى رتبة موالية ومن درجة إلى درجة 

 .موالية
 .المدة الضرورية للتقدم للدرجة األعلى هي سنتان

من أجل ترقية عضو المحكمة إلى الرتبة األعلى يجب 
أن يكون مسجال أن يكون قد بلغ آخر درجة من رتبته و

في جدول التقدم السنوي الذي يتم وضعه بداية كل سنة 
بعد أخذ رأي مجلس الرؤساء  بقرار من رئيس المحكمة

 .ومفوض الحكومة
عند تطبيق هذا المرسوم وإذا لم تناسب الدرجة أو الرتبة 
الحالية للعضو إحدى الدرجات أو الرتب الواردة في هذه 

 .إلى الدرجة والرتبة المناسبتيننه ينتقل مباشرة إالمادة ف
ال تؤخذ بعين االعتبار مدة االستيداع في تقدم أعضاء 

 .المحكمة

سلم العالمات القياسية المطبقة على سلك  يحدد الترتيب
أعضاء محكمة الحسابات طبقا للرتب المحددة في المادة 

الصادر  138-8112من القانون النظامي رقم  71
 :ما يلي، ك8112 يوليو 81بتاريخ 

 الرتبة األولى
 227  الدرجة الثالثة
 277  الدرجة الثانية
 227  الدرجة األولى
 الرتبة الثانية
 237  الدرجة الثالثة
 217  الدرجة الثانية
 127  الدرجة األولى
 الرتبة الثالثة
 177  الدرجة الثالثة
 122  الدرجة الثانية
 132  الدرجة األولى
 الرتبة الرابعة

 112  الرابعةالدرجة 
 322  الدرجة الثالثة
 372  الدرجة الثانية
 322  الدرجة األولى

 المكافأة واالمتيازات العينية: الفصل الثاني
إضافة إلى الراتب األصلي واإلعانات  :40المادة 

العائلية والعالوات واالمتيازات المقررة لهم في 
يستفيد أعضاء  المراسيم والنصوص المعمول بها،

الحسابات ومساعدو مفوض الحكومة والمديرون محكمة 
العاملون في هذه الهيئة من عالوة سنوية عن المردودية 

 وترفع إلى. أوقية جديدة 111.111مائة ألف  قدرها
أوقية جديدة بالنسبة  121.111مائة وخمسين ألف 

 .ألصحاب الوظائف السامية
ة كما يستفيد المساعدون المدققون العاملون في هذه الهيئ
 من عالوة سنوية عن المردودية قدرها ثمانون ألف

 .جديدة أوقية 21.111
يستفيد أعضاء محكمة الحسابات ومساعدو مفوض 
الحكومة والمديرون العاملون في هذه الهيئة من مكافأة 

وترفع . أوقية جديدة 111.111 مائة ألف للتأثيث قدرها
أوقية جديدة  811.111مائتي ألف  هذه المكافأة إلى

يتم تجديد مكافأة  .بالنسبة ألصحاب الوظائف السامية
 .سنوات  (3)كل ثالث التأثيث

يستفيد أعضاء المحكمة الذين بلغوا الدرجة األخيرة من 
الرتبة األولى، شهريا، من عالوة سقف التقدم قدرها 

 .أوقية جديدة صافية 11.111عشرة آالف 
مادة من يتم التكفل باالمتيازات المشار إليها في هذه ال

 .طرف المديرية العامة للميزانية

يستفيد أعضاء محكمة الحسابات، عندما  :13المادة 
يتنقلوا في مهمة داخل التراب الوطني من مصاريف 

أوقية  3.111 يومية خاصة بالمهمة تساوي ثالثة آالف
 .يوما  (20)المهمة عشرين على أن ال تتجاوز جديدة،
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يستفيد أصحاب فيما يخص بدل السفر الخارجي، 
الوظائف السامية في المحكمة من البدل الممنوح للدرجة 
الثانية المشار إليها في المرسوم المحدد لبدل السفر إلى 

 .الخارج

 ترتيبات مختلفة: الفصل الثالث
الوظائف السامية في المحكمة التي يتم  :15المادة 

من القانون  21التعيين فيها بمرسوم تطبيقا للمادة 
 81بتاريخ الصادر بتاريخ  138-8112النظامي رقم 

 :، هي8112 يوليو
 مستشارو الرئيس؛ 
 رؤساء الغرف؛ 
 مفوض الحكومة؛ 
 األمين العام. 

يستفيد أصحاب الوظائف السامية في  :12المادة 
 .المحكمة من نفس العالوات واالمتيازات العينية

يستفيد مفوض الحكومة المساعد، زيادة على  :10المادة 
الذي يتقاضاه حسب العالمة القياسية  الراتب األساسي

التي بلغها في سلكه األصلي من نفس العالوات 
 .واالمتيازات الممنوحة لرؤساء األقسام

يمكن تكليف أعضاء المحكمة بمهام إدارية  :16المادة 
 .داخل المحكمة

المكلفون بمهمة استثنائية المستشارون : الباب الثالث
 لدى محكمة الحسابات والمساعدون المدققون

المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية  :11المادة 
والمساعدون المدققون لدى محكمة الحسابات هم المشار 

-8112من القانون النظامي رقم  13المادة  إليهم في
، المتعلق 8112 يوليو 81الصادر بتاريخ  138

 .الحساباتبمحكمة 

يتم تعيين المستشارين المكلفين بمهمة  :14المادة 
بموجب  سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، استثنائية،

 .مرسوم بناء على اقتراح من رئيس محكمة الحسابات
هم يساعدون محكمة الحسابات في مزاولة  و

من القانون  17االختصاصات المذكورة في المادة 
 يوليو 81الصادر بتاريخ  138-8112النظامي رقم 

 .، المتعلق بمحكمة الحسابات8112
يتم تعيين المساعدين المدققين،سواء كانوا موظفين أو 

بموجب مقرر من رئيس محكمة  غير موظفين،
 .الحسابات
مهام التدقيق والرقابة على  بإجراء ونيقوموهم 

 .المستندات تحت سلطة أعضاء محكمة الحسابات

يكون المرشحون لوظيفة مستشار يجب أن  :11المادة 
مكلف بمهمة استثنائية حائزين على شهادة 

، على األقل، في إحدى التخصصات التي 2+الباكالوريا
تهم محكمة الحسابات ولهم خبرة مهنية ال تقل عن عشر 

في القطاع العام أو في القطاع الخاص في ( 11)سنوات 
 .أحد المجاالت التي تهم المحكمة

ارون المكلفون بمهمة استثنائية من نفس يستفيد المستش
التعويضات واالمتيازات العينية الممنوحة ألعضاء 

 .محكمة الحسابات من رتبة مستشار بالدرجة األولى

يجب أن يكون المرشحون لوظيفة مساعد  :11المادة 
مدقق حائزين على شهادة الليصانص على األقل في 

ولهم إحدى التخصصات التي تهم محكمة الحسابات 
في القطاع العام أو  (2) خبرة مهنية ال تقل عن سنتين

 .في القطاع الخاص في أحد المجاالت التي تهم المحكمة
يستفيد المساعدون المدققون العاملون بمحكمة الحسابات، 

عالوة جزافية قدرها خمسين ألف  من شهريا،
 .أوقية( 21.111)

 تكلف لجنة من محكمة الحسابات بانتقاء :10المادة 
المستشارين المكلفين بمهمة استثنائية والمساعدين 

 .المدققين من بين المرشحين
وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس محكمة الحسابات 

 :من
 مستشاري الرئيس؛ 
 رؤساء الغرف؛ 
 األمين العام. 

تدوم فترة انتداب المستشارين المكلفين  :13المادة 
سنوات (3) بمهمة استثنائية والمساعدين المدققين ثالث 

قابلة للتجديد وينتهي انتدابهم بأمر يصدره رئيس محكمة 
 .الحسابات

المستشارون المكلفون بمهمة  يخضع :15المادة 
استثنائية والمساعدون المدققون للسر المهني المفروض 

مة الحسابات، ويجب أن يتحلوا في كل على أعضاء محك
األحوال بالتحفظ والصدق والشرف الضروري لمزاولة 

 . مهامهم

يخضع المستشارون المكلفون بمهمة  :12المادة 

استثنائية والمساعدون المدققون خالل فترة عملهم في 

محكمة الحسابات للتعارض المنصوص عليه في المادة 

بتاريخ  138-8112من القانون النظامي رقم  28

، المتعلق بمحكمة 8112يوليو 81الصادر بتاريخ 

 .الحسابات

، الفقرة 81ويخضعون أيضا لألحكام الواردة في المادة 

، من القانون اآلنف الذكر والمتعلق بإلزامية اإلفصاح 2

 عن كل ما من شأنه أن يثير الريبة حول موضوعتيهم

إلعفاء من واستقالليتهم وأن يطلبوا في مثل تلك الحالة ا

 .المسؤولية

إضافة إلى حاالت اإلحالة المنصوص عليها  :10المادة 

في مختلف المواد أعاله، يتم كلما دعت الحاجة، تحديد 

إجراءات تطبيق هذا المرسوم بأوامر صادرة عن رئيس 

المحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء ومفوض 

 .الحكومة
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المخالفة لهذا تلغى كافة الترتيبات السابقة  :16المادة
الصادر  111-21المرسوم، وخصوصا المرسوم رقم 

، المحدد لطرق تطبيق بعض 1221أبريل  81بتاريخ 
يناير  81الصادر بتاريخ  81-23أحكام القانون رقم 

، المتضمن للنظام األساسي ألعضاء محكمة 1223
 31الصادر بتاريخ  111-21والمرسوم رقم  الحسابات

 12-23ق تطبيق القانون رقم ، المحدد لطر1221مايو 
، المتعلق بمحكمة 1223يناير  81الصادر بتاريخ 

 .الحسابات

يكلف الوزير األمين العام لرئاسة  :11المادة 
ورئيس محكمة الحسابات، كل  ووزير المالية الجمهورية

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

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 الوزير األمين العام لرئاسة الجمهورية
 يحيى ولد أحمد الوقف

  وزير المالية
 إسلمو ولد محمد امبادي
 رئيس محكمة الحسابات
 حميد ولد أحمد طالب

   
 نصوص مختلفة

يونيو  03صادر بتاريخ  2322-535مرسوم رقم 
استثنائي في نظام االستحقاق يقضي بتعيين  2322

 .الوطني الموريتاني

 فارسيرقى بشكل استثنائي، إلى رتبة : المادة األولى
 :في نظام االستحقاق الوطني

المقدم آنسلو برينو، مستشار لدى مديرية العتاد  -
مكلف بالدعم اللوجستي والصيانة على مستوى 

 القوات؛
التعاون النقيب سانيي دومينيك، قائد لمفرزة دعم  -

 .األمني والدفاعي وقائد مشروع تعليم الفرنسية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 2المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   
يوليو  35صادر بتاريخ  2322-530مرسوم رقم 

يقضي بتعيين نائبة لرئيس المجلس األعلى  2322
 .للتعليم

نائبة  ،تعين السيدة سنية منت سيدي هيبة: المادة األولى
 .لرئيس المجلس األعلى للتهذيب

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 2المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   

يوليو  51صادر بتاريخ  2322-551مرسوم رقم 
يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  2322

 .الوطني الموريتاني

 كوماندوريرقى بشكل استثنائي إلى رتبة : المادة األولى
 :في نظام االستحقاق الوطني

 .الفريق لوراه ميشوه قائد قوة برخان -

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 2المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الجمهوريةرئيس 
 محمد ولد الشيخ الغزواني

 الوزارة األولى

 نصوص تنظيمية
/ 2322أغسطس  51صادر بتاريخ  3130مقرر رقم 

 . يقضي بإنشاء لجان إبرام الصفقات العمومية/ أ.و

 الموضوع: المادة األولى

يهدف هذا المقرر إلى إنشاء لجاٍن إلبرام الصفقات 

من المرسوم رقم  1العمومية، تطبيقا لترتيبات المادة 

، 8188يونيو  12الصادر بتاريخ  083-2022

الصادر  181-8181المتضمن تطبيق القانون رقم 

، الذي يلغي ويحل محل 8181ديسمبر  82بتاريخ 

يوليو  88الصادر بتاريخ  111-8111القانون رقم 

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية ،8111

 في إنشاء لجان إبرام الصفقات العمومية: 2المادة 
ء لجنة إلبرام الصفقات العمومية داخل يتم إنشا: 5.2

كل من القطاعات الوزارية والهيئات المماثلة، لديها 
 :صالحية إبرام الصفقات العمومية في

 إدارتها المركزية؛ -
المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري الخاضعة  -

 لوصايتها الفنية التي يوجد مقرها في انواكشوط؛
لطابع الصناعي والتجاري المؤسسات العمومية ذات ا -

 الخاضعة لوصايتها الفنية؛
وحدات تنسيق ووحدات تسيير المشاريع الخاضعة  -

 لوصايتها الفنية؛
يمكن لبعض هذه السلطات المتعاقدة، رغم ذلك، أن 
تكون لها لجانها الخاصة إلبرام الصفقات بموجب مقرر 
من الوزير األول بناء على طلبها و بعد أخذ رأي سلطة 

 .يم الصفقات العمومية مع ذكر المبررات المطلوبةتنظ
يتم إنشاء لجنة إبرام للصفقات العمومية داخل  : 2.2

الشركات الوطنية والشركات ذات االقتصاد المختلط 
 .والمؤسسات العمومية التي تتمتع بنظام خاص

يمكن إنشاء لجنة إلبرام الصفقات العمومية تجمع  :0.2
هيئات مماثلة، إذا اقتضت  بين عدة قطاعات وزارية أو

 .الحاجة ذلك
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يتم إنشاء لجنة إبرام الصفقات العمومية في كل  :6.2
ل : والية، غير واليات انواكشوط، وتعرف اختصارا ب

إ ص ع تجمع المجموعات اإلقليمية الالمركزية 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التي يوجد 

 .مقرها داخل الوالية المعنية
برام الصفقات العمومية لبلديات واليات انواكشوط يتم إ

من طرف لجنة إبرام الصفقات العمومية للقطاع المكلف 
 .بالالمركزية

يتم إنشاء لجنة إبرام الصفقات العمومية في كل  :1.2
 :  من السلطات المتعاقدة التالية

مديرية مشاريع التهذيب والتكوين، والمعروفة اختصارا 
 م ت ت؛م / ل إ ص ع : بـ 

: مركزية الشراء وتموين السوق، وتعرف اختصارا بـ 
 م ش ت س؛/ ل إ ص ع 

مشروع دعم الالمركزية و تنمية المدن ذات المستوى 
 (مدن) اإلنتاجي الوسيط 

ج، / ل إ ص ع : جهة انواكشوط وتعرف اختصارا بـ
 ن؛

في تشكيلة لجنة إبرام الصفقات العمومية : 0المادة 
 واختصاصها

إلى الرئيس، تتألف كل لجنة إبرام للصفقات  باإلضافة
يجب أن ال .أعضاء( 1)العمومية، عند البدء، من أربعة 

أعضاء ( 1)تتجاوز أية زيادة في األعضاء أربعة 
إضافيين ويتطلب ذلك أخذ رأي مسبق من سلطة تنظيم 

 .الصفقات العمومية
وتختص لجنة إبرام الصفقات العمومية بإبرام صفقات 

 .متعاقدة المعنيةالسلطات ال
بالنسبة للصفقات التي تكون قيمتها التقديرية، بما في 
ذلك إجمالي الرسوم، أقل من سقف إبرام الصفقات 
المحدد بموجب مقرر صادر عن الوزير األول، فإن 
اإلجراءات المطبقة هي تلك الواردة في دليل إجراءات 
النفقات لما تحت السقف، المعد من طرف سلطة تنظيم 

قات العمومية ويكون موضوع مقرر من الوزير الصف
 .األول

 ترتيبات انتقالية: 6المادة 
تستمر المأموريات الجارية لجان إبرام الصفقات 
العمومية لغاية تنصيب الهيئات الجديدة الواردة في هذا 

 .المقرر

 اإللغاء: 1المادة 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر 

 8181-821الواردة في المقرر رقم وخصوصا تلك 

، المتضمن إنشاء 8181مارس  12الصادر بتاريخ 

 .لجان إبرام الصفقات العمومية

 التنفيذ: 4المادة 
يكلف الوزراء أو من يماثلهم واآلمرون بصرف 
ميزانيات السلطات المتعاقدة األخرى، كل فيما يعنيه، 

ة بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمي
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 ؛األول الوزير
 محمد ولد باِلل مسعود

   

/ 2322أغسطس  51صادر بتاريخ  3153مقرر رقم 
 . يحدد السقوف المتعلقة بالصفقات العمومية/ أ.و

 الموضوع:المادة األولى
برام ورقابة الصفقات العمومية إيحدد هذا المقرر سقوف 

وإجراءات المصادقة عليها، تطبيقا ألحكام القانون رقم 
، 8181ديسمبر  82الصادر بتاريخ  8181-181

 111-8111الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 
، المتضمن مدونة 8111يوليو  88الصادر بتاريخ 

 . الصفقات العمومية وكذلك لترتيبات المراسيم المطبقة له

سقوف اختصاص لجان إبرام الصفقات : 2المادة 
 العمومية

 181-8181من القانون رقم  2تطبيقا ألحكام المادة 
الذي يلغي ويحل  8181ديسمبر  82الصادر بتاريخ 

 88الصادر بتاريخ  111-8111محل القانون رقم 
، المتضمن مدونة الصفقات العمومية، 8111يوليو 

العمومية بستمائة ألف برام الصفقات إُيحدد مبلغ سقف 
أوقية بما في ذلك جميع الضرائب، ( 111,111)

واعتبارا من هذا السقف تصبح كل نفقة عمومية متعلقة 
برام الصفقات إبالطلبية العمومية من اختصاص لجان 

 .العمومية وهذا السقف لجميع أنواع الصفقات العمومية

 سقف رقابة الصفقات العمومية: 0المادة 
 181-8181من القانون رقم  11ام المادة تطبيقا ألحك

الذي يلغي ويحل  8181ديسمبر  82الصادر بتاريخ 
 88الصادر بتاريخ  111-8111محل القانون رقم 

، المتضمن مدونة الصفقات العمومية، 8111يوليو 
تعطي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية رأيا 

من هذا  8مسبقا اعتبارا من السقف المحدد في المادة 
المقرر، على كل قرار صادر عن السلطة المتعاقدة 

 :متعلق ب

 إعالن المناقصة المحصور؛ 

 إجراءات االستشارة المبسطة؛ 

 التفاهم المباشر؛ 

  كل صفقة يتم إعدادها على أساس ملف
مناقصٍة نموذجي غير الملف الذي صادقت 
عليه سلطة تنظيم الصفقات العمومية أو 

 الممول المعني؛

  عقد ملحقكل. 

وبصرف النظر عن الصفقات الخاضعة للرقابة المسبقة، 
تقوم اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بالرقابة 

برام رزمة من الصفقات العمومية إالالحقة إلجراءات 
 . تحددها من بين جميع العقود المبرمة أيا كان السقف
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 سقف وجوب تقديم ضمان للعرض : 6المادة 

 123-8188من المرسوم رقم  82كام المادة تطبيقا ألح

، المطبق للقانون رقم 8188يونيو  2الصادر بتاريخ 

، 8181ديسمبر  82الصادر بتاريخ  8181-181

 111-8111الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 

، المتضمن مدونة 8111يوليو  88الصادر بتاريخ 

الصفقات العمومية، يتعين على المتعهدين، من أجل 

ماح لهم بتقديم عروض، للحصول على الصفقات الس

العمومية المبرمة عن طريق إعالن المناقصة، تقديم 

 .ضمان لعروضهم عندما يشترط ملف المناقصة ذلك

ويمكن قبول تعهد على الشرف من طرف المتعهدين 

للصفقات العمومية التي تم تقدير ميزانياتها تحت 

 :السقوف التالية

  أوقية بما في ذلك ( 3,111,111)ثالثة ماليين
جميع الضرائب، بالنسبة لصفقات التوريد 

 والخدمات من غير الخدمات الفكرية؛
  أوقية بما في ذلك ( 2,111,111)خمسة ماليين

 .جميع الضرائب، بالنسبة لصفقات األشغال

 المصادقة على الصفقات وتوقيعها :1المادة 

 181-8181من القانون رقم  11تطبيقا ألحكام المادة 

، الذي يلغي ويحل 8181ديسمبر  82الصادر بتاريخ 

 88الصادر بتاريخ  111-8111محل القانون رقم 

، المتضمن مدونة الصفقات العمومية 8111يوليو 

الصادر  123- 8188من المرسوم رقم  12والمادة 

، المطبق للقانون اآلنف الذكر، 8188يونيو  2بتاريخ 

مشروع الصفقة بعد اعتماده من طرف لجنة يتم توقيع 

برام الصفقات العمومية، من قبل المسؤول األول في إ

 . السلطة المتعاقدة

وال . تعتبر الصفقات غير المعتمدة باطلة بطالنا مطلقا
 .يمكن أن تلزم السلطة المتعاقدة، ماليا

 اإللغاء: 4المادة 
قرر، تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا الم

الصادر  232وخصوصا تلك الواردة في المقرر رقم 
، الذي يحدد سقف اختصاص 8181أكتوبر  83بتاريخ 

 .هيئات إبرام ورقابة الصفقات العمومية

 التنفيذ: 1المادة 
يكلف الوزراء أو من يماثلهم واآلمرون بصرف 
ميزانيات السلطات المتعاقدة األخرى، كل فيما يعنيه، 

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

 األول الوزير
 محمد ولد باِلل مسعود

   

/ 2322أغسطس  51صادر بتارخ  3155مقرر رقم 
يحدد شروط وطرق انتقاء وتعيين رؤساء / أ.و

 .وأعضاء لجان الصفقات العمومية

 الموضوع:المادة األولى
ق انتقاء وتعيين رؤساء يحدد هذا المقرر شروط وطر

وأعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية طبًقا لترتيبات 
يونيو  12الصادر بتاريخ  123-8188المرسوم رقم 

 181-8181، المتضمن تطبيق القانون رقم 8188
، الذي يلغي ويحل 8181ديسمبر  82الصادر بتاريخ 

 88الصادر بتاريخ  111-8111محل القانون رقم 
 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية، 8111يوليو 

 شروط وطرق اإلنتقاء: 2المادة 
تحدد شروط وإجراءات انتقاء رؤساء وأعضاء لجان 

 :إبرام الصفقات العمومية على النحو التالي
 :بالنسبة لرؤساء لجان إبرام الصفقات العمومية 5.2

 123-8188من المرسوم رقم  11طبًقا للمادة  5.5.2
، المتضمن تطبيق 8188يونيو  12الصادر بتاريخ 

ديسمبر  82الصادر بتاريخ  181-8181القانون رقم 
-8111، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 8181
، المتضمن 8111يوليو  88الصادر بتاريخ  111

مدونة الصفقات العمومية، يتم اختيار رئيس لجنة إبرام 
 الصفقات العمومية للسلطة المتعاقدة، من بين موظفي أو
عقدويي السلطة المتعاقدة المعنية بإتباع مسطرة انتقاء 
شفافة وتنافسية عن طريق دعوة داخلية للترشح، 
بواسطة ملف يتضمن مؤهالت تتعلق خصوصا بمجال 

 .الصفقات العمومية
يتم اختيار رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية  2.5.2

لعدة سلطات متعاقدة من بين موظفي وعقدويي السلطات 
 .المتعاقدة المجمعة ضمن نفس الشروط المذكورة أعاله

 :بالنسبة ألعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية 2.2
 123-8188من المرسوم رقم  7طبًقا للمادة  5.2.2

، المتضمن تطبيق 8188يونيو  12الصادر بتاريخ 
ديسمبر  82الصادر بتاريخ  181-8181القانون رقم 

-8111لقانون رقم ، الذي يلغي ويحل محل ا8181
، المتضمن 8111يوليو  88الصادر بتاريخ  111

مدونة الصفقات العمومية، يتم اختيار أعضاء لجان إبرام 
الصفقات العمومية، من خالل مسطرة انتقاء شفافة 
وتنافسية عبر دعوة داخلية للترشح، من بين موظفي 
وعقدويي السلطة المتعاقدة، وعند االقتضاء، من بين 

أو العقدويين اآلخرين للدولة وهيئاتها الفرعية،  الموظفين
الذين يتمتع كل منهم في مجاله، بالمؤهالت والخبرة التي 
تعتبر ضرورية لتولي وظيفة عضو في لجنة إبرام 

 .الصفقات العمومية
يجب أن يكون لديهم الحد األدنى من الخبرة في  2.2.2

 مجال الصفقات العمومية وأن تتوفر فيهم على األقل
 :إحدى المواصفقات التالية

 متخصص في إبرام الصفقات العمومية؛ 
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  قانوني أو إداري مدني أو مفتش رئيسي
إداري من السلك المالي في النظام )للخزينة 

 ؛(األساسي القديم
 إقتصادي؛ 
 مهندس؛ 
  أي مؤهل شخصي آخر تعتبر كفاءته معادلة. 

 .األخالقيةيتم إجراء االنتقاء على أساس معايير النزاهة 
تتضمن مسطرة انتقاء رؤساء وأعضاء لجان إبرام  0.2

 :الصفقات العمومية ثالث مراحل
 فحص مقبولية ومطابقة ملفات الترشح؛ 
  تقييم مؤهالت وكفاءة وخبرة المترشحين الذين

 اعُتبرت ملفاتهم مقبولة؛
 مقابلة مع المترشحين المتأهلين. 

أال تقل  يتم نشر إعالن الدعوة للترشح، والتي يجب
يوًما تقويمًيا، وكذلك ( 12)مدتها عن خمسة عشر 

محاضر المراحل المختلفة لمسار االنتقاء، على موقع 
 .سلطة تنظيم الصفقات العمومية

 طرق التعيين: 0المادة 
ُيرسم تعيين رئيس وأعضاء لجنة إبرام الصفقات 

 :العمومية على النحو التالي
 :فقات العموميةبالنسبة لرؤساء لجان إبرام الص 5.0

بالنسبة لرؤساء لجان إبرام الصفقات العمومية  5.5.0
للوزارات أو القطاعات المماثلة، و عند االقتضاء لعدة 
قطاعات، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، 
وبرتبة مكلف بمهمة في اإلدارة المركزية، لمدة أربع 

 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط( 1)
بة لرؤساء لجان إبرام الصفقات العمومية بالنس 2.5.0

للسلطات المتعاقدة األخرى، التي لديها لجنة إلبرام 
الصفقات العمومية، بموجب مقرر من وزير الوصاية 
الفنية، بناًء على اقتراح من المسؤول األول لهذه 
المؤسسات، وبرتبة مكلف بمهمة في اإلدارة المركزية 

سنوات قابلة للتجديد مرة  (1)أو ما يعادلها و لمدة أربع 
 .واحدة فقط

بالنسبة لرؤساء لجان إبرام الصفقات العمومية  0.5.0
للواليات األخرى ما عدا انواكشوط، بموجب مقرر من 
الوزير األول، بناًء على اقتراح من السلطة المختصة، 
وبرتبة مكلف بمهمة في اإلدارة المركزية، لمدة أربع 

 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط( 1)
 :ام الصفقات العموميةبالنسبة ألعضاء لجان إبر 2.0

بالنسبة ألعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية  5.2.0
لقطاع وزاري أو ما يماثله، بموجب مقرر من الوزير 
األول، بناًء على اقتراح من الوزير المعني، وبرتبة 

سنوات ( 1)مستشار في اإلدارة المركزية، ولمدة أربع 
 .قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

ة ألعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية بالنسب 2.2.0
التي تجمع عدة قطاعات وزارية أو ما يماثلها، بموجب 
مقرر من الوزير األول، بناًء على اقتراح من الوزير 
المنبثقة عنه، وبرتبة مستشار في اإلدارة المركزية، 

 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط( 1)ولمدة أربع 

جان إبرام الصفقات العمومية بالنسبة ألعضاء ل 0.2.0
للسلطات المتعاقدة األخرى، بموجب قرار من المسؤول 
األول لتلك السلطات، مع موافقة الهيئة المداولة، عند 
االقتضاء، وبرتبة مستشار في اإلدارة المركزية أو ما 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ( 1)يعادلها، ولمدة أربع 
 .فقط

لجان إبرام الصفقات العمومية بالنسبة لرؤساء  6.2.0
للواليات األخرى ما عدا انواكشوط، بموجب مقرر من 
الوزير المكلف بالداخلية، بناًء على اقتراح من الوالي، 

( 1)وبرتبة مستشار في اإلدارة المركزية، لمدة أربع 
 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

صفقات ُتلزم السلطات المتعاقدة بإبالغ سلطة تنظيم ال
العمومية واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية 
بقائمة و معطيات االتصال لرؤساء وأعضاء لجان إبرام 

 .الصفقات العمومية التابعة لهم

 ترتيبات إنتقالية: 6المادة 

يواصل رؤساء وأعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية 

القائمة ممارسة مهامهم لغاية تعيين رؤساء وأعضاء 

جدد للجان إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليهم 

 .في هذا المقرر

 اإللغاء: 1المادة 
 .تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر

 التنفيذ: 4المادة 
يكلف الوزراء أو من يماثلهم واآلمرون بصرف 
ميزانيات السلطات المتعاقدة األخرى، كل فيما يعنيه، 

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

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزارة العدل

 نصوص مختلفة
يوليو  50صادر بتاريخ  2322-525مرسوم رقم 

 .يتضمن إنهاء خدمة قاض بسبب الوفاة 2322

سبتمبر  12تم التأكد، اعتبارا من : المادة األولى

، من التوقف النهائي للخدمة بسبب الوفاة 8181

، 1، درجة 8للمرحوم سعد بوه السالك، قاض، رتبة 

 .088897Bالرقم االستداللي 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : 2المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 لغزوانيمحمد ولد الشيخ ا
 وزير العدل

 محمد محمود الشيخ عبد هللا ولد بيه
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 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص تنظيمية
دجمبر  22بتاريخ صادر  220–2325مرسوم رقم 

يقضي بإنشاء جائزة وطنية لحقوق اإلنسان  2325
 .واللحمة االجتماعية

يتم إنشاء جائزة وطنية لحقوق اإلنسان  :المادة األولى
ج موجهة لمكافأة .ل.ن.ح.و.ج)واللحمة االجتماعية 

الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات 
تقديرا لجهودهم الفردية أو الجماعية في مجال ترقية 
وحماية حقوق اإلنسان واللحمة االجتماعية في 

 .الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

وطنية لحقوق اإلنسان اليتم تقديم الجائزة  :2المادة 
 (.8)واللحمة االجتماعية كل سنتين 

وطنية لحقوق اإلنسان التقتطع الجائزة  :0المادة 
واللحمة االجتماعية من ميزانية الدولة ويتم تحديدها في 

 .النظام الداخلي للجنة التحكيم

وطنية لحقوق اإلنسان اليسند توزيع الجائزة  :6المادة 
واللحمة االجتماعية إلى لجنة تحكيم مشكلة على النحو 

 :التالي
مفوض حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني : الرئيس

 .والعالقات مع المجتمع المدني
 :األعضاء
 رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان؛ 
 رئيس اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ 
 ممثل عن رئاسة الجمهورية؛ 
 ولى؛ممثل عن الوزارة األ 
 ممثل عن وزارة العدل؛ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية؛ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون اإلسالمية؛ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل االجتماعي؛ 
  ممثل عن مفوضية حقوق اإلنسان والعمل

 اإلنساني والعالقات مع المجتمع المدني؛
  ممثالن إثنان عن المنظمات والجمعيات

 .النشطة في مجال حقوق اإلنسان
 .يعين أعضاء لجنة التحكيم بمقرر من الوزير األول

يتولى سكرتاريا لجنة التحكيم المفوض المساعد لحقوق 
 .اإلنسان والعمل اإلنساني والعالقات مع المجتمع المدني

يمكن للجنة التحكيم أن تستدعي أي شخص ترى أن 
 .حضوره ضروريا

منظمة من المجتمع المدني أو يجب على أي  :1المادة 
أي شخصية مترشحة وطنية أو دولية للحصول على 

وطنية لحقوق اإلنسان واللحمة االجتماعية أن الالجائزة 
 :تتوفر على ما يلي

 ة في مجال ترقية وحماية حققأن تكون لها خبرة م
 حقوق اإلنسان في موريتانيا؛

  أن تقدم تزكية موقعة من طرف شركاء فنيين
موجودين في موريتانيا ويشكل نشاطهم  وماليين

 األساسي دعم حماية حقوق اإلنسان في موريتانيا؛
  تقديم تزكية من طرف اإلدارات العمومية المعنية

 بملف حقوق اإلنسان في موريتانيا؛
  تقديم ورقة موجزة عن نشاطاتها المتعلقة بحقوق

 .اإلنسان واللحمة االجتماعية

حكيم القيام بفتح الترشيحات ال يمكن للجنة الت :4المادة 
 .إال إذا وصل العدد إلى مترشحين اثنين

تقوم اللجنة بتقييم ملفات المترشحين على أساس قائمة 
في نهاية . النقاط التي حددتها سلفا طبقا لنظامها الداخلي

 .التقييم تعلن اللجنة النتائج حسب الترتيب االستحقاقي

ا اللجنة تودع الترشحات لدى سكرتاري :1المادة 
الوطنية لحقوق اإلنسان واللحمة االجتماعية طبقا إلعالن 

 (.8)الترشح المعلن عنه لهذا الغرض كل سنتين 

تحدد شروط تنفيذ هذا المرسوم في النظام  :1المادة 

 .الداخلي المصادق عليه بمقرر من الوزير األول

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :0المادة 
 111–8117المرسوم وخصوصا المرسوم رقم 

المتضمن إنشاء  8117فبراير  11الصادر بتاريخ 
 .الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان

ومفوض حقوق اإلنسان  اءريكلف الوز :53المادة 

كل فيما  ،والعمل اإلنساني والعالقات مع المجتمع المدني

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة  بتنفيذ ،يعنيه

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزير الداخلية والالمركزية
 محمد سالم ولد مرزوك

 وزير المالية
 محمد األمين ولد الذهبي

 وزارة المالية

 نصوص تنظيمية
يتضمن  2322مايو  30صادر بتاريخ  3601مقرر 

 "مكتب انجاكو الميناء" كي يسمىإنشاء مكتب جمر

متعدد الوظائف  ينشأ في ميناء انجاكو: المادة األولى
ترميزه " مكتب انجاكو الميناء"مكتب جمارك يسمى 

 .MR 622اإلحصائي 

يكلف هذا المكتب بالجمركية والمراقبة  :2المادة 
 االستيرادوالرقابة و جميع العمليات الجمركية و خاصة 

 .والتصدير والعبور 
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يتبع لهذا المكتب مركز جمارك انجاكو  :0المادة 
 11الصادر بتاريخ  111المنشئ بموجب المقرر رقم 

  .1273أغسطس 

 ؛ تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة: 6المادة 

لجمارك بتنفيذ هذا المقرر لعام ليكلف المدير ا :1المادة 
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية سالذي 

 .الموريتانية
 وزير المالية

 اسلمو ولد محمد امبادي

االقتصادية وترقية الشؤون وزارة 
 القطاعات اإلنتاجية

 نصوص تنظيمية
دجمبر  22بتاريخ صادر  221–2325مرسوم رقم 

يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن  2325
 .وإنشاء الهياكل المسؤولة عنه

يتم بموجب هذا المرسوم إجراء تعداد  :المادة األولى
عام للسكان والمساكن على امتداد التراب الوطني، يحدد 
تاريخ بدء العمليات الميدانية للتعداد بموجب مقرر يتخذ 

ادية وترقية القطاعات من طرف وزير الشؤون االقتص
 .اإلنتاجية

للتعداد العام للسكان  تتمثل األهداف األساسية :2المادة 
 :والمساكن في

  الحصول على الخصائص الديموغرافية
واالجتماعية واالقتصادية الفردية منها 

 والجماعية؛
  توجيه السياسة السكانية في إطار االستصالح

 الترابي؛
  وكذلك قاعدة بيانات التوفر على قاعدة لإلستطالع

 على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات؛
 زيادة معرفة خصائص المساكن؛ 
  تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لإلحصاء والتحليل

الديموغرافي واالقتصادي في تنفيذ عمليات جمع 
 .وتحليل البيانات

التعداد  يعهد بمراقبة وتنفيذ مختلف عمليات :0المادة 
 :والمساكن للهياكل التاليةالعام للسكان 

 اللجنة الوطنية للتعداد؛ 
 األمانة المركزية للتعداد؛ 
 اللجان الجهوية للتعداد؛ 
 المكاتب المناطقية للتعداد؛ 
 المكاتب الجهوية للتعداد. 

ينظم التعداد العام للسكان والمساكن تحت  :6المادة 
رعاية وزير الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات 

 .طبقا لقرارات اللجنة الوطنية للتعداداإلنتاجية 

 :يتمثل دور اللجنة الوطنية للتعداد فيما يلي :1المادة 

 تحديد التوجيهات واألهداف العامة للتعداد؛ 
  تنسيق كافة نشاطات التعداد وأعمال مختلف

 القطاعات المساهمة في إنجاز العملية؛
  اقتراح اإلجراءات التي يجب اتخاذها على

ني من طرف الحكومة من أجل المستوى الوط
 تسهيل تنفيذ التعداد؛

  المصادقة على نتائج التعداد قبل تبنيها من
 .طرف الحكومة من أجل نشرها

تتشكل اللجنة الوطنية للتعداد على النحو  :4المادة 
 :التالي
  وزير الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات

 اإلنتاجية، رئيسا؛
  نائبا للرئيس؛وزير الداخلية والالمركزية؛ 

 :األعضاء
 الوزير المكلف بالمالية؛ 
 الوزير المكلف بالتهذيب الوطني؛ 
 الوزير المكلف بالصحة؛ 
 الوزير المكلف بالتحول الرقمي واالبتكار؛ 
 الوزير المكلف بالطاقة؛ 
 الوزير المكلف بالزراعة؛ 
 الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية؛ 
 الوزير المكلف باإلسكان؛ 
 لف بالمياه والصرف الصحي؛الوزير المك 
 الوزير المكلف باالتصال؛ 
 الوزير المكلف بالطفولة واألسرة. 

يتولى منسق األمانة المركزية للتعداد  :1المادة 
سكرتارية اللجنة الوطنية للتعداد ويمكنه االستعانة بواحد 

 .من معاونيه أو أكثر

تضيه اللجنة الوطنية للتعداد حسب ما تقتجتمع  :1المادة 
 . الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها

يمكن للجنة االستعانة بصفة استشارية بأي شخص نظرا 
 .لمؤهالته

تكلف األمانة المركزية للتعداد المنشأة لدى  :0المادة 
الوكالة الوطنية لإلحصاء والتحليل الديموغرافي 
. واالقتصادي بتنفيذ عمليات التعداد واإلشراف عليه

ه الخصوص بإعداد المنهجية العامة وتقوم على وج
وبتحضير العمليات من الناحية الفنية . للتعداد

واللوجستيكية وكذلك بإنجاز العد الفعلي وفرز واستغالل 
 .وتحليل ونشر النتائج

تضم األمانة المركزية للتعداد فضال عن  :53المادة 
 :المنسق والمنسق المساعد المناصب التالية

 مستشار فني واحد؛ 
 ستة رؤساء أقسام. 

يقوم منسق األمانة المركزية للتعداد  ،بموجب قرار
بتحديد صالحيات المستشار الفني ورؤساء األقسام 
وتعيينهم كما يقوم بإنهاء مهامهم تدريجيا حسب اكتمال 

 .مراحل التعداد
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يمكن لألمانة المركزية للتعداد إذا دعت الضرورة لذلك 
 .اإلستعانة بخبراء

لمدير العام للوكالة الوطنية لإلحصاء ا :55المادة 
والتحليل الديموغرافي واالقتصادي هو منسق األمانة 

المدير العام المساعد للوكالة الوطنية . المركزية للتعداد
لإلحصاء والتحليل الديموغرافي واالقتصادي هو 

 .المنسق المساعد لألمانة المركزية للتعداد

تعداد المنشأة في كل تسهر اللجان الجهوية لل :52المادة 
الواليات على تنفيذ التعداد وذلك من خالل تقديم الدعم 

الكتتاب، ا)ف األنشطة في مرحلة العد الفعلي لمختل
 .(الخ ...التكوين، التوعية، النقل، االتصال،

تتشكل اللجان الجهوية للتعداد على النحو  :50المادة 
 :التالي
 الوالي، رئيسا؛ 
 من ينوب عنه،  رئيس المجلس الجهوي أو

 عضوا؛
 حكام المقاطعات، أعضاء؛ 
 عمد البلديات، أعضاء؛ 
  رئيس المصلحة الجهوية للتخطيط والمتابعة

والتقييم التابعة لوزارة الشؤون االقتصادية 
 وترقية القطاعات اإلنتاجية، عضوا؛

 رئيس المكتب الجهوي للتعداد سكرتيرا. 
آخرين ويمكن للجان الجهوية للتعداد أن تضم أشخاصا 

إذا دعت الضرورة لذلك، معينين بأسمائهم من طرف 
اللجنة الوطنية للتعداد وذلك على أساس كفاءتهم 

 .ومساهمتهم في نشاطات التعداد

تعتبر المكاتب المناطقية للتعداد هيئات  :56المادة 
تنسيق عن قرب تغطي واليتين أو ثالث واليات تكلف 

ب للمكاتب هذه المكاتب بتقديم الدعم الفني عن قر
الجهوية للتعداد وبمتابعة سير تنفيذ عملية التعداد على 

 .مستوى كل منطقة
سيتم تنصيب هذه المكاتب مباشرة قبل مرحلة العد 
الفعلي للسكان المستقرين وستعمل هذه المكاتب تحت 

 .إشراف األمانة المركزية للتعداد

سيتم تحديد عدد المكاتب المناطقية للتعداد  :51المادة 

ومقارها وتشكيلتها وفقا لقرار صادر عن منسق األمانة 

 المركزية للتعداد

تكلف المكاتب الجهوية للتعداد المقامة في  :54لمادة ا
عواصم الواليات بتنفيذ مرحلة العد الفعلي في كل والية 

 :وتسند إليها على وجه الخصوص المهام التالية
 كتتاب وتكوين أشخاص العمل الميداني؛ا 
  ،تعبئة السكان بواسطة مختلف الوسائل

 ؛الخ...الملصقات، االتصاالت
  التنسيق واإلشراف على عمليات جمع

 البيانات؛

 تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرفها. 
تعمل المكاتب الجهوية للتعداد بتعاون فني وثيق مع 

اف اللجان الجهوية المكاتب المناطقية للتعداد وتحت إشر
 .للتعداد

سيتم تحديد تشكيلة المكاتب الجهوية للتعداد  :51المادة 
 .وفقا لقرار صادر من منسق األمانة المركزية للتعداد

يلزم كل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين  :51المادة 
باإلدالء باإلجابات الصحيحة على االستمارات المتعلقة 

كما يلزم جميع الوكالء . مساكنبالتعداد العام للسكان وال
العاملين في التعداد باالحترام الدقيق لواجب سرية 
اإلجابات تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص 

 اإلجباريةعليها في القوانين والنظم المعمول بها حول 
 .والسرية في مجال اإلحصاء

تلزم كافة مصالح الدولة والسلطات الجهوية  :50المادة 
والمحلية بتقديم أي مساعدة يطلبها منهم وكالء التعداد 

 .وذلك في حدود اإلمكانيات الموضوعة تحت تصرفهم

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :23المادة 
 .المرسوم

بتنفيذ هذا  ،كل فيما يعنيه ،يكلف الوزراء :25المادة 
وم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المرس

 .اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

 محمد ولد باِلل مسعود
 وزير الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية

 عثمان مامادو كان
   

مارس  51بتاريخ صادر  320–2322مرسوم رقم 
يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم  2322
 2353أكتوبر  56الصادر بتاريخ  231–2353

القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني 
 .لتطوير التغذية

ينشئ هذا المرسوم وينظم ويحدد  :المادة األولى
صالحيات وقواعد تنظيم وسير عمل المجلس الوطني 

 .يةغذلتطوير الت

تتمثل مهمة المجلس الوطني لتطوير التغذية  :2المادة 
لى سياسة الحكومة والتوجهات في المصادقة ع

االستراتيجية في مجال التغذية، ويتولى المناصرة لتعبئة 
 .الموارد لمتابعة تطوير التغذية

تتمثل مهام المجلس في خلق بيئة مؤسسية  :0المادة 
يمكن أن تشكل فضاء للنقاش والتوجيه والتخطيط 
وتنسيق إجراءات المشاركة الفعالة في تنفيذ السياسة 

 .ةالمحدد
 : وفي هذا اإلطار فهو مكلف بما يلي
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  اعتماد سياسات وخطط العمل القطاعية لتطوير
التغذية والتأكد من أخذها في االعتبار في جميع 

استراتيجية النمو )االستراتيجيات الوطنية 
المتسارع والرفاه المشترك، السياسة الوطنية 
لتطوير التغذية، الخطة االستراتيجية متعددة 

 ؛(للتغذية، السياسات القطاعيةالقطاعات 
  القيام بمناصرة من أجل تعبئة وطنية لصالح

 التغذية؛
  السهر على ضمان التعددية القطاعية للعمل في

 مجال التغذية؛
  السهر على تعبئة الموارد الداخلية والخارجية

 الالزمة لتطوير التغذية بشكل فعال؛
  التأكد من أن كل قطاع يقوم باألنشطة الخاصة

 به؛
  القيام بمتابعة وتقييم كافة األنشطة الخاصة

 بالتغذية؛
 القيام بالتحكيم الالزم عند الضرورة. 

يجتمع المجلس في بداية كل عام لتقييم خطة  :6المادة 
السنة الماضية واعتماد خطة للسنة الحالية، يمكن أن 

 .يجتمع بصفة استثنائية باستدعاء من طرف رئيسه

 : يتألف المجلس الوطني لتطوير التغذية من :1المادة 
 الوزير األول: الرئيس

 .الوزير المكلف بالشؤون االقتصادية: نائب الرئيس
 :األعضاء

 الوزير المكلف بالمالية؛ 
 الوزير المكلف بالتهذيب؛ 
 الوزير المكلف بالصحة؛ 
 الوزير المكلف بالصيد واالقتصاد البحري؛ 
 الوزير المكلف بالزراعة؛ 
 الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية؛ 
 الوزير المكلف بالتجارة؛ 
 الوزير المكلف بالمياه؛ 
 الوزير المكلف بالعمل االجتماعي؛ 
 الوزير األمين العام للحكومة؛ 
 مفوض األمن الغذائي؛ 
  المستشار المكلف بملف التغذية برئاسة

 الجمهورية؛
 المستشار المكلف بملف التغذية بالوزارة األولى؛ 
 قطة االتصال الوطنية للحركة الدولية لدعم ن

لذي يقوم بأعمال سكرتاريا ا( SUN)التغذية 
 المجلس؛

  ممثل رابطة عمد موريتانيا(AMM) 
 قطاع الصناعة الغذائية لدى غرفة  ةممثل غرف

 التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية؛
 ممثالن عن الوسط األكاديمي؛ 
  يعمالن في مجال ممثالن عن المجتمع المدني

 التغذية؛
 ممثالن عن الشركاء الفنيين والماليين. 

يعتمد المجلس على منصة وطنية متعددة : 4المادة 
 ."المنصة"القطاعات للتغذية 

 :تكلف المنصة بما يلي :1المادة 
  إعداد التنسيق وتحيين السياسة الوطنية لتطوير

 التغذية والخطة االستراتيجية الوطنية للتغذية؛
  إعطاء رأي فني قبل مصادقة المجلس على

خطط العمل القطاعية في مجال التغذية، مع 
التأكد من أنها تأخذ في االعتبار التوجهات 

 واألهداف واإلجراءات ذات األولوية؛
  تشجيع مواءمة مختلف خطط العمل وتكامل

 الوسائل المستخدمة؛
 تنسيق وتنشيط تنفيذ خطط العمل المختلفة؛ 
  الفني المنتظم بين المكونات دعم التشاور

المختلفة القطاع العام والقطاع الخاص 
 ؛(والمجتمع المدني

  اإلشراف على تنفيذ األنشطة على المستوى
الوطني بالتعاون مع اإلدارات المعنية 

 ،التقارير الدورية ،التقييم/ المراجعة، المتابعة)
 ؛(إلخ

  تقييم احتياجات المتدخلين الوطنيين وتسهيل
إلجراءات الهادفة إلى مواءمة وتيرة جميع ا

 إنجاز معدالت تنفيذ التدخالت المختلفة؛
  صياغة تقرير نصف سنوي موجه للمجلس

عن حالة تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير التغذية 
 والخطة الوطنية للتغذية متعددة القطاعات؛

  السهر على إنشاء وتحيين قاعدة بيانات وطنية
 للتغذية؛

  المجلستحضير اجتماعات. 

 :تتشكل المنصة على النحو التالي :1المادة 
 ،المدير العام لسياسات واستراتيجيات التنمية :الرئيس

ممثال عن الوزارة المكلفة باالقتصاد، نقطة االتصال 
 (SUN)الوطنية مع الحركة الدولية لدعم التغذية  

 المدير العام للصحة  :النائب األول للرئيس
 ؛ بالوزارة المكلفة بالصحة

 المدير المكلف : النائب الثاني للرئيس
 بالتخطيط لدى الوزارة المكلفة بالزراعة

 :األعضاء

  المديرون المكلفون بالتخطيط في الوزارات
المكلفة بالمالية والتهذيب والصيد والتنمية 
الحيوانية والتجارة والمياه والعمل االجتماعي 
 وكذلك مدير التغذية الجماعية بمفوضية األمن

 ؛الغذائي وممثل عن التآزر

  ممثل رابطة عمد موريتانيا(AMM)؛ 

 ؛ممثالن عن القطاع الخاص 

 ؛ممثالن عن الوسط االكاديمي 

 لمدني المتدخلين في ممثالن عن المجتمع ا
 ؛مجال التغذية

 ممثالن عن الشركاء الفنيين والماليين. 
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المنصة مرة واحدة كل شهرين أو تجتمع : 0المادة 
 .بصفة استثنائية بدعوة من رئيسها

تحتضن المديرية العامة للسياسات : 53المادة 
رة المكلفة باالقتصاد مقر اواستراتيجيات التنمية بالوز

 .المنصة الوطنية متعددة القطاعات للتغذية

يمثل المجلس والمنصة على المستوى : 55المادة 
صات الجهوية متعددة القطاعات الجهوي من قبل المن

 .للتغذية

تتمثل مهمة المنصة الجهوية متعددة : 52المادة 
القطاعات للتغذية في توجيه وتنسيق ومتابعة نشاطات 
تطوير التغذية في الواليات والقيام بمناصرة وتعبئة 

 .الموارد على المستوى الجهوي

 :تكلف المنصة الجهوية بما يلي: 50المادة 

  تعدد قطاعات العمل على المستوى السهر على
شاور الدوري بين مختلف الجهوي وضمان الت

 ؛المتدخلين

 يط الجهوي للعمل في مجال إدارة عملية التخط
 ؛التغذية

 لتعبئة جميع أنواع الموارد  التعاون مع الشركاء
ستوى الجهوي وتوزيعها بشكل الالزمة على الم

 ؛مناسب

  والمنصة عن متابعة وتقييم وإبالغ ذلك للمجلس
نتائج وعقبات وعراقيل عمل التغذية في الوالية 

 .المعنية

تجتمع المنصة الجهوية مرة كل ثالثة أشهر  :56المادة 
 .بصفة استثنائية بدعوة من رئيسها أو

 :المنصة الجهوية على النحو التاليتتكون : 51المادة 

 الوالي: الرئيس 

 المدير الجهوي المكلف : النائب األول للرئيس
 ؛بالصحة

 ممثال  المندوب الجهوي: النائب الثاني للرئيس
 ؛للوزارة المكلفة بالزراعة

 ممثل الوزارة المكلفة باالقتصاد  :السكرتارية
 .بالوالية

 :األعضاء

  رؤساء المصالح الجهوية للوزارات والمؤسسات
ي المنصة والمتواجدين في الوطنية الممثلة ف

 ؛الوالية

 ؛ممثليهمؤساء المجالس الجهوية أو ر 

 ؛المقاطعات المركزية عمد بلديات 

 ؛ممثالن عن القطاع الخاص 

 ؛ممثالن عن المجتمع المدني الوطني 

 ؛ممثالن عن شركاء التنمية 

  ممثل عن المنظمات غير الحكومية الدولية
 .الموجودة في الوالية

يجوز للمنصة الجهوية أن تقرر تشكيل : 54المادة 
سواء كانوا أعضاء مجموعات عمل تتألف من خبراء 

في المنصة أم ال لدراسة المشاريع والملفات المختلفة 
وتقديم الدعم لوضع خطط العمل وإجراء دراسات 

 .ومسوحات ظرفية

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 51المادة 
الصادر  812-8111المرسوم وخاصة المرسوم رقم 

وتنظيم ، القاضي بإنشاء 8111أكتوبر  11بتاريخ 
 .وسير عمل المجلس الوطني لتطوير التغذية

بتنفيذ هذا  ،كل فيما يعنيه ،يكلف الوزراء: 51المادة 
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

  محمد ولد باِلل مسعود
 وزير الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية

 مامادو كان عثمان

 وزارة البترول والمعادن والطاقة

 نصوص تنظيمية
مارس  53بتاريخ صادر  324–2322مرسوم رقم 

رتفاق يقضي بإعالن منطقة نفوذ ممرات اال 2322
عالية ومتوسطة الجهد والسالمة لخطوط الكهرباء 

ومحطات التحويل المرتبطة بها التابعة للشركة 
 .امالموريتانية للكهرباء، ذات نفع ع

مناطق نفوذ ممرات .تعلن ذات نفع عام: المادة األولى
االرتفاق والسالمة لخطوط الكهرباء عالية ومتوسطة 

 :الجهد ومحطات التحويل المرتبطة بها التالية

  كوربير  –كيلوفولت انواكشوط 882الخط
ومحطات التحويل المرتبطة ( غالالحدود مع السن)
 ؛به

  أكجوجت –كيلوفولت انواكشوط 882الخط– 
 ؛ازويرات ومحطات التحويل المرتبطة به -أطار

  امبود وتفرعاته إلى  -بابيسيل فولتكيلو 21الخط
بلحراث  –، مونكلمونكل -امبود)فولت كيلو 33
ومحطات التحويل المرتبطة  (باركيول -امبود و
 .به

تلحق بهذا المرسوم وتشكل جزءا ال يتجزأ منه 

لمخططات الخطوط  (جي بي أس)اإلحداثيات الجغرافية 

الكهربائية التي توضح ممرات التثبيت وحدود مواقع 

يبلغ عرض ممرات . محطات التحويل المرتبطة بها

االرتفاق والسالمة المتمركزة على محاور الخطوط 

م على 82) فولت أيكيلو 882م بالنسبة لخطوط 21

 21م بالنسبة لخطوط 31 و( كل جانب من المحور

م 12 و (جانب من المحورم كل 12أي )كيلوفولت 

م على كل جانب 7أي ) كيلوفولت 33بالنسبة لخطوط 

 (.من المحور
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تخضع إلجراءات نزع الملكية لغايات النفع  :2المادة 

العام وفقا لألنظمة المعمول بها جميع العقارات المبنية 

وغير المبنية المشمولة بالتحقيق األولي والمسجلة في 

تقرير العمل التحضيري المرفق بهذا المرسوم والواقعة 

نفوذ ممرات االرتفاق والسالمة لخطوط  في منطقة

 .المحدد في المادة األولىالكهرباء على النحو 

 (ش م ك)يسمح للشركة الموريتانية للكهرباء  :0المادة 
فيذ أعمال تشييد البنى التحتية المذكورة في المادة نبت

األولى ضمن الحدود المشار إليها بالنسبة ممرات 
 .االرتفاق والسالمة بالنسبة لهذه الخطوط الكهربائية

ثير ممرات اإلرتفاق في المناطق المشجرة يتم الحد من تأ
إلى أدنى حد له حيث تقوم الشركة بقطع الحد األدنى 
فقط من األشجار المطلوبة لمرور آليات سحب الكابالت 

 .الكهربائية

 تتحمل ميزانية الدولة تكاليف عملية تحرير :6المادة 

ممرات االرتفاق والسالمة للخطوط الكهربائية موضوع 

 .نزع الملكية لغايات النفع العام

ستقوم لجنة فنية مؤلفة من ممثلين عن وزارة  :1المادة 

المالية ووزارة الداخلية والالمركزية ووزارة البترول 

والطاقة والمعادن ووزارة اإلسكان والعمران 

واالستصالح الترابي بنزع الملكيات المثبتة مبنية كانت 

أو غير مبنية المتأثرة كليا أو جزئيا بممرات االرتفاق 

 .ة لهذه الخطوطوالسالم

ستتولى هذه اللجنة تقديم المقترحات والتفاوض مع 

أصحاب الحق حول مبالغ التعويضات المحتملة محددة 

بسعرها المناسب سواء كانت نقدا بالنسبة لإلعمار الفعلي 

 .أو عقارا بالنسبة للقطع األرضية الخالية من أي إحياء

ترك يتم تحديد تنظيم وسير عمل هذه اللجنة بمقرر مش

 .بين القطاعات الوزارية المعنية

يكلف وزير المالية ووزير الداخلية  :4المادة 

والالمركزية ووزير البترول والطاقة والمعادن ووزير 

 ،ما يعنيه، كل فياإلسكان والعمران واالستصالح الترابي

بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول

  محمد ولد باِلل مسعود

 وزير المالية 
 محمد األمين ولد الذهبي 

 الداخلية والالمركزية وزير
 محمد سالم ولد مرزوق. د

 وزير البترول والطاقة والمعادن
 صالحعبد السالم ولد محمد 

 وزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي
 حمد ولد محمدأسيد 

 وزارة التشغيل والتكوين المهني

 نصوص تنظيمية
دجمبر  21صادر بتاريخ  203-2325مرسوم رقم 

يقضي بإنشاء صندوق وطني للتشغيل ويحدد  2325
 .تسييره طرق

 ينشأ لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني: المادة األولى
 :ب( ت.و.ص)صندوق وطني للتشغيل يختصر 

يضطلع الصندوق الوطني للتشغيل بمهمة  :2المادة 
ترقية التشغيل والمقاولة  أنشطة وبرامجتمويل 

 :وخصوصا

 ؛برامج تحسين فرص التشغيل 

 والتدريب ودعم  برامج وأنشطة التوظيف
 اإلدماج؛

 برامج تطوير وترقية المقاوالت المتناهية الصغر 
 ؛والصغيرة والمتوسطة

 ؛المسوح والدراسات حول سوق العمل 

 تقييم تأثير البرامج الممولة من طرف الصندوق. 

وطني للتشغيل ثالث نوافذ يوفر الصندوق ال: 0المادة 
 ؛للتمويل

 لتطوير التمويالت الموجهة : النافذة األولى
 ؛المقاولة والتشغيل الذاتي

 الوساطة تمويالت أنشطة : النافذة الثانية
 ؛ظيف والتدريب وتحسين فرص التشغيلوالتو

 تمويل المسوح والدراسات حول : النافذة الثالثة
 .سوق العمل

 :الهيئات المستفيدة من الصندوق هي: 6المادة 

  ؛"تشغيل"الوكالة الوطنية للتشغيل 

  المقاولة والتشغيل والدمج البرامج العمومية لترقية
 ؛المهني

  األخرى أو شبه العمومية كافة الهيئات العمومية
التي تساهم في خلق فرص التشغيل والدمج 

 .وترقية المقاولة

مصادر الصندوق الوطني للتشغيل تتشكل : 1المادة 
 :من

  صناديق برنامج األولويات الموسع لرئيس
 ؛المخصص للتشغيل وترقية المقاولة الجمهورية

  الصندوق الخاص بالتشغيل موضوع اتفاقية
المالية تفويض التسيير الموقعة من طرف وزارة 

 ؛وصندوق االيداع والتنمية

  المبالغ المحصلة من التمويالت الممنوحة
طة للمقاوالت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوس

 ؛من طرف برنامج مشروعي مستقبلي

  المبالغ المحصلة من التمويالت الممنوحة
 للمقاوالت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
واألنشطة المدرة للدخل من طرف البرنامج 
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قاوالت المتناهية الصغر الوطني المندمج لدعم الم
 ؛والصغيرة

  صندوق إعادة تمويل مؤسسات التمويل
 الصغرى؛

  طرف الدولة والمجموعات اإلعانات المقدمة من
 ؛اإلقليمية

 ؛ء التنميةلموارد المقدمة من شركاا 

 خدمات المقدمة من طرف منتوجات األنشطة وال
 ؛الصندوق

  منتوجات الرسوم الجبائية وشبه الجبائية
 ؛لمخصصة لترقية التشغيل والمقاولةا

 ؛مساهمات أرباب العمل 

 المساعدات والهبات والوصايا. 

يتم توقيع اتفاقية لتفويض تسيير الصندوق بين : 4المادة 
 .يل وصندوق االيداع والتنميةالوزارة المكلفة بالتشغ

يشمل تفويض تسيير الصندوق المذكور في  :1المادة 
 :أعاله على الخصوص ما يلي 1لمادة ا

 ؛التسيير النقدي للصندوق 

  استقبال الطلبات للتمويل وتحليلها وعرضها
المشار إليها في  لمصادقة لجنة منح التمويالت

 ؛أدناه 2المادة 

  ؛التمويالتتحضير دورات لجنة منح 

 يدين من تحضير توقيع االتفاقيات مع المستف
 ؛التمويالت

 ؛تعبئة التمويالت ومتابعة تنفيذها 

  تحصيل التمويالت الممنوحة للمؤسسات
المتوسطة والصغيرة واألنشطة المدرة للدخل 

 .والتجمعات ذات النفع االقتصادي
ينشأ لدى الصندوق الوطني للتشغيل لجنة : 1المادة 

توجيه استراتيجي مكونة من الوزير المكلف بالتشغيل 
 اإليداعوالوزير المكلف بالمالية والمدير العام لصندوق 

 .والتنمية

ينشأ لدى الصندوق الوطني للتشغيل لجنة : 0المادة 
لمنح التمويالت يترأسها الوزير المكلف بالتشغيل أو من 

 :تشكل اللجنة من األعضاء التاليينتيمثله و

  ؛عن الوزارة المكلفة بالتشغيل( 8)ممثالن 

 ؛ثل عن الوزارة المكلفة باالقتصادمم 

 ؛مثل عن الوزارة المكلفة بالماليةم 

  ؛اإليداع والتنميةممثل عن صندوق 

  تشغيل"ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل." 
التمويالت يتم تعيين ممثل الوزير وأعضاء لجنة منح 

بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل بناء على اقتراحات 
 .من القطاعات المعنية

تمويالت يتم تعيين ممثل الوزير وأعضاء لجنة منح ال
 .ن بقطاعاتهممن بين المسؤولين السامي

والتنمية بسكرتاريا لجنة منح  اإليداعيكلف صندوق 
 .التمويالت

ت التابعة للصندوق توضع لجنة منح التمويال: 53المادة 
الوطني للتشغيل تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل 

 :لف بوتك

 ؛لموافقة على شروط قرض االعتماداتا 

 مة إليها وتقديم التمويالت دراسة الملفات المقد
 ؛للطلبات المقبولة

  دراسة واعتماد حساب تقديري للمداخيل
 والنفقات؛

  والمالي عند اإلداريالمصادقة على الحساب 
 .نهاية كل سنة مالية

 اإليداعيتم فتح حساب في سجالت صندوق : 55المادة 
 .والتنمية باسم الصندوق الوطني للتشغيل

تجتمع لجنة منح التمويالت التابعة للصندوق : 52المادة 
 .الوطني للتشغيل كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها

تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية البسيطة من األعضاء 
تساوي األصوات يكون صوت في حالة  ،الحاضرين
 .جحاالرئيس مر

تعرض قرارات لجنة منح التمويالت على الوزير 
 .المكلف بالتشغيل من أجل المصادقة

مع بداية كل سنة مالية، يعرض الحساب : 50المادة 
والنفقات المعتمدة من طرف لجنة  لإليراداتالتقديري 

لوطني للتشغيل على منح التمويالت التابعة للصندوق ا
الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية من 

 .أجل المصادقة

تحدد ترتيبات هذا المرسوم عند الحاجة  :56المادة 
بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير 

 .المكلف بالمالية

تحول اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المرسوم : 51المادة 
وخصوم صندوق الوكالة الوطنية لترقية موارد وأصول 

 .وتشغيل الشباب إلى الصندوق الوطني للتشغيل

 ميلغي هذا المرسوم ويحل محل المرسوم رق: 54المادة 

، المحدد 8112مايو  12الصادر بتاريخ  8112-112

لقواعد تنظيم وتسيير وسير عمل صندوق الوكالة 

بات الوطنية لترقية تشغيل الشباب وكذلك كل الترتي

 .األخرى المخالفة

ي نيكلف وزير التشغيل والتكوين المه: 51المادة 
ما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ، كل فيووزير المالية

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 
 .الموريتانية

 الوزير األول
  محمد ولد باِلل مسعود

 وزير التشغيل والتكوين المهني
 حمدأالطالب ولد سيد 
 وزير المالية 

 محمد األمين ولد الذهبي
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 وزارة اإلسكان واالستصالح الترابي

 نصوص تنظيمية
دجمبر  51صادر بتاريخ  222–2021مرسوم رقم 

لقطاع يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع ا 2325
 .نفع عام في توجنين و بإعالنه ذا 22

 88يصادق على مخطط تقطيع القطاع : المادة األولى
 .نفع عام ذا و يعلن توجنينفي 

 ,A, B, C, D, E, Gالنقاط بيحدد مخطط التقطيع هذا 
H, I, J, K, L, M et N  المحددة إحداثياتها الجغرافية

 :بما يلي( 82الحزمة ) WGS 84في نظام 

Y X النقطة 

1 992 283,48 401 956,77 A 

1 993 034,47 402 368,22 B 

1 992 606,97 403 129,89 C 

1 993 985,52 403 903,66 D 

1 993 972,41 404 290,76 E 

1 994 687,47 405 045,05 F 

1 994 551,81 405 562,15 G 
 

Y X النقطة 

1 993 945,34 405 408,91 H 

1 993 822,40 405 351,09 I 

1 991 956,17 404 290,83 J 

1 992 037,35 404 135,13 K 

1 991 777,81 403 989,15 L 

1 991 894,69 403 783,56 M 

1 991 413,97 403 506,91 N 
 

تحدد طبيعة ووجهة مختلف العناصر المكونة : 2المادة 
 :لمخطط التقطيع وفقا لدفتر الشروط التالي

I. اعتبارات عامة 
العناصر المكونة  مختلفيحدد دفتر الشروط هذا طبيعة 

 .في توجنين و يحدد وجهته 88لمخطط تقطيع القطاع 
II. المناطق أنواع 

يبين مخطط تقطيع هذه المنطقة أربعة أنواع من المناطق 
منطقة السكن منطقة الطرق، منطقة التجهيزات : هي

 .الجماعية والساحات العمومية و االحتياطات العقارية
يتعين، على مستوى كل هذه المناطق، اتخاذ كافة 
االحتياطات حتى تستجيب اإلنجازات للمعايير العمرانية 

 .لبات السالمة و األمن و احترام البيئةو لمتط
 :منطقة السكن (5

تخصص منطقة السكن إليواء األسر، و ستوضع الحدود 
. واحدة ةلكل قطعة أرضية كما ستخصص إليواء أسر

يمكن أن تسور القطعة األرضية من طرف ساكنها كما 
سكن بحيث ال يشكل  يتم تصميم و تشييد و صيانة كل

 .الغير  علىو ال  خطرا على ساكنه
ال يسمح باالستخدامات التكميلية كالتجارة والخدمات 
والصناعات التقليدية إال إذا كانت تتماشى و متطلبات 

 –ضجيج)من شأنها أن تضايق السكان  السكن أي ليس
ت كما تحظر فيها البنايا( حركة مرور مكثفة –تلوث

لتخزين و يجوز المخصصة للنشاطات الصناعية أو ل
 .ل يشجع في المنطقةغرس األشجار ب

 منطقة الطرق (2

ستقبال الشبكات المختلفة تخصص منطقة الطرق ال

و يجب تصميم تلك ( رباء، الهاتف، الخ، الكهالماء)

و . الشبكات بحيث تستفيد منها كافة القطع األرضية

تنفيذها مطابقين لمتطلبات  ويجب أن يكون تخطيطها 

و الصيانة و صرف ( األمن، سهولة التحرك)المرور 

 .المياه

و تحظر فيها جميع المباني المخصصة للسكن أو 

التجهيزات أو الصناعة أو التجارة و يرخص في 

خزانات )البنايات ذات الصلة المباشرة بالبنى التحتية 

يشجع  و يجوز بل...( تحويل الكهرباءمراكز  ،المياه

 .غرس األشجار في المنطقة خارج قارعة الطريق

 منطقة التجهيزات الجماعية (0

تشمل هذه المنطقة جميع المناطق المخصصة الحتضان 

و . الحي التجهيزات الجماعية الضرورية لحسن سير

يجوز في هذه المنطقة إقامة المباني ذات النفع العام مثل 

ي حين ف ...مدارس والمراكز الصحية و األسواقال

يحظر إقامة المباني السكنية أو الصناعية أو التجارية أو 

 .الحرفية

يمكن كذلك أن تستقبل منطقة التجهيزات الجماعية 
 .المباني المسموح بها في منطقة الطرق

 تياطات العقارية لعمومية و االحالساحات ا (6
تخصص الساحات العمومية في األحياء لتوفير فضاءات 

و يمكن أن تهيأ و تجهز من قبل  .للراحة و االستجمام
من طرف تجمع سكاني بترخيص من  أوالمجموعة 

السلطات المختصة لجعلها أكثر استقطابا و لحمايتها من 
 .أي احتالل غير شرعي

يجوز بل و يشجع غرس األشجار في هذه المنطقة و 
 .أنواع األشجار المحلية المالئمة يوصى بالتركيز على
 :سمح باالحتياطات العقارية ت

  حماية المساحات المعنية من أجل صالح
 العملية 

  المحافظة على مساحات من أجل استعمالها
 .عند الحاجة

سيتم إعداد مخطط تجميع بعد وضع و تنفيذ  :0المادة 
التقطيع و تتم المصادقة علية بمقرر من الوزير المكلف 

 .بالعمران

يمكن عند الضرورة، إجراء تعديالت طفيفة  :6المادة 
 .على المخطط بقرار من الوزير المكلف بالعمران

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :1المادة 
 .المرسوم
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 االستصالحيكلف وزير اإلسكان والعمران و : 4المادة 
الذي ينشر في الجريدة  بتنفيذ هذا المرسوم الترابي

 .ية اإلسالمية الموريتانيةالرسمية للجمهور
 الوزير األول

  محمد ولد باِلل مسعود
 وزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي

 سيد أحمد ولد محمد
   

دجمبر  51صادر بتاريخ  220–2021مرسوم رقم 
 توسعة يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع 2325
 .نفع عامفي توجنين و بإعالنه ذا  23القطاع 

القطاع توسعة يصادق على مخطط تقطيع : األولىالمادة 
 .في توجنين و يعلن ذا نفع عام 81

 A, B, C, D, E etالنقاط بيحدد مخطط التقطيع هذا 
F  المحددة إحداثياتها الجغرافية في نظامWGS 84 
 :بما يلي( 82الحزمة )

Y X النقطة 

1 996 015 406 659 A 

1 995 875 407 196 B 

1 995 097 406 992 C 

1 994 246 406 770 D 

1 994 385 406 232 E 

1 995 237 406 455 F 
 

تحدد طبيعة ووجهة مختلف العناصر المكونة : 2المادة 
 :لمخطط التقطيع وفقا لدفتر الشروط التالي

I. اعتبارات عامة 
تلف العناصر المكونة خيحدد دفتر الشروط هذا طبيعة م

توجنين و يحدد في  81القطاع توسعة لمخطط تقطيع 
 .وجهته

II. أنواع المناطق 
يبين مخطط تقطيع هذه المنطقة أربعة أنواع من المناطق 

منطقة السكن منطقة الطرق، منطقة التجهيزات : هي
 .الجماعية والساحات العمومية

يتعين، على مستوى كل هذه المناطق، اتخاذ كافة 
 االحتياطات حتى تستجيب اإلنجازات للمعايير العمرانية

 .و لمتطلبات السالمة و األمن و احترام البيئة
 :منطقة السكن (5

تخصص منطقة السكن إليواء األسر، و ستوضع الحدود 

. واحدة ةلكل قطعة أرضية كما ستخصص إليواء أسر

يمكن أن تسور القطعة األرضية من طرف ساكنها كما 

سكن بحيث ال يشكل  يتم تصميم و تشييد و صيانة كل

 .الغير  على ال و خطرا على ساكنه

ال يسمح باالستخدامات التكميلية كالتجارة والخدمات 
والصناعات التقليدية إال إذا كانت تتماشى و متطلبات 

 –ضجيج)من شأنها أن تضايق السكان  السكن أي ليس
ت كما تحظر فيها البنايا( حركة مرور مكثفة –تلوث

لتخزين و يجوز المخصصة للنشاطات الصناعية أو ل
 .شجار بل يشجع في المنطقةغرس األ

 منطقة الطرق (2
تخصص منطقة الطرق الستقبال الشبكات المختلفة 

و يجب تصميم تلك ( ، الهاتف، الخ الماء، الكهرباء)
و . الشبكات بحيث تستفيد منها كافة القطع األرضية

تنفيذها مطابقين لمتطلبات  ويجب أن يكون تخطيطها 
صيانة و صرف و ال( األمن، سهولة التحرك)المرور 

 .المياه
و تحظر فيها جميع المباني المخصصة للسكن أو 
التجهيزات أو الصناعة أو التجارة و يرخص في 

خزانات )البنايات ذات الصلة المباشرة بالبنى التحتية 
و يجوز بل يشجع ...( تحويل الكهرباءالمياه مراكز 

 .غرس األشجار في المنطقة خارج قارعة الطريق
 زات الجماعيةمنطقة التجهي (0

تشمل هذه المنطقة جميع المناطق المخصصة الحتضان 
و . الحي التجهيزات الجماعية الضرورية لحسن سير

يجوز في هذه المنطقة إقامة المباني ذات النفع العام مثل 
في حين  ...مدارس والمراكز الصحية و األسواقال

يحظر إقامة المباني السكنية أو الصناعية أو التجارية أو 
 .الحرفية

يمكن كذلك أن تستقبل منطقة التجهيزات الجماعية 
 .المباني المسموح بها في منطقة الطرق

 الساحات العمومية  (6
تخصص الساحات العمومية في األحياء لتوفير فضاءات 

و يمكن أن تهيأ و تجهز من قبل . للراحة و االستجمام
من طرف تجمع سكاني بترخيص من  أوالمجموعة 

تصة لجعلها أكثر استقطابا و لحمايتها من السلطات المخ
 .أي احتالل غير شرعي

يجوز بل و يشجع غرس األشجار في هذه المنطقة و 
 .أنواع األشجار المحلية المالئمة يوصى بالتركيز على

سيتم إعداد مخطط تجميع بعد وضع و تنفيذ : 0المادة 

التقطيع و تتم المصادقة علية بمقرر من الوزير المكلف 

 .بالعمران

يمكن عند الضرورة، إجراء تعديالت طفيفة  :6المادة 
 .على المخطط بقرار من الوزير المكلف بالعمران

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 1المادة 
 .المرسوم

االستصالح يكلف وزير اإلسكان والعمران و : 4المادة 

يدة الذي ينشر في الجرالمرسوم  هذابتنفيذ الترابي 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوزير األول
  محمد ولد باِلل مسعود

 وزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي
 سيد أحمد ولد محمد



 5151العدد  ..........................2322 أغسطس 03 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

507 
 

 وزارة الزراعة

 نصوص تنظيمية
دجمبر  51صادر بتاريخ  225-2325مرسوم رقم 

 310–2350يعدل ويحل محل المرسوم رقم  2325
إنشاء ب القاضي 2350ابريل  03صادر بتاريخ 

مؤسسة عمومية تسمى المركز الوطني لمكافحة الجراد 
 .والطيور اآلكلة للحبوب

يتم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع : المادة األولى
إداري تسمى المركز الوطني لمكافحة الجراد 

(CNLA). 

المركز الوطني لمكافحة الجراد هو مؤسسة  :2المادة 
 .عمومية ذات طابع فني و علمي

يخضع المركز الوطني لمكافحة الجراد  :0المادة 
 .الزراعةوزارة الفنية للوصاية لوالطيور اآلكلة للحبوب 

تتمثل المهمة األساسية للمركز الوطني  :6ادة الم
لمكافحة الجراد في مراقبة و مكافحة الجراد الصحراوي 

 .على امتداد التراب الوطني
و على هذا األساس يقوم المركز على وجه الخصوص 

 :ب
تصور و إنجاز برامج مكافحة الجراد  -

، و ذلك بالتعاون مع المديرية المكلفة الصحراوي
تات والمندوبيات الجهوية لوزارة بحماية النبا

طبقا للسياسة الوطنية المتبعة في مجال  الزراعة
 حماية النباتات؛

مراقبة و مكافحة تصور وتنسيق وتنفيذ عمليات  -
 ؛الجراد الصحراوي

مراقبة و مكافحة الجراد متابعة و تقييم عمليات  -
 الصحراوي؛

تصور و تنفيذ ومتابعة وتنسيق البحوث  -
 ؛الجراد الصحراويالمتعلقة بوالدراسات 

 تطوير بدائل عن المبيدات الكيمائية؛ -
جمع ونشر و تبادل المعلومات المتعلقة بالجراد  -

مع الهيئات المختصة على المستوى الوطني و 
 اإلقليمي والدولي؛

ا يتعلق بمكافحة الجراد مصفة عامة، كلو ب -
 .الصحراوي

عمله، في إطار استخدام المبيدات في مجال : 1المادة 
يكلف المركز الوطني لمكافحة الجراد بإعداد و تنفيذ 

 .مخططات للمتابعة الصحية والبيئية المالئمة

تلجأ المصالح العمومية إلى المركز الوطني  :4المادة 
. لمكافحة الجراد في القضايا ذات الصلة باختصاصاته

كما تعرض على المركز، بصفة أولية، إلبداء رأيه فيها، 
الهيئات األجنبية  لعلمية والفنية التي تجريهاالدراسات ا

 .على امتداد التراب الوطني في مجال الجراد

يخضع عمال المركز الوطني لمكافحة الجراد  :1المادة 
 1223يناير  12الصادر بتاريخ  12–23للقانون رقم 

و المتضمن للنظام األساسي الخاص بالموظفين و 
 .المطبقة لهلدولة والنصوص العقدويين لوكالء ال

و بعد المصادقة يمكن، بموجب مداوالت مجلس اإلدارة، 
منح عالوات خاصة الصريحة من طرف وزير المالية، 
من األمر القانوني  2للباحثين والفنيين و ذلك طبقا للمادة 

، المشار 1221 ابريل 1 الصادر بتاريخ 12–21رقم 
 .إليه أعاله

الجراد بواسطة يدار المركز الوطني لمكافحة : 1المادة 
 :مجلس إدارة، يتشكل على النحو التالي

 رئيس؛ -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني؛ -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية و الالمركزية؛ -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االقتصادية؛ -
 ؛ل عن الوزارة المكلفة بالماليةممث -
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالزراعة؛ -
التعليم العالي والبحث ممثل عن الوزارة المكلفة ب -

 ؛العلمي
ممثل عن الوزارة المكلفة البيئة والتنمية  -

 المستدامة؛
 ممثل عن عمال المركز -

يجتمع مجلس اإلدارة بناء على دعوة من  :0المادة 
 .رئيسه في دورة عادية ثالث مرات سنويا على األقل

و يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب 

الوزير المكلف  أخذ رأيمن نصف األعضاء، بعد 

  .بالوصاية

و ال تكون مداوالت المجلس نافذة إال بحضور نصف 
 .أعضائه

 .يتولى مدير المركز سكرتارية المجلس

يتمتع مجلس اإلدارة بكافة السلطات  :53المادة 
و مراقبة أنشطة المركز، و الضرورية لتوجيه و دفع 

ذلك مع مراعاة السلطات المخولة للوصاية و للوزارة 
الصادر  12–21المكلفة بالمالية طبقا لألمر القانوني 

لمؤسسات المنظم لقانون ا 1221ابريل  11بتاريخ 
المحدد و المال العمومي العمومية والشركات ذات رأس

 .مع الدولة لعالقات هذه الهيئات

يتداول المجلس، على وجه الخصوص،  :55المادة 
 :بشأن
المتعدد السنوات والتقرير و البرنامج السنوي  -

 السنوي ألنشطة المركز؛
 الميزانية التقديرية؛ -
 المصادقة على الميزانية؛ -
 تقرير مفوض الحسابات؛ -
الهيكل التنظيمي، والنظام األساسي للعمال، وسلم  -

 الرواتب والنظام الداخلي للمؤسسة؛
االتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والهيئات  -

 والمنظمات األخرى؛
 تعرفة الخدمات؛ -
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إنشاء ممثليات محلية أو جهوية على امتداد  -
 .التراب الوطني

خروجا على القواعد المطبقة على  :52المادة 
تساعد مجلس  المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،

مي والفني اإلدارة هيئة استشارية تدعى المجلس العل
 .للمركز الوطني لمكافحة الجراد

يتكون المجلس العلمي والفني للمركز  :50المادة 
الوطني لمكافحة الجراد من شخصيات علمية، لديها 

 .مؤهالت و اهتمامات في مجال محاربة الجراد
تشكيلة و سير  الزراعةسيحدد مقرر صادر عن وزير 

 .عمل المجلس العلمي والفني
لمي والفني نظامه الداخلي الذي يعرضه يعد المجلس الع

 .على مجلس اإلدارة للمصادقة عليه

، تنظيم و سير عمل مجلس اإلدارة خضعي :56المادة 
في هذا المرسوم، للمرسوم رقم  في كل ما لم ينص عليه

المحدد  ، المعدل1221أغسطس  12بتاريخ  21-112
لتنظيم و تسيير الهيئات المداولة في المؤسسات 

 .العمومية

تتكون الهيئة التنفيذية للمركز الوطني  :51المادة 
 .لمكافحة الجراد من مدير

يعين المدير بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء 
بنفس  تنهى وظائفه، و الزراعةباقتراح من وزير 

 .الطريقة

بالسلطات الالزمة لتنظيم و يتمتع المدير  :54المادة 

لهيئات تسيير المركز مع مراعاة الصالحيات المخولة 

–21مجلس اإلدارة بمقتضى المرسوم رقم الوصاية و 

 .إليه أعاله و بمقتضى هذا المرسومالمشار  112

يسهر المدير على تطبيق القوانين والنظم وتنفيذ قرارات 

ر، و يوقع و يمثل المركز في اتجاه الغي .مجلس اإلدارة

كما يمثله أمام القضاء و . كل االتفاقيات المتعلقة بالمركز

 .يتابع تنفيذ األحكام، و يأمر بالقيام بالحجوزات

يعد المدير برنامج النشاط السنوي والممتد على عدة 

و جدول النتائج و حصيلة و الميزانية التقديرية سنوات، 

 .نهاية السنة المالية للمركز

التأديبية س المدير السلطة الهرمية ويمار :51المادة 

على جميع العمال، فهو يعينهم و يعزلهم تبعا للمعايير 

و . والشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها

 .ض كل أو بعض صالحياته اإلداريةيمكنه أن يفو

من يخلفه في  له مانعحدوث أو  هفي غيابالمدير يعين 

 .مهامه

المركز الوطني لمكافحة  دتتكون موار :51المادة 
 :، مما يلي الجراد
 الموارد العادية - أ
 إعانات الدولة؛ -

اإليرادات الذاتية الحاصلة من أنشطة المركز  -
و خاصة تسيير التجهيزات و محطات البحث 

 وكذا من أداء الخدمات؛
 :ية أو الطارئةالموارد االستثنائ - ب
 .صناديق الدعم؛ -
 مساعدات من المجموعات المحلية؛ -
 والوصايا؛ الهبات -
أي إيرادات أخرى مقدمة من منظمات وطنية  -

 .أو دولية

تضبط محاسبة المركز، طبقا لقواعد و  :50المادة 

بة شروط المحاسبة العمومية، من طرف وكيل محاس

 .يعينه الوزير المكلف بالمالية

تخضع الصفقات المبرمة من قبل المركز  :23المادة 
الصادر المعدل  8117–181لترتيبات المرسوم رقم 

، الذي يلغي و يحل محل 8117نوفمبر  8بتاريخ 
 111–8111ترتيبات المراسيم التطبيقية للقانون رقم 

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية

يعين الوزير المكلف بالمالية مفوضا  :25المادة 
للحسابات يكلف بتدقيق سجالت محاسبة المركز و ضبط 

مة و صدق الكشوف و مستنداته المالية و مراقبة سال
 .الحصيلة و الحسابات

و يعد مفوض الحسابات تقريرا عن مأموريته يبين فيه 
 .قد يشوب التسيير المحاسبي من خللما 

اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المرسوم تحول  :22المادة 
الموارد البشرية والمادية والمالية للمركز الوطني 

وب وجميع لمكافحة الجراد والطيور اآلكلة للحب
التزاماته األخرى المتعلقة بمكافحة الجراد إلى المركز 

 .الوطني لمكافحة الجراد
والمادية والمالية للمركز الوطني تحول الموارد البشرية 

لمكافحة الجراد والطيور اآلكلة للحبوب وجميع 
التزاماته األخرى المتعلقة بمكافحة الطيور اآلكلة 

 .النباتات بوزارة الزراعةللحبوب إلى مديرية حماية 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :20المادة 
صادر ال 172–8112المرسوم وخاصة المرسوم رقم 

تضمن إنشاء مؤسسة و الم 8112ابريل  31بتاريخ 
ى المركز الوطني لمكافحة الجراد والطيور دععمومية ت

 .اآلكلة للحبوب

، كل و وزير المالية الزراعةيكلف وزير  :26المادة 
فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

  محمد ولد باِلل مسعود
 وزير الزراعة

 سيدن سيد محمد أحمد أعلي
 وزير المالية 

 محمد األمين ولد الذهبي
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 إعالنـــــات -6

 552/2322عقد إيداع رقم 
 31/31/2322بتاريخ 

في يوم الخميس الموافق سبعة يوليو سنة ألفين و إثنين و 
 .عشرين

الشيخ ولد سيدي عبد هللا، موثق / حضر لدى مكتب األستاذ
بسيلبابي، مقيم في انواكشوط بموجب  1العقود بالمكتب رقم 
 .17/12/8188و ع بتاريخ / 31مذكرة العمل رقم 

 1228حمد فال مضاش، المولود سنة محمد امبارك أ: السيد
في بوتلميت، حامل بطاقة تعريف وطنية رقم 

1112121178. 
الذي تقدم إلينا من أجل إيداع عقد بيع أصل تجاري للمحل 

التيسير تلكوم، رقم سجله التجاري : التجاري المسمى
و المستغل بالمحل الكائن في مقاطعة  1212/11771

 . جانب صيدلية لحسنتيارت قرب كارفور عين الطلح ب
و لهذا سلمنا هذا اإليداع المكون من صحفة واحدة للمعني 

 .وقمنا بقراءته له
******************** 

 إعالن ضياع 
في يوم الثالثاء الموافق للتاسع عشر يوليو سنة ألفين و إثنان 

 .و عشرون
محمد عبد هللا ولد إسويلم، / حضرت لدى مكتبنا، نحن األستاذ

أم كلثوم عبد هللا : السيدة:بانواكشوط 11رقم  موثق عقود
في انواذيبو، حاملة  31/18/1211أحمد، المولودة سنة 
، و صرحت لنا أنها 1787121221الرقم الوطني للتعريف 

محمد النجيب بتاريخ  8أعلنت لدى مفوض السبخة 
عن ضياع أوراق العقار المشيد على القطعة  12/17/8188

، K EXT Phase 5 Sebkhaحي  17األرضية رقم 
 11221، ذات السند العقاري رقم 01a 13caالمساحة 

 .دائرة اترارزة
عليه فقد سلمناها هذا اإلعالن لإلدالء به عند الحاجة، حرر 
بمكتبنا في صفحة أصلية واحدة و في ثالث نسخ مطابقة 

 .لألصل
******************** 

 FA 111111831118818818132رقم 
 81/11/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

نجاح إنيتي، ذات : لق بالمنظمة المسماةأدناه وصال نهائيا يتع
 : البيانات التالية

 منظمة: النوع
العمل على تجسيد الوحدة الوطنية، التوعية الصحية، : هدفها

 الحفاظ على سالمة البيئة
. 8الحوض الغربي، والية  1والية : التغطية الجغرافية

كوركول،  1لعصابه، والية . 3الحوض الشرقي، والية 
 2آدرار، والية  7اترارزة، والية  1اكنة، والية لبر 2والية 

كيديماغا، والية  11تكانت، والية  2داخلت انواذيبو، والية 
انواكشوط  13إنشيري، والية  18تيرس زمور، والية  11

انواكشوط  12انواكشوط الشمالية، والية  11الغربية، والية 
 . الجنوبية

 كيهيدي -نيتي: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
. الحصول على المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي

 .الوصول إلى الصحة. 3
 :تكوين المجلس التنفيذي

 الشيخ أحمد بالو(: ة)الرئيس 
 الديمانية أمبارك إبراهيم(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة محمد المختار: المالية( ة)أمين 

 11/18/8111: مرخصة منذ
******************** 

 FA 111111811112818813111رقم 
 12/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة أهالي : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : األشخاص المصابين بمتالزمة داون، ذات البيانات التالية

 منظمة: عالنو
الحماية اإلجتماعية لألشخاص المصابين بمتالزمة : هدفها
 داون

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2و، والية داخلت انواذيب 2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى . 3. تمرين. 8. يةحملة توع. 1: المجال الثانوي
 .الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 عيشة أحمد إبراهيم(: ة)الرئيس 
 ميمونة محمدو بكياه(: ة)العام ( ة)األمين 
 عيشة عمارو فاق إبراهيم: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111311712818813122رقم 

 12/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

منظمة اإلرادة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : لدعم التنمية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 تنموية: هدفها
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. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2اخلت انواذيبو، والية د 2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

. 8. شراكات من أجل األهداف العالمية. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 مريم محمد أبوه(: ة)الرئيس 
 المختار محمد فاضل كيت(: ة)العام ( ة)األمين 
أحمد محمد عبد الرحمن الشيخ محمد : المالية( ة)أمين 
 المختار

******************** 
 FA 111111831217818818721رقم 

 81/17/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

اإلتحاد الموريتاني : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : لمهنيات الصحة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
تهدف إلى تمكين مهنيات الصحة و الرفع من : هدفها

 مستوياتهن العلمية و المهنية
. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 
 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2يري، والية إنش

 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 
 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 لكصر انواكشوط الغربية: مقر المنظمة
 :خلمجال التد

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

الحد من . 8. الشفافية و الحكم الرشيد. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. عدم المساواة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 زينب محمد الشيخ يب(: ة)الرئيس 
 المختار أعمر آمنة(: ة)العام ( ة)األمين 
 أميمه سيدي محمد باب: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111318311818818112رقم 

 87/11/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

اإلتحاد الوطني : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للنظافة و معالجة النفايات، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 النظافة و معالجة النفايات : هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : الجغرافيةالتغطية 
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13ية كوركول، وال 18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة :المجال الرئيسي
ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
 للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و

 .المسؤولة و المفتوحة
. الوصول إلى الصحة. 8. حملة توعية. 1: المجال الثانوي

 .سوف تجد المرفقة. 3
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد حد أحمد حافظ(: ة)الرئيس 
 عبد هللا سيد لمين عبد هللا(: ة)العام ( ة)األمين 
 الشيخ أحمد سيد محمد المصطفى: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111831112818818312رقم 

 17/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

جمعية إيثار : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الخيرية للتكفل بمرضى السرطان، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع
 مكافحة مرض السرطان: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3، والية انواكشوط الشمالية
 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 -ilo c Residencielle Villa 553: المنظمةمفر 

Ksar 
 :مجال التدخل

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

. 3الوصول إلى الصحة . 8. حملة توعية. 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع

 :تكوين المجلس التنفيذي
 د محمود عبد هللا محمد سالم محم(: ة)الرئيس 
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 يحي اشريف الحسن(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد عالي محمد احماد: المالية( ة)أمين 

 81/12/8181مرخصة منذ 
******************** 

 FA 111111821117818818712رقم 
 12/17/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

الرابطة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الموريتانية لسباق الخيول، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع
 العناية والمساهمة في مجال رياضة سباق الخيول: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 .الحوض الغربي
 كوبني: المنظمةمقر 

 :مجال التدخل
بناء البنية التحتية المرنة و تعزيز الصناعة : المجال الرئيسي

 .المستدامة التي تعود بالفائدةعلى الجميع و تشجيع االبتكار
. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي

 .تمرين. 3. حملة توعية
 :تكوين المجلس التنفيذي

 حمد سيد أحمد الكوناني م(: ة)الرئيس 
 محمد بمب سيد محمد عبد الفتاح(: ة)العام ( ة)األمين 
 الشيخ عبد الوهاب أحمد عمار: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111318211818818181رقم 

 82/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181يخ بتار

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
 : يةاإلفريقيات من أجل التنمية، ذات البيانات التال

 منظمة : النوع
 التنمية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس الزمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11ارزة، والية اتر
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .الحد من عدم المساواة. 3. المدن و المجتمعات المستدامة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 صفية موسى دم(: ة)الرئيس 
 صمب كاكوجينابا (: ة)العام ( ة)األمين 
 آدما عمار دا: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111311831111818818122رقم 

 13/17/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

ثيقة لألشخاص الشبكات يسلم الوالي، بواسطة هذه الو
الجمعية : المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

الموريتانية لعلم األجنة و األخصاب المساعد، ذات البيانات 
 : التالية
 منظمة : النوع
دعم المؤسسات الصحية فيما يخص علم األجنة و : هدفها

تدريب و تطوير الكوادر الطبية في . اإلخصاب المساعد
التعاون مع المنظمات . ألجنة و االخصاب المساعدمجال ا

 .المحلية و الدولية في هذا المجال
 .انواكشوط الغربية 1والية : التغطية الجغرافية

 تفرغ زينة: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى . 8. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 .الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 سيد أحمد سيدي محمد أسيساج(: ة)الرئيس 
 طه سيد محمد أسيساج(: ة)العام ( ة)األمين 
 أحمدو محمد أسيساج: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111311212818818321رقم 

 81/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

منظمة أبيو ماسين : المسماة أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة
 : ، ذات البيانات التالية8

 منظمة : النوع
 الزراعة و التنمية: هدفها

 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 .اترارزة

 Keur Mecéne: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

الحفاظ على المحيطات و البحار و الموارد : المجال الرئيسي
و استغاللها على نحو مستدام من أجل التنمية البحرية 
 . المستدامة

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

 انديب عبد هللا سن(: ة)الرئيس 
 المختار الشيباني عبد هللا(: ة)العام ( ة)األمين 
 الحسن عبد هللا سن: المالية( ة)أمين 

 12/11/8113مرخصة منذ 
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******************** 
 FA 111111811112818818382رقم 

 12/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

الموريتانية للتنمية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : و إنقاذ اإلنسان، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع
 التنمية و إنقاذ اإلنسان: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس الزمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. المدن و المجتمعات المستدامة. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد تقي هللا النعمه سيد عثمان(: ة)الرئيس 
مامين الشيخ أحمد الهيب الشيخ محمد (: ة)عام ال( ة)األمين 
 فاضل
 أحمد الهيب الحضرامي الشيخ محمد فاضل: المالية( ة)أمين 

 81/12/8111مرخصة منذ 
******************** 

 FA 111111831312818818181رقم 
 31/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

الجمعية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الموريتانية لآليكيدو و الفنون المماثلة، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع
توحيد المنخرطين في اآليكيدو و الرياضات الدفاعية : هدفها

بصفة عامة و تنمية الروابط األخوية و التعاون بين كافة أبناء 
 .الوطن

 8ة انواكشوط الشمالية، والي 1والية : التغطية الجغرافية
 .الحوض الشرقي 3انواكشوط الغربية، والية 

 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

 .تمرين. 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد عالي ولد سيد محمد(: ة)الرئيس 
 محمد األمين أحمد سالم(: ة)العام ( ة)األمين 

 أحمد سيد محمد: المالية( ة)أمين 
******************** 

 FA 111111811312818818123رقم 
 11/11/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
لم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية الشبكات يس

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

(COMAGIR)ذات البيانات التالية ، : 
 منظمة : النوع
تقوم بتأطير الشباب و النساء في ميدان الصحة و : هدفها
اية الصحية و النظافة و التهذيب و التنمية بصفة عامة و الوق

 .مكافحة الفقر
 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 1انواكشوط الغربية، والية  3انواكشوط الشمالية، والية 
الحوض  1الحوض الغربي، والية  2كوركول، والية 

 .الشرقي
 كيهيدي و انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

 جبريل ممدو با(: ة)الرئيس 
 مريم جبريل(: ة)العام ( ة)األمين 
 هاجرة حمادي: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111313112818818121رقم 

 13/11/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

جمعية ابن خلدون : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الفكرية لترقية التفاعالت اإلجتماعية، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع
 ثقافي -اجتماعي: هدفها

 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية  3انواكشوط الشمالية، والية 

 .الحوض الشرقي 2الحوض الغربي، والية 
 انواكشوط الشمالية –توجنين: قر المنظمةم

 :مجال التدخل
تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي

ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
. 8. دن و المجتمعات المستدامةالم. 1: المجال الثانوي

 .محاربة الجوع. 3. اإلبتكار و البنية التحتية
 :تكوين المجلس التنفيذي

 الغوث محمد األمين أبكر(: ة)الرئيس 
 محمد المختار الب جد(: ة)العام ( ة)األمين 
 سيد محمد محفوظ لحبيب: المالية( ة)أمين 
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******************** 
 FA 111111811218818818312رقم 

 83/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

جمعية التيسير : صال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماةأدناه و
 : للعمل الخيري، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع
 اجتماعية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1ية تيرس الزمور، وال 2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

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

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

شراكات من أجل . 8. حملة توعية. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. األهداف العالمية

 :تكوين المجلس التنفيذي
 زينب محمد المصطفى(: ة)الرئيس 
 محمد عبد هللا أحمد(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد عبد هللا: المالية( ة)أمين 

 11/12/8112مرخصة منذ 
******************** 

 FA 111111813112818818131رقم 
 11/11/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
سية الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السيا

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

 : إلى الناس، ذات البيانات التالية
 منظمة : النوع
 اإلحسان إلى الناس: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3الشمالية، والية انواكشوط 

 7كيديماغا، والية  1تيرس الزمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .شرقيال
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى . 8. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع. 3. الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 هند محمد اباه(: ة)الرئيس 
 ة سيد محمد لعنايهآمن(: ة)العام ( ة)األمين 
 خديجة يوسف عبد هللا: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111188111818811122رقم 

 11/11/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
سلسبيل، ذات البيانات : و الحريات العامة، للمنظمة المسماة

 : التالية
 منظمة : النوع
 مرضى و المحتاجينمساعدة ال: هدفها

 3لعصابه، والية لبراكنة، والية  1والية : التغطية الجغرافية
داخلت انواذيبو، والية  2كوركول، والية  1كيديماغا، والية 

انواكشوط الغربية،  2تكانت، والية  7تيرس زمور، والية  1
انواكشوط الجنوبية،  11انواكشوط الشمالية، والية  2والية 
والية الحوض  18لغربي، والية الحوض ا 11والية 

 12إنشيري، والية  11اترارزة، والية  13الشرقي، والية 
 .آدرار

 توجنين: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 .القضاء التام على الجوع: المجال الرئيسي
الحد : 8المدن و المجتمعات المستدامة : 1: المجال الثانوي

حماية : 1دة استخدام الطاقات المتجد: 3من عدم المساواة 
حماية النباتات و : 2النباتات و الحيوانات األرضية 

: 7شراكات من أجل األهداف العالمية : 1الحيوانات المائية 
العدل و السالم : 2: محاربة الجوع: 2محاربة تغير المناخ 

التوعية و : 18تمرين : 11االبتكار و البنية التحتية : 11
المساواة : 11المرفقة  سوف تجد: 13التدريب على االندماج 

حملة توعية : 11االستهالك المسؤول : 12بين الجنسين 
الحصول على المياه : 12الوصول إلى تعليم جيد : 17

الوصول إلى : 12الصالحة للشرب و الصرف الصحي 
 الحصول على وظائف الئقة: 81الصحة 

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمد األمين لمام(: ة)الرئيس 
 الشيخ المختار لمام(: ة)العام  (ة)األمين 
 مريم امحمد: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111888112818818327رقم 

 11/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

المنظمة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الموريتانية للتنمية االجتماعية و الثقافة، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع
 اجتماعية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
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 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 
 13كول، والية كور 18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 الطينطان: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الجوع و ضمان األمن الغذائي : المجال الرئيسي
 .و تحسين التغذية و تعزيز الزراعة المستدامة

 .محاربة الجوع. 8. الوصول إلى الصحة. 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد محمد األمين (: ة)الرئيس 
 محمد محمود محمدو(: ة)العام ( ة)األمين 
 تفه محمد جدو: المالية( ة)أمين 

 11/12/8112مرخصة منذ 
******************** 

 FA 111111311712818813121رقم 
 8188/12/17: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111رقم  من القانون 7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

فريق شوم للرماية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : لبيانات التاليةالتقليدية، ذات ا

 منظمة: النوع
 الرماية التقليدية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .شراكات من أجل األهداف العالمية. 3. تمرين

 :تكوين المجلس التنفيذي
 أحمد سيد اكنيته(: ة)الرئيس 
 أحمد سالم سيد محمد بكار(: ة)العام ( ة)األمين 
 شيغالي الحسين بوخير: المالية( ة)أمين 

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

 FA 111111811111818818117رقم 
 11/11/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية الشبكات يسلم 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

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

 منظمة : النوع
 كافة أعمال الخير: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1ية وال: التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11والية لعصابه، 
 .الشرقي

 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد

 :يذيتكوين المجلس التنف
 الشيخ الهادي محمد عبد الرحمن سيدي(: ة)الرئيس 
 الشيخ التجاني محمد عبد الرحمن سيدي(: ة)العام ( ة)األمين 
 سيدي محمد عبد هللا أبنو: المالية( ة)أمين 

 17/11/8112مرخصة منذ 
******************** 

 FA 111111821312818818217رقم 
 13/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

المنظمة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الموريتانية للزراعة و إغاثة المنكوبين، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 الزراعة و إغاثة المنكوبين : هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1ية تيرس زمور، وال 2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 الطينطان: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

ي المستدام و تعزيز النمو االقتصاد: المجال الرئيسي
المشترك والمستدام و العمالة الكاملة و المنتجة و العمل 

 الالئق للجميع
. 8. حماية النباتات و الحيوانات األرضية. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 مريم منت النين ولد المقاري(: ة)الرئيس 
 مصطفى ولد محمد األمين ولد عبد هللا(: ة)لعام ا( ة)األمين 
 أحمد المقاري ولد النين ولد المقاري: المالية( ة)أمين 

******************** 
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 FA 111111888112818818112رقم 
 31/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

بالجمعيات و الهيئات و  المتعلق 11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

المنظمة الشبابية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للعمل الخيري، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
القضاء على الفقر و الجوع، نبذ العنف و التطرف، : هدفها

 تقديم كافة أنواع العون و اإلغاثة
 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

آدرار،  1تيرس زمور، والية  3انواكشوط الشمالية، والية 
 .لعصابه 7لبراكنة، والية  1اترارزة، والية  2والية 

 Nouakchott, Teveragh Zeina: مقر المنظمة
medina R rue 42001- 42028 

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

 .و تحسين التغذية و تعزيز الزراعة المستدامة
. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي

 .الحصول على المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي
 .الوصول إلى الصحة. 3

 :تكوين المجلس التنفيذي
 إبراهيم الشيباني إبراهيم(: ة)الرئيس 
 باته محمد دندو(: ة)العام ( ة)األمين 
 بوه سيدي محمد المسلم: المالية( ة)أمين 

 81/11/8112: مرخصة منذ
 ******************** 

 FA 111111311112818818313رقم 
 17/12/8188: بتاريخ

 نهائيوصل 
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

زاوية الشيخ أحمد : سماةأدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة الم
 : الهيبة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 الثقافة  -التراث: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2نت، والية تكا

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

جعل المدن و المستوطنات البشرية شاملة و : المجال الرئيسي
 .مرنة و مستدامة آمنة و

الوصول إلى تعليم . 8. حملة توعية. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3.جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 مامين الشيخ أحمد الهيب الشيخ محمد فاضل(: ة)الرئيس 
 محمد فاضل مامين الشيخ محمد فاضل(: ة)العام ( ة)األمين 
 عيشهحوريه لمام أحمد ل: المالية( ة)أمين 

 12/11/8112: مرخصة منذ
******************** 

 FA 111111811111818818322رقم 
 81/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
السياسية  الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون

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

 : الخيرية، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 كافة أعمال الخير : هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3الية، والية انواكشوط الشم
 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3.الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 منت الرسول عبد الرحمن أسيند(: ة)الرئيس 
 محمد المصطفى انيه محمدن فال(: ة)العام ( ة)ألمين ا

 مريم انيه محمدن فال : المالية( ة)أمين 
******************** 

 FA 111111818111818818183رقم 
 82/11/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة المحبة و : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : األخوة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعية : هدف

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2انواذيبو، والية  داخلت 2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل
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القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي
 .مكان

. 8. شراكات من اجل األهداف العالمية .1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3.الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 فاطمة عمر السالك(: ة)الرئيس 
 العلوي أحمدو الطلبه(: ة)العام ( ة)األمين 
 عيشة أحمدو: المالية( ة)أمين 

 11/12/8188: مرخصة منذ
******************** 

 FA 111111811111818818127رقم 
 13/11/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة الخيرين، : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 كافة التراب الوطني: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2خلت انواذيبو، والية دا 2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى تعليم . 8. حملة توعية. 1 :المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3.جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي
 عم عالي المام(: ة)الرئيس 
 بده أحمدو بده(: ة)العام ( ة)األمين 
 توت عالي المام: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111811213818811711رقم 

 82/13/8188: بتاريخ
 يوصل نهائ

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

جمعية النساء و : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : األطفال و التنمية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 تنموية -اجتماعية: هدفها

 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية  3انواكشوط الشمالية، والية 

 .الحوض الغربي
 لعيون: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : الرئيسيالمجال 
 .مكان

الوصول إلى . 8. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع. 3. الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 امباركة فال بمباي(: ة)الرئيس 
 امباركة فال محمد(: ة)العام ( ة)األمين 
 الشيخ سيد أحمد: المالية( ة)أمين 

 17/11/8118: مرخصة منذ
******************** 

 FA 111111818112818818113رقم 
 87/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
ياسية الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون الس

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

 : الحاضر من أجل المستقبل، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 مراقبة الحاضر من أجل المستقبل : هدفعا

. 8ة، والية انواكشوط الجنوبي 1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12، والية الحوض الغربي 11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. المدن و المجتمعات المستدامة. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 شيخ أشفاقحبيب ال(: ة)الرئيس 
 إدوم محمدو اشريف أحمد(: ة)العام ( ة)األمين 
 حورية أحمد بي بوشيديه: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111318117818818212رقم 

 11/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

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

 منظمة: النوع
 اجتماعية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2اخلت انواذيبو، والية د 2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
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الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 
 .الشرقي

 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

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

. 8. شراكات من أجل األهداف العالمية. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 يبله اعثيمينميمون ح(: ة)الرئيس 
 فاطمة البتول جان حبيب هللا اعثيمين(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد األمين محمد فال اغم: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111811712818818372رقم 

 81/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

آفاق للتنمية و : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : التكافل، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 تحقيق التنمية و التكافل المجتمعي: اهدفه

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 تيارت -انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

 .محاربة الجوع. 1: المجال الثانوي
 :لتنفيذيتكوين المجلس ا

 محمد المصطفى اعل امبطالب اعل امبطالب(: ة)الرئيس 
 محمد محفوظ محمد األمين كريم(: ة)العام ( ة)األمين 
 محفوظ الخليفة جار هللا : المالية( ة)أمين 

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

 FA 111111881813818818317رقم 
 83/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111لقانون رقم من ا 7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية األمل للبناء : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : ة، ذات البيانات التاليةو التنمي
 منظمة: النوع
 اجتماعي: هدفها

 8انواكشوط الشمالية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1الحوض الغربي، والية  3انواكشوط الغربية، والية 

 .انواكشوط الجنوبية
 والية الحوض الغربي –الطينطان: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

الجوع و ضمان األمن الغذائي  القضاء على: المجال الرئيسي
 .و تحسين التغذية و تعزيز الزراعة المستدامة

الوصول إلى تعليم . 8. العدل و السالم. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي
 اخديج العربي(: ة)الرئيس 
 مريم محمد محمود(: ة)العام ( ة)األمين 
 دبل سيدي: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111811712818818333رقم 

 81/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

الجمعية الوطنية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للعمل االجتماعي و التنمية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعي: هدفها

 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1داخلت انواذيبو، والية  3ية انواكشوط الغربية، وال
 .الحوض الشرقي 2الحوض الغربي، والية 

 انواكشوط الجنوبية –الرياض: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع .3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 آمنة محمد اعبيد(: ة)الرئيس 
 افنيده سيد محمد اسقير(: ة)العام ( ة)األمين 
 آمنة انجمبه أحمد كوري: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111811111818818831رقم 

 12/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

جمعية نمرة للبر : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : و اإلحسان الخيرية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 أعمال الخير، البر و اإلحسان الخيرية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
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الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 
 .الشرقي

 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. المدن و المجتمعات المستدامة. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد المصطفى الطالب أحمد جدو(: ة)الرئيس 
 محمد المختار محمد اعبيد(: ة)العام ( ة)األمين 
 خ أعبيدسيد محمد الشي: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111881111818818112رقم 

 11/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

منظمة النجاح : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : لمكافحة الفقر و األمية و السيدا، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 مكافحة الفقر و األمية و السيدا و األمراض الفتاكة: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7لبراكنة، والية  1اترارزة، والية  2ية آدرار، وال
الحوض الغربي، والية  2لعصابه، والية  2كوركول، والية 

 . الحوض الشرقي 11
 موريتانيا  -النعمة –حي لخويمه: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الجوع و ضمان األمن الغذائي : المجال الرئيسي
 .المستدامةو تحسين التغذية و تعزيز الزراعة 

الحصول على المياه الصالحة للشرب و . 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى تعليم جيد. 8. الصرف الصحي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمد الهيب ابركو الطالب اخيار (: ة)الرئيس 
 محمد فاضل ولد محمد الهيبه(: ة)العام ( ة)األمين 
 هللا أجيه المختار محمد إبراهيم محمد تقي : المالية( ة)أمين 

 81/12/8117: مرخصة منذ
******************** 

 FA 111111831712818818323رقم 
 83/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
ر العام للشؤون السياسية الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدي

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

 : صحة األشخاص المعوقين، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 ترقية صحة األشخاص المعوقين: هدفها

. 8شوط الجنوبية، والية انواك 1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 

 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 
 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12لحوض الغربي، والية ا 11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. الحصول على وظائف الئقة. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد

 :لتنفيذيتكوين المجلس ا
 محمد سالم محمد باب اليدالي(: ة)الرئيس 
 محمد عالي محمد باب عم األمين(: ة)العام ( ة)األمين 
 ليلى يحي عبدي: المالية( ة)أمين 

 11/12/8111: مرخصة منذ
******************** 

 FA 111111811217818818218رقم 
 81/17/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية حماية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : أطفال الشوارع، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 حماية أطفال الشوارع: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2ت، والية تكان

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم : المجال الرئيسي
 .زيز فرص التعلم مدى الحياةالجيد و تع

. 8. شراكات من أجل األهداف العالمية. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 هاو عبد هللا صو(: ة)الرئيس 
 عثمان محمدو كلي(: ة)العام ( ة)األمين 
 آدم يب سيال: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111813113818818318رقم 

 81/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

منظمة الكرامة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
لمساعدة األسر الفقيرة و األرامل و األيتام، ذات البيانات 

 : التالية
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 منظمة: النوع
 اجتماعية: هدف

 8انواكشوط الشمالية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 .اترارزة 3انواكشوط الغربية،  والية 

 انواكشوط الجنوبية–عرفات : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. محاربة الجوع. 8. الوصول إلى الصحة. 1: المجال الثانوي
 .سوف تجد المرفقة. 3

 :تكوين المجلس التنفيذي
 أحمدو السالك مايمرمد(: ة)الرئيس 
 أحمد بدي يحي (: ة)العام ( ة) األمين
 زينب السيد محمودي: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111818212818818373رقم 

 81/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

المنتدى اإلسالمي : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الموريتاني، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 تحقيق أهداف إصالحية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11ه، والية لعصاب
 .الشرقي

 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 . العدل و السالم. 3. حملة توعية

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محفوظ الوالد(: ة)الرئيس 
 عبد هللا أحمد امين(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد بشير صال: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111311112818818381رقم 

 12/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

جمعية لكصيبة : هائيا يتعلق بالمنظمة المسماةأدناه وصال ن
 : للتنمية والرياضة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع

تطوير و : تهدف الجمعية إلى تحقيق األهداف التالية: هدفها
ترقية الرياضةفي البلد، تعزيز الوحدة الوطنية، التنمية 
 االقتصادية و االجتماعية، محاربة الفوارق االجتماعية،
توزيع المساعدات على الفقراء و المحتاجين، محاربة الفساد، 

 .ترقية و تعزيز األعمال التطوعية، استخدام وسائل اإلعالم
 8انواكشوط الشمالية ،والية  1والية : التغطية الجغرافية

 .كوركول
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

وحة تعزيز المجتمعات السلمية و المفت: المجال الرئيسي
ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
 . سوف تجد المرفقة. 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 إشريف اندحمن عو(: ة)الرئيس 
 آبه عبد هللا محمد الحسن(: ة)العام ( ة)األمين 
 إسماعيل السالم صمب: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111828111818818882رقم 

 12/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

نادي اإلنارة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للفروسية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 .اجتماعية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2لت انواذيبو، والية داخ 2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

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

تعزيز النمو االقتصادي المستدام و : المجال الرئيسي
مستدام و العمالة الكاملة والمنتجة و العمل المشترك و ال
 الالئق للجميع
 . محاربة الجوع. 8. الوصول إلى الصحة. 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 لحزام لقظف(: ة)الرئيس 
 مولود تنكراش(: ة)العام ( ة)األمين 

******************** 
 FA 111111818111818818881رقم 

 11/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 
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منظمة العون : لق بالمنظمة المسماةأدناه وصال نهائيا يتع
 : لألعمال الخيرية، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 اجتماعية: الهدف

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7والية كيديماغا،  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

 . محاربة الجوع. 8. الوصول إلى الصحة. 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 فاطمة فال همد(: ة)الرئيس 
 ببه مولود(: ة)العام ( ة)األمين 
 امباركة بالل: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111331211818818111رقم 

 31/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

منظمة أصدقاء : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : البيئة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 .اجتماعية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2انواذيبو، والية  داخلت 2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ و : المجال الرئيسي
 آثاره

 . محاربة الجوع. 8. الوصول إلى الصحة. 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 مسعودة اعل محمود(: ة)الرئيس 
 الله أحمد اعبيدي(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة اشريف أحمد: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111818312818818371رقم 

 81/12/8: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

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

 : للعمل االجتماعي، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 .اجتماعية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2ية تكانت، وال

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواذيبو : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

 . محاربة الجوع. 8. الوصول إلى الصحة. 1: ثانويالمجال ال
 :تكوين المجلس التنفيذي

 كورية محمد الفالني(: ة)الرئيس 
 بونن أحمدو دهور(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطم امبارك شداد: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111818112818818111رقم 

 87/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7لترتيبات المادة  طبقا
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

عية الجم: أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : الموريتانية لرعاية األطفال المشردين، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 .اجتماعية: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

 . محاربة الجوع. 8. الوصول إلى الصحة. 1: المجال الثانوي
 :تكوين المجلس التنفيذي

 فاطمة أحمد محمود باباه(: ة)الرئيس 
 أميمة الطالب الطالب(: ة)العام ( ة)األمين 
 هند محمد األمين: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111318211818818128رقم 

 81/11/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
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الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

نادي اشتوكان : مة المسماةأدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظ
 : كاراتيه، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 تنمية رياضة الكارتيه: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7والية كيديماغا،  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 تفرغ زينة: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة: المجال الرئيسي
ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 
للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة
. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 3. حملة توعية
 :تكوين المجلس التنفيذي

 لداه عثمان اندحمودا(: ة)الرئيس 
 أحمد المختار محمد امبارك (: ة)العام ( ة)األمين 
 جدو محمد المهدي صارا: المالية( ة)أمين 

 13/13/8117مرخضة منذ 
******************** 

 FA 111111328112818818328رقم 
 81/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

مركز الرواد : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للتكوين و التدريب و اإلستشارات، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
يسعى المركز لنشر الثقافة اإلدارية، تكوينا و تدريبا و : هدفها

 تقديم استشارات
. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 1والية انواكشوط الغربية، . 3انواكشوط الشمالية، والية 
 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 الحي سوكوميت –انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

 محاربة سوء اإلدارة و الفساد: المجال الرئيسي
 التوعية و التدريب على اإلندماج . 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 اكناته يعقوب النقرة(: ة)الرئيس 
 عبد هللا الشيخ الصبار(: ة)العام ( ة)األمين 
 الشيخ أبي نافع: المالية( ة)أمين 

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

 FA 111111378211818818128رقم 
 87/11/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

لوثيقة لألشخاص المعنيين و الحريات العامة، بواسطة هذه ا
نادي كانزوا : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : للكاراتيه دو، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 الكراتي: هدفها

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 الميناء : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية من : الرئيسي المجال
 أجل التنمية المستدامة

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. حملة توعية

 :تكوين المجلس التنفيذي
 ابهاه محمد عمار(: ة)الرئيس 
 أحمد محمد األمين حمني(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد المختار محمد األمين: المالية( ة) أمين

******************** 
 FA 111111811111818818872رقم 

 8188/12/11: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

جمعية أمينة للعمل : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالجمعية المسماة
 : اإلنساني، ذات البيانات التالية

 جمعية: النوع
 اجتماعية -إنسانية: الهدف

ل، كوركو 8لبراكنة، والية  1والية : التغطية الجغرافية
الحوض  2الحوض الغربي، والية  1لعصابه، والية  3والية 

داخلت  2آدرار، والية  7اترارزة، والية  1الشرقي، والية 
 11كيديماغا، والية  11تكانت، والية  2انواذيبو، والية 

انواكشوط  13إنشيري،والية  18تيرس زمور، والية 
اكشوط انو 12انواكشوط الشمالية، والية  11الغربية، والية 

 .الجنوبية
 لكصر: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. التكوين و التحسيس و الدمج. 1: المجال الثانوي
 . محاربة المجاعة. 3. الحمالت و التحسيس

 :تكوين المجلس التنفيذي
 كورية محمد دند(: ة)الرئيس 
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 أمينة المامي(: ة)العام ( ة)األمين 
 لكوري محمدو بمب: المالية( ة)أمين 

 87/11/8112: مرخصة منذ
******************** 

 FA 111111818212818818328رقم 
 81/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

ات و المتعلق بالجمعيات و الهيئ 11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية الوفاء : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : للتحسيس الصحي و اإلجتماعي، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
لى التحسيس الصحي و االجتماعي تسعى الجمعية إ: الهدف

 من خالل التوعية 
 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 1انواكشوط الغربية، والية  3انواكشوط الشمالية، والية 
 .اترارزة

 الرياض: مقر المنظمة
 مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي
 مكان
. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: جال الثانويالم

 .حملة توعية
 :تكوين المجلس التنفيذي

 الداه أحمد اعل  (: ة)الرئيس 
 أماه أحمدو المختار(: ة)العام ( ة)األمين 
 العزة الطالب بوي أحمد المختار : المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111811112818818322رقم 

 83/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

جمعية الوفاء : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : لتنمية المجتمع، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 تنمية المجتمع : هدف

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2ية تكانت، وال

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: لثانويالمجال ا
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 سعدن الشيخ محمد العبد(: ة)الرئيس 
 محمد سعدن محمد العبد(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة محمد أبياه: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111818712818818117رقم 

 87/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

بشائر الغيث، ذات : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : البيانات التالية

 منظمة: النوع
تسعى الجمعية إلى محاربة الفقر بين فقراء المجتمع : هدفها

 الموريتاني في الوسط الريفي
. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 1انواكشوط الغربية، والية . 3ة انواكشوط الشمالية، والي
 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 عرفات -انواكشوط: ةمقر المنظم

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

 مكان
 .محاربة الجوع. 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي
 الطيب محمد المختار محمد المختار (: ة)الرئيس 
 الدف الطيب محمد المختار(: ة)العام ( ة)األمين 
 توتو محمد محمد المختار: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111818212818818377رقم 

 81/82/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

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

 منظمة: النوع
 كافة أعمال الخير: الهدف

. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2 تكانت، والية

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط : مقر المنظمة
 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي
 مكان
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الوصول إلى . 8. الحد من عدم المساواة. 1: نويالمجال الثا
 . الوصول إلى الصحة. 3. تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي
 سيدنا عمر الشيخ سيد أحمد شريف(: ة)الرئيس 
 محمد محمود أتشاغ(: ة)العام ( ة)األمين 
 محمد محمود محمد لمين النحواي: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111311212818818323رقم 

 81/12/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

منظمة التنمية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : االجتماعية و مكافحة التطرف، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
حماية الشباب من خطر الغلو . 1: تسعى المنظمة إلى: هدفها

. دعم األسر و التحسيس حول التفكك األسري. 8. و التطرف
 . نبذ العنف و التطرف. 3

 8ية انواكشوط الجنوبية، وال 1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية  3انواكشوط الشمالية، والية 

 .الحوض الشرقي 2الحوض الغربي، والية 
 تفرغ زينة: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

ميع المستويات، و التعليمات الفعالة و للجميع و التنفيذ على ج
 .المسؤولة و المفتوحة

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

 فاطم تراد (: ة)الرئيس 
 خديجة سيدي محمد(: ة)العام ( ة)األمين 
 فاطمة محمد : المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 111111371212818818111رقم 

 11/11/8188: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 

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

جمعية شبيبة بناء : نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة أدناه وصال
 : الوطن، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
جمعية شبيبة بناء الوطن هي جمعية شبابية تهتم : هدفها

بتدعيم المقومات الحضارية للبلد و بتكوين الشباب وإعداده 
... من خالل األنشطة الثقافية و الكشفية و الرياضية و الفنية

و تسعى جمعية شبيبة بناء الوطن بوسائلها المختلفة إلى 
المساهمة الفاعلة في إعداد جيل شبابي يعمل على تدعيم القيم 
الوطنية و اإلسالمية، ويرسخ االيجابية و الوعي بقضايا 

 .الوطن و األمة، حتى يساهم بقوة في عملية البناء
. 8ية انواكشوط الجنوبية، وال 1والية : التغطية الجغرافية

 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 
اترارزة، والية  1داخلت انواذيبو، والية  2كيديماغا، والية 

 11لعصابه، والية  2كوركول، والية  2لبراكنة، والية  7
 . الحوض الشرقي 11الحوض الغربي، والية 

 انواكشوط  -عرفات: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية من : المجال الرئيسي
 أجل التنمية المستدامة

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 . حملة توعية

 :تكوين المجلس التنفيذي
 المختار أحمد ميلود أبنو(: ة)الرئيس 
 محمد األمين الطالب بوي دابو(: ة)العام ( ة)األمين 
 المختار العيد امبارك: المالية( ة) أمين

 13/11/1222: مرخصة منذ
******************** 

 FA 111111371212818818311رقم 
 17/12/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية  الشبكات يسلم ديالو

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 
نادي البناء الثقافي : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : و الرياضي، ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
 الرياضة و الثقافة: هدفها

. 8نواكشوط الجنوبية، والية ا 1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1تيرس زمور، والية  2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية من : المجال الرئيسي
 أجل التنمية المستدامة

. 8. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3.الوصول إلى تعليم جيد

 :جلس التنفيذيتكوين الم
 محمد سيد أحمد حميلي(: ة)الرئيس 
 أحمدو محمود الحسين ببكر(: ة)العام ( ة)األمين 
 اعل الشيخ يوسف ابغس: المالية( ة)أمين 

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

 FA 111111811811818818212رقم 
 81/11/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية اتحاد تنمية : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : قرى بومبري و الحسنية و الغرفة، ذات البيانات التالية

 منظمة: النوع
 تنمية قرى بومبري و الحسنية و الغرفة: هدفها
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. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 7كيديماغا، والية  1س زمور، والية تير 2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى .8. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 .محاربة الجوع. 3.الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمد الحسن أحمد سالم(: ة)الرئيس 
 مريم محمد سالم الطيب(: ة)العام ( ة)األمين 
 مريم محمد سالم الطيب: المالية( ة)أمين 

 12/11/8181: منذ مرخصة
******************** 

 FA 111111828317818818232رقم 
 82/17/8188: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  8181/111من القانون رقم  7طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  11/18/8181بتاريخ 
الشبكات يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية اإلخاء : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
للدفاع عن حقوق األطفال و الفتيات و ترسيخ ثقافة السلم، 

 : ذات البيانات التالية
 منظمة: النوع
تعزيز و تنمية قدرات األطفال و الفتيات من أجل : هدفها

شباب فعال في المستقبل، تحسين و تطوير المبادرات التي قد 
 تساعد األطفال و الفتيات على اكتساب معارف جديدة
للوصول إلى حقوقهم، إنشاء مراكز للحوار بين جميع الفئات 
العمرية من الجنسين من أجل طرح المشاكل و إيجاد لها 

حلول سريعة سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية و 
هي األهم للتغلب على جميع المشاكل، نشر ثقافة التسامح بين 

في  جميع مكونات المجتمع من أجل عيش مشترك خاصة
صفوف األطفال و الفتيات من أجل بناء مجتمع قوي ال 
يقصي أحدا، التحسيس بخطر الخفاض و الختان و 
أضرارهما الصحية على الفتيات، دمج األطفال المتنازعين 
مع القانون في مراكز مهنية للحصول على معارف جديدة 
لكي تساهم في ولوجهم لسوق العمل و متابعتهم بعد خروجهم 

كز التي تم وضعهم فيها بموجب قرارات قضائية و من المرا
إعداد بحوث اجتماعية عن وضعيتهم األسرية، العمل على 
دمج األطفال المتسربين من المدارس في مراكز مهنية من 
أجل اكتساب معارف قد تساهم في الحصول على معارف 
جديدة من أجل الولوج إلى سوق العمل بعد بلوغ السن 

عمل على التساوي في الفرص االقتصادية و المحددة للعمل، ال
االجتماعية لألطفال و الفتيات و خاصة الولوج إلى التمدرس 

 .و المشاركة المبكرة في بناء المجتمع
. 8انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 1انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 
 7كيديماغا، والية  1رس زمور، والية تي 2إنشيري، والية 
 11آدرار، والية  2داخلت انواذيبو، والية  2تكانت، والية 

 13كوركول، والية  18لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  12الحوض الغربي، والية  11لعصابه، والية 

 .الشرقي
 موريتانيا: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

لمساواة بين الجنسين و تمكين جميع تحقيق ا: المجال الرئيسي
 .النساء و الفتيات
المساواة بين . 8. العدل و السالم. 1: المجال الثانوي

 .الجنسين
 :تكوين المجلس التنفيذي

 عبد هللا الشيخ سييد(: ة)الرئيس 
 الوالد بابل بون(: ة)العام ( ة)األمين 
 هاو محمد األمين عباد: المالية( ة)أمين 

 8112/11/18: مرخصة منذ
******************** 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 أوقية جديدة 0333: اشتراك الشركات

 
 أوقية جديدة 2333: اإلدارات

 5333: الطبيعييناألشخاص 
 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13: ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،
الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية
jo@primature.gov.mr 

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

 انواكشوط -005رقم الحساب البريدي 

 
لمصلحة الجريدة تقدم اإلعالنات 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

لوزارة األولىا  


