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 الجريدة الرسمية
 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 

 
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 
 من كل شهر

 5101العدد  65الســــنة   0300يناير  15

 المحتــوى

 قوانين و أوامر قانونية -1

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -0

 رئاسة الجمهورية
 تنظيميةنصوص 

الموقعة ( تمويل بيع ألجل)يقضي بالمصادقة على اتفاقية إطارية  0300-541مرسوم رقم   0300سبتمبر  02
، بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك اإلسالمي للتنمية 2422يونيو  40بتاريخ 

والمخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية لألمهات واألطفال حديثي 
 3..............................................................................................الوالدة

، (دعم الميزانية العامة)يقضي بالمصادقة على اتفاقية قرض  0300-541مرسوم رقم   0300سبتمبر  02
، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اإلسالمية 2422إبريل  11الموقعة بتاريخ 

 3..........................................................................................موريتانيةال
يونيو  21يقضي بالمصادقة على اتفاق تمويل موقـع بتاريـخ  0300-513مرسوم رقم   0300سبتمبر  02

والمخصص للتمويل  ، بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية2422
 II................................3اإلضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل 

 نصوص مختلفة
 3...........يتضمن تعيين بعض المستشارين بديوان الوزير األول 0300-511مرسوم رقم   0300نوفمبر  52
 3..............بتعيين بعض المستشارين برئاسة الجمهوريةيقضي  0300-513مرسوم رقم   0300نوفمبر  51
 0.............يقضي بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 0300-515مرسوم رقم   0300نوفمبر  00
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يقضي بتعيين رئيس للجنة التنظيم بمركز تنظيم المنطقة الحرة في  0300-510مرسوم رقم   0300نوفمبر  00
 0.............................................................................................نواذيبوا

 وزارة العدل
 نصوص تنظيمية

يحدد األتعاب المستحقة لكتاب الضبط المكلفين بمسك سجل التجارة  1360مقرر رقم  0300دجمبر  01
 0................................................................................والضمانات المنقولة

 وزارة الدفاع الوطني
 نصوص تنظيمية

 وتنظيم اإلدارة المركزيةيحدد صالحيات وزير الدفاع الوطني  0300–543مرسوم رقم   0300سبتمبر  05
 6..............................................................................................لقطاعه

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص تنظيمية
 9...........يحدد إجراءات اإلحصاء اإلداري ذي الطابع االنتخابي 351-0300مرسوم رقم   0300يناير  53

 وزارة الوظيفة العمومية والعمل
 نصوص مختلفة 

 11..............................................يقضي بتعيين موظف متدرب 3414مقرر رقم   0300أغسطس  05

 وزارة التنمية الحيوانية
 نصوص تنظيمية

و تشغيل مؤسسات  يحدد شروط السالمة والنظافة و تصميم و تجهيز 3245 رقم مقرر    0300أغسطس  30
 12...............................................................منتجاتهاتصنيع و تعبئة األلبان و 

 وزارة اإلسكان واالستصالح الترابي

 نصوص تنظيمية
، 1 بهيقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة لكصي 511–0300مرسوم رقم   0300نوفمبر  34

 11.............................................................، والية كوركول1ه مقاطعة لكصيب
ركيز، مقاطعة أيقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة  563–0300مرسوم رقم   0300نوفمبر  34

 16............................................................................ترارزةاركيز، والية أ
عمراني لمدينة جكني، مقاطعة يقضي بالمصادقة على مخطط  565–0300مرسوم رقم   0300مبر نوف 34

 11..................................................................كني، والية الحوض الشرقيج

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 نصوص تنظيمية

يحدد تكوين وصالحيات وإجراءات سير المجلس التربوي والعلمي  3120مقرر مشترك رقم   0300يونيو  04
 19...................................................والبحثي التابع للمعهد العالي للغة االنجليزية

 إشعــــــارات –3

 إعالنـــــات -4
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 –مقررات –مراسيم -2
 تعميمات -قرارات

 رئاسة الجمهورية

 تنظيميةنصوص 

سبتمبر  02صادر بتاريخ  0300-541مرسوم رقم 

تمويل )اتفاقية إطارية يقضي بالمصادقة على  0300

، بين 0300يونيو  34الموقعة بتاريخ ( بيع ألجل

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك اإلسالمي 

للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات 

 .األطفال حديثي الوالدةالرعاية الصحية لألمهات و

تمويل بيع )يصادق على اتفاقية إطارية : المادة األولى

بمبلغ إجمالي يصل ستة عشر مليون ( ألجل

مبلغ : دوالر أمريكي موزعة كالتالي( 16.444.444)

دوالر ( 1.644.444)خمسة ماليين وستمائة ألف 

عشرة  و أمريكي كمنحة من صندوق العيش والمعيشة،

دوالر أمريكي ( 14.044.444)وأربعمائة ألف ماليين 

يونيو  40كقرض بصيغة بيع ألجل، الموقعة بتاريخ 

، بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك 2422

اإلسالمي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم 

خدمات الرعاية الصحية لألمهات واألطفال حديثي 

 .الوالدة

في الجريدة الرسمية  المرسومينشر هذا : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   

سبتمبر  02صادر بتاريخ  0300-541مرسوم رقم 
دعم )قرض  اتفاقيةيقضي بالمصادقة على  0300

، 0300إبريل  52، الموقعة بتاريخ (الميزانية العامة
بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

دعم الميزانية )على اتفاقية قرض  يصادق :األولى المادة
( 344.444.444)، بمبلغ ثالثمائة مليون (العامة

، بين 2422إبريل  11دوالر أمريكي، الموقعة بتاريخ 
المملكة العربية السعودية والجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر هذا : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   

سبتمبر  02صادر بتاريخ  0300-513مرسوم رقم 

اتفاق تمويل موقـع  يقضي بالمصادقة على 0300

، بين الجمهورية اإلسالمية 0300يونيو  02بتاريـخ 

الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص 

للتمويل اإلضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام 

 .IIالرعوي في الساحل 

صادق على اتفاق تمويل موقـع بتاريـخ ي: المادة األولى

سالمية الموريتانية ، بين الجمهورية اإل2422يونيو  21

والرابطة الدولية للتنمية بمبلغ واحد وثالثين مليونا 

ومائتين وستين ألفا وسبعمائة وثالثا وستين 

وحدة سحب خاصة، والمخصص ( 31.260.763)

للتمويل اإلضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام 

 .IIالرعوي في الساحل 

الرسمية المرسوم في الجريدة ينشر هذا : 0المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   

 نصوص مختلفة

نوفمبر  52صادر بتاريخ  0300-511مرسوم رقم 

يتضمن تعيين بعض المستشارين بديوان  0300

 .الوزير األول

، 2422أكتوبر  26اعتبارا من يعين : المادة األولى
 :الوزير األول طبقا لما يليديوان مستشارين ب

 مستشار : أوال
محمد محمد : األمنمستشار مكلف بشؤون  -

 عل انديلهأحمد أالمختار 
 :مستشارين بقطب الحوكمة: ثانيا

مومية وعصرنة اإلدارة الوظيفة الع -
 ؛عمار آمدو جالو: واإلصالحات

 .حمد محمد سالم الحاجأ: التقييم المتابعة و -

 المرسوم في الجريدة الرسميةينشر هذا : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   

نوفمبر  51صادر بتاريخ  0300-513مرسوم رقم 
برئاسة تعيين بعض المستشارين يقضي ب 0300

 .الجمهورية

مستشارا برئاسة الجمهورية كل  يعين: المادة األولى
 :من

 ؛ولد سلمان األمينالسيد محمد  -
 ؛السيدة آيستا دوودا جالو -
 .السيد محمد محمود ولد أمات -
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المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر هذا : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   

نوفمبر  00صادر بتاريخ  0300-515مرسوم رقم 

اللجنة الوطنية لحقوق يقضي بتعيين أعضاء  0300

 .اإلنسان

ضاء للجنة الوطنية لحقوق يعين أع: المادة األولى
 :اإلنسان

من القانون  55الشخصيات المختارة طبقا للمادة  .5
 31الصادر بتاريخ  356-0352النظامي رقم 

المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير عمل  0352يوليو 
 .اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

 مد المصطفىمحمد الحسن ولد مح -
 السانآ دىيانكا -
 ومو شيخنا جكاناأ -
 .مبودجأتابارا  -

ممثلو المؤسسات والمنظمات المهنية والمجتمع  .0
 :المدني

 الجمعية الوطنية: 
 مباركأمحمد محمد  -
 اليخير يسلم محمد سيد المختار -

 الناجي محمد المصطفى: قاضي كرسي 

 اإلنسان منظمات حقوق: 
 حمد الصديق التقيأ -
 يحيى دادا دادا -
 .نفيسة المختار مسند -

 الرابية : منظمات الدفاع عن حقوق الطفل
 مبيريكأالشيخ 

 منظمات الترقية والدفاع عن حقوق المرأة :
 فيتي العالمأ

  منظمات الدفاع عن حقوق األشخاص ذوي
 :االحتياجات الخاصة

 جمال عبد الجليل باب -

 الخديم محمد عبد هللا محمد : رابطة العلماء
 سكرآ

 ابياتالمركزيات النق: 
 الحسن محمد اسويلم -
 الخليل محمد بوبكر -

 األستاذ عبد هللا : السلك الوطني للمحامين
 ولد الشيخ عبد الودود

 بنوأعالي محمد : رابطة الصحفيين 

  عبد الفتاح باباه: نواكشوطاجامعة 
 :ممثلو اإلدارات .0

 هارونا تراوري: رئاسة الجمهورية -
 عل التلموديأمحمد : الوزارة األولى -
 مباركأمحمد بوبكر : العدلوزارة  -

لتعاون وزارة الشؤون الخارجية وا -
المين امحمد : والموريتانيين في الخارج

 ابراهيم
الشيخ محمد : وزارة الداخلية والالمركزية -

 حمدوأولد  األمين
: واألسرةلعمل االجتماعي والطفولة وزارة ا -

 رقية لي
اني مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنس -

سيد محمد : المجتمع المدنيوالعالقات مع 
 .اإلمام

المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر هذا : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 رئيس الجمهورية
 محمد ولد الشيخ الغزواني

   

نوفمبر  00صادر بتاريخ  0300-510مرسوم رقم 
رئيس للجنة التنظيم بمركز تنظيم يقضي بتعيين  0300

 .نواذيبواالمنطقة الحرة في 

السيد محمد الحسن ولد محمد سعد يعين : المادة األولى
التنظيم بمركز تنظيم المنطقة الحرة في رئيسا للجنة 

 .نواذيبوا

المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر هذا : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الجمهوريةرئيس 
 محمد ولد الشيخ الغزواني

 وزارة العدل

 نصوص تنظيمية
 0300دجمبر  01صادر بتاريخ 1360  مقرر رقم

يحدد األتعاب المستحقة لكتاب الضبط المكلفين بمسك 
  .سجل التجارة والضمانات المنقولة

  ترتيبات عامة :الفصل األول
من المرسوم رقم  146تطبيقا للمادة : المادة األولى

 2421مارس  11الصادر بتاريخ  2421-433
المتعلق بسجل التجارة والضمانات المنقولة، يحدد هذا 
المقرر األتعاب المخصصة لكّتاب الضبط المكلفين 

 .بمسك سجل التجارة والضمانات المنقولة
وتشمل هذه األتعاب التعويض عن كل شكلية تتعلق 

 . المطلوبة باألعمال والعناية المتعلقة بالسند أو المسطرة

التقييدات التلقائية، و كذا التصريح  تعفى :0المادة 
 .ببيانات المستفيد الحقيقي من األتعاب

 .ال يمكن استيفاء تعريفتين عن نفس الخدمة :0المادة 

التعريفة المحددة في هذا  يتم نشر وعرض :4المادة 
ظاهر، لدى كل كتابة ضبط مكلفة بمسك  المقرر بشكل
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و سجل الضمانات المنقولة، أ سجل تجارة محلي
هذا الملصق حق االطالع على هذا المقرر لكل  ويتضمن

 . شخص طلبه

ينطبق هذا المقرر على المستندات المودعة أو  :1المادة 
 .اإلجراءات المنجزة ابتداء من تاريخ سريانه

 :السجل التجاري المحليخدمات أتعاب  :الفصل الثاني
تحدد نوعية الخدمة والتعريفة المقابلة لها  :6المادة 

 :حسب الجدول التالي

 

 التعريفة نوعية الخدمة

 أوقية جديدة 244 التقييد الرئيسي، التقييد الثانوي، التقييد المكمل للشخص الطبيعي

 جديدة أوقية 144 التقييد الرئيسي، التقييد الثانوي لألشخاص المعنوية

 أوقية جديدة 144 التقييد المكمل لشخص معنوي 

 أوقية جديدة 1444 الشطب على الشخص الطبيعي

 أوقية جديدة 1444 الشطب على الشخص المعنوي 

 أوقية جديدة 644 كل تقييد تعديلي يتعلق بشخص طبيعي 

 أوقية جديدة  1444 كل تقييد تعديلي يتعلق بشخص معنوي 

 أوقية جديدة 1444 إيداع الحسابات السنوية 

 أوقية جديدة 144 مستخرج من سجل التجارة 

 أوقية جديدة 144 نسخة من الحسابات و التقارير السنوية 

 أوقية جديدة 24 ( للصفحة الواحدة)نسخة طبق األصل 

 أوقية جديدة 044 نسخة طبق األصل من النظام األساسي 

 أوقية جديدة 1444 أو عقد التجمع إيداع النظام األساسي

 أوقية جديدة 1444 إيداع العقود و المستندات  

 أوقية جديدة 044 إفادة عدم إفالس أو عدم تصفية أو عدم نزاع أو عدم وجود امتياز أو رهن

 أوقية جديدة 2444 تسجيل براعات االختراع وعالمات الصنع أو التجارة أو الخدمات 

 أوقية جديدة 14 ( للصفحة الواحدة)ت التجار ترقيم و تأشير سجال

 أوقية جديدة 24 ( للصفحة الواحدة)ترقيم و تأشير سجل اجتماعات مجلس اإلدارة 

 أوقية جديدة 1144 االندماج أو االنفصال  

 أوقية جديدة 2444 تحويل الشكل القانوني لشركة تجارية
 

يخصص لكتابة الضبط المكلفة بمسك سجل  :2المادة 

التجارة مقابل كل تقييد زيادة رأس المال التعريفة النسبية 

 : التالية

 ؛%4.1 جديدةأوقية  144.444زيادة أقل من  -

 أوقية 1.444.444و  144.444زيادة بين  -

 ؛%4.1 جديدة

أوقية  14.444.444و  1.444.441زيادة بين  -

 ؛%4.41 جديدة

 جديدةأوقية  14.444.444زيادة أكبر من  -

4.421.% 

يخصص لكتابة الضبط المكلفة بمسك سجل  :1المادة 

تقييد التنازل عن األصل التجاري، أو التجارة مقابل 

التنازل عن حصص االشتراك أو القيم المنقولة، التعريفة 

 : النسبية التالية

 ؛%4.1 أوقية جديدة 1.444.444أقل من  -

 جديدةأوقية  14.444.44و  1.444.444بين  -

 ؛4.41%

 %.4.41أوقية جديدة  14.444.444يزيد على  -

إذا لم يتم تعيين الخدمة، تستوفى األتعاب وفقا  :1المادة 

 .لما يأخذ في الحاالت المماثلة لها

 أتعاب مقابل تقييد الضمانات المنقولة :الفصل الثالث

 الضبط المكلفة بمسك سجليخصص لكتابة  :53المادة 

الضمانات المنقولة  الضمانات المنقولة مقابل تقييد

 : الخاضعة للتقييد، التعريفة النسبية التالية

 جديدةأوقية  144.444إذا كان الدين أقل من  -

 ؛4.1%

 044.444إلى  144.444إذا كان الدين من  -

 ؛%4.34 جديدة أوقية

 1.244.444إلى  044.441إذا كان الدين من  -

 ؛%4.24جديدة  أوقية

 جديدةأوقية  1.244.444إذا كان الدين أكثر من  -

0.1.% 

المكلفة بمسك سجل يخصص لكتابة الضبط  :55المادة 
في حالة التجديد أو الشطب الكلى أو الضمانات المنقولة 

الجزئي للضمانات المنقولة، نصف األتعاب المستحقة 
 . عن التقييد األصلي
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 ترتيبات نهائية :الفصل الرابع
لوزارة العدل بتنفيذ هذا  يكلف األمين العام: 50المادة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية  المقرر الذي ينشر
 .اإلسالمية الموريتانية

 وزير العدل
 محمد محمود الشيخ عبد هللا ولد بــْيه

 وزارة الدفاع الوطني

 نصوص تنظيمية
سبتمبر  05صادر بتاريخ  0300–543مرسوم رقم 

الدفاع الوطني وتنظيم يحدد صالحيات وزير  0300
 .اإلدارة المركزية لقطاعه

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ السياسة : المادة األولى
ويمارس سلطة الوصاية على كافة  .العامة للدفاع

 .الهياكل التابعة لقطاعه

 :يتوفر وزير الدفاع الوطني على :0المادة 
 :، تضمإدارة مركزية - أ
 ديوان الوزير؛ -1
 األمانة العامة؛ -2
المديرية العامة لخدمة الصحة للقوات المسلحة  -3

 و قوات األمن؛
 مديرية المستشارية والتشريع؛ -0
 مديرية العالقات الخارجية؛ -1
 مديرية التوثيق و األمن العسكري؛ -6
 مديرية الخدمات المالية؛ -1
 مديرية القضاء العسكري؛ -1
 مديرية المساعدة على إعادة التأهيل و تسهيل -9

 اإلندماج؛
 .القوات المسلحة مديرية ودادية -14

 :الهياكل القيادية الدائمة.ب 
 األركان العامة للجيوش؛ -
 .أركان الدرك الوطني -

نات األفراد العسكريين من فئة يتتم تعي :0المادة 
الضباط في مختلف الوظائف باإلدارة المركزية للوزارة 
بموجب مقرر صادر عن وزير الدفاع الوطني، بناء 

العامة للجيوش وقائد  على اقتراح من قائد األركان
 .أركان الدرك الوطني

 اإلدارة المركزية
 :ديوان الوزير -1

مكلفين بمهام و : يضم ديوان الوزير :4المادة 
مستشارين و مكتب التنسيق و مصلحة السكريتاريا 

 .الخاصة

المكلفون تحت السلطة المباشرة للوزير، يقوم  :1المادة 
التي يكلفهم بها بإعداد كافة اإلصالحات و المهام بمهام 
 .الوزير

تحت السلطة المباشرة للوزير، يكلف : 6المادة 
المستشارون بإعداد الدراسات و مذكرات االستشارة 
 .والمقترحات المتعلقة بالملفات التي يسندها إليهم الوزير

 .يتكفل أحد المستشارين بالشؤون القانونية

يكلف مكتب التنسيق، الذي يتمتع بمرتبة  :2المادة 
ديرية، بتنسيق الشؤون الخاصة بالوزير ومسك الملفات م

 .الحساسة التابعة للديوان
يكلف رئيس مصلحة السكريتاريا الخاصة  :1المادة 

باالستالم و توزيع بريد الوزير و بتنظيم مقابالته، تحت 
 .إشراف مكتب التنسيق

 :األمانة العامة -0
يكلف  تحت سلطة الوزير و بتفويض منه، :1المادة 

من  9األمين العام بتنفيذ المهام المحددة في المادة 
، 1993يونيو  46الصادر بتاريخ  93–411المرسوم 

 :و بالخصوص
 إنعاش و تنسيق ومراقبة نشاطات القطاع؛ -
المتابعة اإلدارية للملفات و للعالقات مع  -

 المصالح الخارجية؛
إعداد ميزانية اإلدارة المركزية للقطاع و  -

 يذها؛مراقبة تنف
المالية والمادية وتسيير الموارد البشرية  -

 المخصصة لإلدارة المركزية للقطاع؛
 :على المصالح التالية ةو يتوفر تحت سلطته المباشر

مصلحة التعليم العسكري العالي والترجمة،  -
تشكل حلقة وصل مع هياكل التعليم العالي 
الوطني وتكلف بترجمة كل الوثائق التي تهم 

 القطاع؛
، مكلفة بتوجيه و ة الدراسات و التخطيطمصلح -

اسات المعدة من طرف القطاع و رتنسيق الد
تمثيل الوزارة في المناورات والدراسات و 

 مجموعات العمل؛
المصلحة اإلدارية، مكلفة بتسيير األفراد  -

 المدنيين واللوازم و محاسبة اإلدارة المركزية؛
يف و حفظ نمصلحة األرشيف، مكلفة بتص -

 الوثائق؛
مصلحة السكريتاريا المركزية، مكلفة باستالم  -

 توزيعه؛والبريد وتسجيله و استغالله 
مصلحة المعلوماتية، مكلفة بصيانة معدات  -

المعلوماتية و تسيير الموقع اإللكتروني و 
متابعة النشاطات المعلوماتية للقطاع بصفة 

 .عامة
 

المديرية العامة لخدمة الصحة للقوات  -0
 :األمنالمسلحة وقوات 

يدير المديرية العامة لخدمة الصحة للقوات  :53المادة 
ضابط  (أ.ق.م.ق، ص.خ.ع.م)المسلحة وقوات األمن 

دراسات العسكرية العليا حاصل على شهادة ال
و تكلف بضمان الدعم . ، من سلك الصحة(ع.ع.د.ش)

الطبي الضروري، في زمن السلم و زمن الحرب، 
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األمن و لعائالتهم و المسلحة و قوات القوات ألفراد 
 .للمستحقين اآلخرين

 :تشمل هذه المهمة مجاالت
الوقاية و )الطب المرافق والطب االستشفائي  -

العالجات والنظافة الصحية والدعم البيطري 
 .(الخ.....

 التموين والتزويد الصحي  -
 التكوين  -
 البحث -
 الخبرة -
المساهمة في سياسة الدولة في مجال الصحة  -

 العمومية
 .ذات الطابع اإلنسانيالمهام  -

لصحة للقوات المسلحة تضم المديرية العامة لخدمة ا
 :وقوات األمن

 مديرية الشؤون الطبية: 
 :يديرها طبيب ضابط سام من سلك الصحة، و تكلف ب

اإلشراف على النشاطات الطبية في مختلف  -
 المستشفيات و المراكز الطبية)هياكلها 

 ؛(ةوالعيادات و نقاط الصح
تنفيذ قواعد النظافة الصحية  السهر على -

الفردية و الجماعية و كذلك الوقاية والمراقبة 
 الوبائية؛

و إبالغات مختلف الهياكل  استغالل تقارير -
 ؛الطبية

 معالجة الحاالت المتعلقة باإلخالء الصحي؛ -
 ضمان االتصال في مجال الصحة؛ -
دراسة و تخطيط االحتياجات في مجال الدعم  -

 الطبي؛
 هات المتعلقة بالحماية الصحية؛اقتراح التوجي -
 ؛تأمين البحث األساسي والمطبق -
ضمان المتابعة والرقابة على مستوى الهياكل  -

 الصحية؛
 المساهمة في نشاط الصحة العمومية؛ -
 نساني؛اإلالتدخل للدعم في المجال  -

 مديرية المصادر البشرية: 
 :يديرها ضابط سام من سلك الصحة، و تكلف ب

الصحة بالتعاون مع مختلف تسيير تعداد أفراد  -
مكاتب األفراد في القوات المسلحة وقوات 

 .األمن
تحديد االحتياجات في مجال االكتتاب،  -

بالتنسيق مع مكاتب القوات المسلحة وقوات 
 األمن المكلفة بهده المهمة؛

تخطيط التكوين و متابعة المسار المهني ألفراد  -
 الصحة؛

 ها؛إعداد برامج التكوين والتأهيل ألفراد -
 ؛ات الدوريةرمتابعة المهارات الخاصة والزيا -
تصور و اقتراح المعايير التقنية والقوانين  -

المتعلقة بالكفاءة الطبية للخدمة و لمختلف 
 وظائف القوات المسلحة وقوات األمن؛

ضمان مسك ملفات التقديم أمام اللجنة المكلفة  -
بالصرف من الخدمة و تحضير االستدعاءات 

الهياكل المكلفة بتسيير األفراد في بالتنسيق مع 
 ات؛ئمختلف الهي

ف من الخدمة و رتحضير جلسات لجنة الص -
مسك سكرتاريتها و متابعة المداوالت و 

 معالجة الملفات المدروسة؛

 مديرية اللوجستيك: 
 :يديرها ضابط سام من سلك الصحة، و تكلف ب

 ضمان صيانة البنى التحتية والمعدات الطبية؛ -
ياجات و إعداد الطلبيات المتعلقة تحديد االحت -

بالتجهيزات االستشفائية والمعدات الطبية 
 والمواد الصيدالنية؛

 تسيير المواد الحساسة وفقا للمعايير المحددة؛ -
 تسيير المخزونات؛ -
تأمين تموين و تخزين و إمداد التشكيالت  -

بالمعدات الطبية و االستشفائية والمواد 
 الصيدالنية؛

 دارية والماليةمديرية الشؤون اإل: 
يديرها ضابط سام إداري من سلك الصحة أو من سلك 

 :المعتمدين، تكلف ب
 .زانيةيتحضير و تنفيذ و متابعة الم -
ضبط محاسبة األموال و إجراء التسديدات  -

المقتطعة من الصناديق المالية و إعداد العقود 
المتعلقة بمختلف الصفقات المبرمة عن طريق 

 اللجان المختصة؛
تأمين الرقابة والتفتيش على متسوى كافة  -

الهياكل الصحية والتحقق من وفرة معدات 
 .المعتمدية بصفة خاصة و تجديدها الدوري

 

 :مديرية المستشارية والتشريع -4
يديرها ضابط حاصل على شهادة الدراسات  :55المادة 

تكلف مديرية المستشارية ( ع.ع.د.ش)العسكرية العليا 
يع مشاريع النصوص القانونية والتشريع بتدقيق جم

إعداد مشاريع النصوص بالمعروضة لقرار الوزير و
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالتعاون مع 

 .المستشار القانوني والمصالح المختصة في األركان
 :تضم مديرية المستشارية والتشريع

مع مكلفة بالتعاون  ،مصلحة المستشارية -
 :األركان بالمصالح المختصة في 

  تدقيق جميع مشاريع النصوص
 ؛التنظيمية المعروضة لقرار الوزير

  تفتيش لوائح التقدم السنوي ألفراد
 الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة

 ؛(البري والجوي والبحرية والدرك)

  عمال التوشيح السنوي أتحضير
الخاصة  األركانوإحالتها إلى مستشارية 

 .لرئاسة الجمهورية
مصلحة التشريع مكلفة بالتعاون مع المستشار  -

 :ب األركانالقانوني والمصالح المختصة في 
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  إعداد جميع النصوص التشريعية
 والتنظيمية المتعلقة بالقوات المسلحة؛

  متابعة وحفظ كافة النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

 بالقوات المسلحة؛

  مسك مدونات الجريدة الرسمية
 .سالمية الموريتانيةللجمهورية اإل

 

 مديرية العالقات الخارجية -1
يديرها ضابط حاصل على شهادة الدراسات : 50المادة 

العالقات  تكلف مديرية( ع.ع.د.ش)العسكرية العليا 
الخارجية بمتابعة التعاون العسكري والعالقات مع 

 .الملحقين العسكريين واالتصال والعالقات العامة
 :الخارجيةتضم مديرية العالقات 

 عمل مكلفة بتنسيق ،مصلحة التنسيق الخارجي -
المكاتب العسكرية بالبعثات الدبلوماسية 
الموريتانية في الخارج واستغالل مختلف 

 ؛راسالتها ومتابعة وتقييم افرادهام
مصلحة التعاون العسكري مكلفة بمتابعة  -

التعاون العسكري واعتماد الملحقين العسكريين 
لدى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في  األجانب

موريتانيا وتنسيق عملهم وبالعالقات مع 
الهيئات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية 

 ؛المنظمات الحكومية وغير الحكوميةو
مكلفة  ،مصلحة االتصال والعالقات العامة -

بالتعاون الوثيق مع المصالح المختصة في 
اتيجية تصور وضع استرب، األركانقيادات 
ر المأذون في بر الخلالتصال وتوفيمناسبة 

الوقت المناسب ومتابعة التغطية اإلعالمية 
ت الصلة بالدفاع الوطني في للقضايا ذا

والتكفل  األزماتات رالعادية وفت فالظرو
بالعالقات العمومية للقطاع مع وسائل اإلعالم 

وتكلف كذلك مديرية العالقات . والجمهور
 .الخارجية بالتشريفات على مستوى الوزارة

ويعتبر مدير العالقات الخارجية الناطق 
 .الرسمي لقطاع الدفاع الوطني

 

 من العسكريمديرية التوثيق واأل -6
شهادة الدراسات يديرها ضابط حاصل على : 50المادة 

التوثيق  تكلف مديرية ،(ع.ع.د.ش)العسكرية العليا 
العسكري بتنسيق ومركزة وصياغة حصيلة  واألمن

العمل االستخباراتي الوارد من جميع الهياكل التابعة 
 .للقطاع

 :العسكري  واألمنتضم مديرية التوثيق 
 األمنيةمكلفة بضبط الملفات  ،مصلحة التوثيق -

الحساسة وبمتابعة وتحليل وصياغة حصيلة 
الصحافة الوطنية  وأخباراالستخبارات العامة 

 ؛والدولية
مكلفة بمتابعة عمل  ،العسكري األمنمصلحة  -

العسكرية واستغالل وتحليل  االستخبارات
 ؛صياغة حصيلة المعلومات ذات الصلةو

السيبراني التي تكلف بوضع  األمنمصلحة  -
 األمنوني لمنظومة اإلطار الفني والقان

السيبراني وبتنسيق الجهود الرامية إلى إعداد 
 .آلية وطنية في المجال

 :مديرية الخدمات المالية -2
يديرها ضابط حاصل على شهادة الدراسات : 54المادة 

تكلف مديرية الخدمات ( ع.ع.د.ش)العسكرية العليا 
 :المالية بتفويض من الوزير ب

 الدفاع الوطني؛تحضير وإعداد ميزانية وزارة  -
 ؛متابعة وتنفيذ هذه الميزانية -
الصرف وتصفية المصاريف  بأمرالقيام  -

 ؛(الرواتب واإلعاشة) باألفرادالمتعلقة 
الصرف لمختلف  أوامر تحضير التعهدات و -

 ؛آمري الصرف
واالعتمادات  ،األرصدةالتحقق من توفر  -

تعهدات مع نظم المحاسبة المالية وتطابق ال
 ؛العمومية

التأشير على جميع العقود ذات االنعكاس  -
المفتوحة بمقتضى  األرصدةالمالي في حدود 

 ؛قانون المالية
وباعتبار مديرية الخدمات المالية مسؤولة عن مشروعية 
المصاريف فهي بذلك صاحبة االختصاص في مجال 
الرقابة على جميع الهيئات التابعة لوزارة الدفاع 

 أون تكلف بتفويض دائم يمكن أ ،وبهذه الصفة .الوطني
ظرفي من الوزير، بإجراء تفتيشات على التعداد 

 أووتدقيقات دورية  ،وإحصاء المعدات والمخزون
 .الخ... مفاجئة للصناديق

 :رية المصالح الماليةتضم مدي
مكلفة بضمان تدقيق  ،مصلحة التدقيق والرقابة -

 وتفتيش التسيير المالي للهياكل التابعة للوزارة؛
مكلفة بإعداد  ،لمعاشات والنزاعاتمصلحة ا -

ملفات المعاش وباستغالل ومتابعة ملفات 
 ات؛النزاع

مكلفة بمتابعة  ،مصلحة محاسبة العتاد -
 .المحاسبة العامة لعتاد جميع هياكل القطاع

 مديرية القضاء العسكري -1
دراسات يديرها ضابط حاصل على شهادة ال: 51المادة 

يتوفر على مؤهالت  ،(ع.ع.د.ش)العسكرية العليا 
تكلف مديرية القضاء العسكري بجميع القضايا  ،قانونية

 .المتعلقة بتنظيم وسير عمل القضاء العسكري
 :تضم مديرية القضاء العسكري

بعة مكلفة بتسجيل ومتا ،مصلحة المتابعات -
 ؛المحاكم أمامومسك المالحقات 

 بمتابعة مكلفة ،األحكاممصلحة تنفيذ  -
وتنفيذ القرارات العدلية وكذلك  اإلشعارات

 .الملفات ذات الصلة وأرشفةمسك 
تتولى مديرية القضاء العسكري كذلك متابعة الدفاع عن 

 واألركانالملفات المقدمة للمحاكم ضد القطاع 
 .والمؤسسات التابعة له
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مديرية المساعدة على إعادة التأهيل وتسهيل  -1
 االندماج

ى شهادة الدراسات يديرها ضابط حاصل عل: 56المادة 
تكلف مديرية المساعدة  ،(ع.ع.د.ش)العسكرية العليا 

على إعادة التأهيل وتسهيل االندماج بالمساعدة على 
إعادة تأهيل العسكريين المتقاعدين وتسهيل اندماجهم في 

 .الحياة المدنية
ى إعادة التأهيل وتسهيل تضم مديرية المساعدة عل

 :االندماج
إعادة التأهيل وتسهيل مصلحة المساعدة على  -

مكلفة بالمساعدة على إعادة تأهيل  ،االندماج
سهيل اندماجهم في العسكريين المتقاعديين وت

 ؛الحياة المدنية
مكلفة بالعالقات  ،مصلحة الشؤون المؤسسية -

مكاتب )مع المؤسسات االجتماعية المهنية 
ين القدامى وجمعيات المتقاعدين بالمحار

 .(الخ... للقوات المسلحة

 مديرية ودادية القوات المسلحة -53
يديرها ضابط حاصل على شهادة الدراسات : 52المادة 

مديرية ودادية  تكلف( ع.ع.د.ش)العسكرية العليا 
 :القوات المسلحة ب

وات المسلحة في المجال إعداد وتنفيذ سياسة الق -
 ؛االجتماعي

القوات  ألفرادمعالجة القضايا االجتماعية  -
 ؛المسلحة

 :مديرية ودادية القوات المسلحةضم ت

 مكلفة بتسيير  ،مصلحة المصادر واالستغالل
المصادر البشرية والموارد المالية والمحاسبة 

الخزينة والمحاسب )على مستوى المديرية 
 ؛(ي التعاضدهداء وصندوقوصندوق الش

 مصلحة التضامن وتضم: 
المكلف بدفع المساعدات  ،صندوق الشهداء -

 أفرادمن  للشهداء القصر لألطفالالممنوحة 
 ؛األمنالقوات المسلحة وقوات 

مكلف  ،صندوق التعاضد للجيش الوطني -
بالسهر على زرع ثقافة التعاضد والتضامن 

منح بين العسكريين عن طريق دفع إعانات ت
 ؛لألعضاء

المكلف بالسهر على  ،صندوق التعاضد للدرك -
 دركيينزرع ثقافة التعاضد والتضامن بين ال

 .لألعضاءدفع إعانات تمنح  عن طريق

تحديد ترتيبات  أويمكن عند االقتضاء تكملة : 51المادة 

 .هذا المرسوم بمقرر من وزير الدفاع الوطني

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 51المادة 
 2411-431خصوصا المرسوم رقم  ،المرسوم

المحدد لصالحيات  2411فبراير  21الصادر بتاريخ 
 .المركزية لقطاعه اإلدارةوزير الدفاع الوطني ولتنظيم 

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا : 03المادة 
المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
 وزير الدفاع الوطني

 حنن ولد سيدي

 الداخلية والالمركزية وزارة

 نصوص تنظيمية
يناير  53صادر بتاريخ  351-0300مرسوم رقم 

يحدد إجراءات اإلحصاء اإلداري ذي الطابع  0300
 .االنتخابي

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات : المادة األولى
اإلحصاء اإلداري ذي الطابع االنتخابي طبقا ألحكام 

ابريل  12بتاريخ الصادر  421-2412القانون رقم 
، المعدل، والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية 2412

 219-11القانوني رقم  المستقلة لالنتخابات واألمر
، المعدل، الذي يلغي 1911أكتوبر  24الصادر بتاريخ 

الصادر  130-16ويحل محل األمر القانوني رقم 
 .المنشئ للبلديات 1916أغسطس  13بتاريخ 

على امتداد التراب الوطني بإحصاء يتم القيام  :0المادة 
إداري ذي طابع انتخابي إلعداد ملف انتخابي يشكل 

 .2023 االنتخابيةأساسا لتنظيم االستحقاقات 
يتم تحديد تاريخ بداية ونهاية عمليات اإلحصاء بواسطة 
مداولة صادرة عن لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة 

 .لالنتخابات
 

تتمثل األهداف الخاصة لهذا اإلحصاء : 0المادة 
 : اإلداري في تحقيق ما يلي

إحصاء كافة المواطنين الموريتانيين من الجنسين  .1
الذين لهم بطاقة التعريف الوطنية والبالغين ثمانية 

 عشر سنة فما فوق بتاريخ االقتراع؛
إعداد ملف انتخابي جديد انطالقا من البيانات  .2

 المجمعة خالل اإلحصاء؛
قيق هذا الملف على أساس التوزيع المعتمد تد .3

 .لمكاتب التصويت من أجل إعداد الئحة انتخابية

ينظم اإلحصاء اإلداري ذي الطابع االنتخابي  :4المادة 
 .وينفذ تحت سلطة اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات

يتم إحصاء الموريتانيين المقيمين في الخارج : 1المادة 
ذي طابع انتخابي خاص تقوم  في إطار إحصاء إداري

به اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات بالتعاون مع 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في 

 422-2449الخارج طبقا ألحكام القانون النظامي رقم 
، المعدل، المحدد 2449إبريل  2الصادر بتاريخ 

ين المقيمين لألحكام الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتاني
 .في الخارج

وبناء على ذلك يتم إنجاز اإلحصاء على أساس بطاقة 
 .تعريف أو جواز سفر بيومتري ساري المفعول
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تتم إحالة نتائج هذا اإلحصاء إلى لجنة تسيير اللجنة 
 .الوطنية المستقلة لالنتخابات لمعالجتها والمصادقة عليها

تنقيحها تتيح بيانات هذا اإلحصاء وعملية : 6المادة 

واستبعاد تكرار التسجيل فيها، إعداد الئحة انتخابية 

 .2423نهائية صالحة لتنظيم االستحقاقات االنتخابية 

من  142ويتم نشر هذه الالئحة طبقا ألحكام المادة 

 24الصادر بتاريخ  219-11األمر القانوني رقم 

، المعدل، الذي يلغي ويحل محل األمر 1911أكتوبر 

أغسطس  13الصادر بتاريخ  130-16القانوني رقم 

 .المنشئ للبلديات 1916

ال تقبل أي شكوى من المواطنين بعد انتهاء آجال  و

 .الطعن الممنوحة لهم ابتداء من تاريخ النشر

تكلف الهياكل التالية بتصور وإعداد وتنسيق : 2المادة 
 : وتنفيذ عمليات اإلحصاء

 لجنة مركزية لإلحصاء؛ 
 لجنة للقيادة؛ 
  جهوية لإلحصاء؛لجان 
 لجان اإلحصاء في المقاطعات؛ 
 لجان اإلحصاء في المراكز اإلدارية. 

يتلقى رؤساء وأعضاء هذه الهياكل باستثناء اللجنة 
المركزية تعويضات تحددها لجنة التسيير في اللجنة 

 .الوطنية المستقلة لالنتخابات

تكلف اللجنة المركزية لإلحصاء بالتصور : 1المادة 
والمتابعة لكافة األنشطة المرتبطة باإلحصاء والتأطير 

وتحدد اللجنة اإلجراءات التي ينبغي . وبحسن سيره
اتخاذها على المستوى الوطني لتسهيل تنفيذ عمليات 

 .اإلحصاء
 .وتساعدها للقيام بذلك لجنة القيادة

 : تتكون اللجنة المركزية لإلحصاء من: 1المادة 
 .تقلة لالنتخاباترئيس اللجنة الوطنية المس :الرئيس

 : األعضاء
 أعضاء لجنة التسيير؛ 
  األمين العام للجنة الوطنية المستقلة

 لالنتخابات؛
   المكلف بمهمة المكلف بالعالقات مع اإلدارة

 .في اللجنة االنتخابية

يمكن للجنة المركزية لإلحصاء االستفادة  :53المادة 
من دعم قطاعات اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات من 
خالل المساهمات أو الخبرات الضرورية لحسن سير 

 .اإلحصاء
كما يمكنها طلب مساعدة كل شخص يمكن أن تسهم 

 .كفاءته في نجاح اإلحصاء
 : تكلف لجنة القيادة بـ: 55المادة 
 اإلحصاء؛ إعداد منهجية 

 اإلعداد الفني والمادي لعمليات اإلحصاء؛ 
  متابعة تنفيذ عمليات جمع البيانات وفرزها

 .وتحليلها واستغاللها
يمكن للجنة القيادة عند الحاجة االستعانة بمساعدة 

 .الخبراء
تقوم مديرية المعلوماتية والسجل االنتخابي بمهمة 

 .سكرتيريا لجنة القيادة

 :نة القيادة منتتكون لج :50المادة 
 .األمين العام للجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات :الرئيس

 :األعضاء
  المكلف بمهمة المكلف بالدراسات والعمليات

 االنتخابية في اللجنة االنتخابية؛ 
  المكلف بمهمة المكلف بالعالقات مع اإلدارة

 في اللجنة االنتخابية؛
 المكلف بمهمة المكلف بالعالقات مع اللجنة 

 االنتخابية في وزارة الداخلية والالمركزية؛
  مديرو القطاعات في اللجنة الوطنية المستقلة

 .لالنتخابات
 . يمكن للجنة القيادة االستعانة عند الحاجة بخبراء

تتفرع عن لجنة القيادة لجنة فنية دائمة يرأسها المكلف 
بمهمة المكلف بالعالقات مع اإلدارة في اللجنة االنتخابية 

 .وتضم مديري القطاعات في اللجنة االنتخابية
تكلف اللجنة الفنية الدائمة بإعداد جدول أعمال اللجنة 
المركزية وإعداد الملفات اإلدارية والفنية المرتبطة 
 .باإلحصاء اإلداري ذي الطابع االنتخابي ومتابعة تنفيذه

تكلف اللجنة الجهوية لإلحصاء بالسهر على : 50المادة 
 .مليات اإلحصاء على المستوى الجهويحسن سير ع

 :وتسهم في إنجاز أنشطة اإلحصاء عبر
 تنسيق األنشطة اإلدارية المرتبطة باإلحصاء؛ 
 تحيين الخرائط؛ 
 توعية السكان؛ 
 األنشطة اإلعالمية المرتبطة باإلحصاء؛ 
  نقل سجالت ووثائق اإلحصاء إلى اللجنة

الوطنية المستقلة لالنتخابات الستغاللها 
 .جتها معلوماتياومعال

 : تتكون اللجنة الجهوية لإلحصاء من: 54المادة 
رئيس اللجنة الجهوية للجنة الوطنية المستقلة  :الرئيس

 .لالنتخابات
 : األعضاء
 أعضاء اللجنة الجهوية للجنة االنتخابية؛ 
  رؤساء لجان المقاطعات للجنة الوطنية

 المستقلة لالنتخابات؛
 ف الواليممثل عن اإلدارة يقترح من طر. 

يتولى رئيس لجنة المقاطعة المركزية سكرتيريا اللجنة 
 .الجهوية لإلحصاء

يمكن أن تضم اللجنة الجهوية لإلحصاء أعضاء آخرين 
معينين على أساس الكفاءة والنزاهة والحياد بواسطة 
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مداولة من لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة 
 .لالنتخابات

اإلحصاء في المقاطعات بالسهر تكلف لجنة : 51المادة 
على حسن سير عمليات اإلحصاء ميدانيا على مستوى 

 .المقاطعة
 : وهي تكلف على وجه الخصوص ب

 تنسيق األنشطة اإلدارية المرتبطة باإلحصاء؛ 
 تحيين الخرائط على مستوى المقاطعة؛ 
 توعية السكان؛ 
 األنشطة اإلعالمية المرتبطة باإلحصاء؛ 
  اإلحصاء إلى اللجنة نقل سجالت ووثائق

 الجهوية لإلحصاء؛
 حفظ سجالت اإلحصاء على مستوى المقاطعة. 

 : وتكلف كذلك ب
  القيام باإلشراف على عمليات الجمع الميداني

 للبيانات؛
 تأمين الربط الدائم مع اللجنة الجهوية. 

 

تتكون لجنة اإلحصاء على مستوى المقاطعة : 56المادة 

 : من

 .رئيس اللجنة االنتخابية على مستوى المقاطعة :الرئيس

 : األعضاء

  أعضاء اللجنة االنتخابية على مستوى

 المقاطعة؛

  رؤساء وأعضاء اللجنة االنتخابية على مستوى

 المراكز اإلدارية؛

 ممثل عن اإلدارة يقترح من طرف الحاكم. 

تعين اللجنة االنتخابية على مستوى المقاطعة من بينها 

 .سكرتيريا اللجنةعضوا يتولى 

يمكن أن تضم لجنة اإلحصاء على مستوى المقاطعة 

أعضاء آخرين معينين على أساس الكفاءة والنزاهة 

والحياد بواسطة مداولة صادرة من لجنة تسيير اللجنة 

 .الوطنية المستقلة لالنتخابات

 اإلداريفي المركز  اإلحصاءتكلف لجنة  :52المادة 

وهي . ميدانيا اإلحصاء بالسهر على حسن سير عمليات

 : مكلفة على الخصوص ب

 تنسيق األنشطة اإلدارية المرتبطة باإلحصاء؛ 

 تحيين الخرائط على مستوى المركز اإلداري؛ 

 توعية السكان؛ 

 األنشطة اإلعالمية المرتبطة باإلحصاء؛ 

  نقل سجالت ووثائق اإلحصاء إلى لجنة

 اإلحصاء في المقاطعة؛

  غاية تسليمها إلى حفظ سجالت اإلحصاء إلى

 .لجنة المقاطعة

 : وتكلف كذلك ب

  القيام باإلشراف على عمليات الجمع الميداني

 للبيانات؛

 تأمين الربط الدائم مع اللجنة الجهوية. 

 : تتكون لجنة المركز اإلداري من: 51المادة 

 .رئيس اللجنة االنتخابية للمركز اإلداري :الرئيس

 : األعضاء

  االنتخابية في المركز اإلداري؛أعضاء اللجنة 

  ممثل عن اإلدارة يقترح من طرف رئيس

 .المركز اإلداري

تعين اللجنة االنتخابية للمركز اإلداري من بين أعضائها 

 .عضوا يقوم بمهام سكرتيريا اللجنة

يمكن أن تضم لجنة اإلحصاء للمركز اإلداري أعضاء 

ياد آخرين معينين حسب معيار الكفاءة والنزاهة والح

بواسطة مداولة صادرة من لجنة تسيير اللجنة الوطنية 

 .المستقلة لالنتخابات

توضح ترتيبات هذا المرسوم عند االقتضاء : 51المادة 
 .بمداوالت من لجنة تسيير اللجنة االنتخابية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :03المادة 
 .الموريتانية اإلسالميةللجمهورية 

 األولالوزير 
 محمد ولد باِلل مسعود

 وزير الداخلية والالمركزية
 محمد أحمد ولد محمد األمين

 وزارة الوظيفة العمومية والعمل

 نصوص مختلفة 
 0300أغسطس  05صادر بتاريخ  3414مقرر رقم 

 .يقضي بتعيين موظف متدرب

بناء على الحكم الصادر عن الغرفة : المادة األولى
الصادر بتاريخ  63/2416العليا رقم اإلدارية بالمحكمة 

، من 22/46/2422يتم اعتبارا من  ،11/41/2416
من حيث  41/41/2411واعتبارا من  ،حيث األجر

حمد بابو الرقم أتعيين السيد الحسين محمد  ،االقدمية
، الرقم الوطني للتعريف 118634Zاالستداللي 

 24/11/1911، المولود بتاريخ 9916121414
في الدراسات  األولاصل على إفادة السلك بلعيون، الح
ت والبحوث امن المعهد العالي للدراس اإلسالمية
 1، الرتبة 3إعدادية متدرب، س ت  أستاذ، اإلسالمية

 .، مدة التدريب سنة واحدة(219العالمة القياسية )

المقرر في الجريدة الرسمية ينشر هذا : 0المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير الوظيفة العمومية والعمل
 محمد ولد عبد هللا ولد عثمان
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 وزارة التنمية الحيوانية

 نصوص تنظيمية
يحدد  0300أغسطس  30صادر بتاريخ  3245مقرر 

و تشغيل  شروط السالمة والنظافة و تصميم و تجهيز
 .مؤسسات تصنيع و تعبئة األلبان و منتجاتها

شروط األمن والنظافة يحدد هذا المقرر : المادة األولى
الصحية و تصميم و تجهيز و تشغيل مؤسسات تصنيع و 

 .تعبئة األلبان و منتجاتها

شروط وطرق اعتماد مؤسسات تصنيع و : الفصل األول
 تعبئة األلبان و منتجاتها

يجب على كل شخص يرغب في تشغيل : 0المادة 
صناعة )مؤسسة لتصنيع و تعبئة األلبان و مشتقاتها 

في الجمهورية ( أو وحدات إنتاج األلبان الصغيرةاأللبان 
اإلسالمية الموريتانية أن يحصل مقدما على اعتماد 
صحي صادر عن الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية وفقا 

 .للشروط المبينة في هذا المقرر

يجب على طالب الخدمة أن تتقدم بطلب  :0المادة 

لحيوانية اعتماد موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية ا

 .بواسطة مدير المصالح البيطرية

يرفق طلب االعتماد وجوبا بالتصاميم  :4المادة 
 :والوثائق الفنية التالية

مخطط لموقع مصنع األلبان أو وحدة اإلنتاج  -
األماكن  دية والصغيرة يحدد الطرق المؤ

 المجاورة؛
شير إلى مختلف المباني يمخطط تفصيلي  -

اإلنتاج و التصنيع، منطقة )ودور كل منها 
مناطق التخزين، سلسلة التبريد، المكاتب، 
المخازن، نظام تفريغ المياه المستعملة، 

 ؛(المرافق الصحية، لخ
المصنع  بطاقة تقديميه تتضمن أوصاف بنايات -

 ؛أو وحدة اإلنتاج الصغيرة
قائمة بالتجهيزات و المعدات المستخدمة في  -

 الصغيرة؛المصنع أو في وحدة إنتاج األلبان 
قائمة بالمنتجات المصنوعة في مصنع األلبان  -

نتاج الصغيرة أو مركز جمع اإلأو في وحدة 
 األلبان؛

 بطاقات توصيف المنتجات؛ -
 ؛م بياني لصناعة كل منتوج على حدةرس -
مصادر و أنظمة التزود بالمواد األولية  -

 ؛(الحليب الطازج)
عقد  التي تؤكد ملكية األرض أو روثائق التبري -

 يجار؛اإل
 توصيف للرقابة اآللية القائمة على األساليب و -

النقاط  –استنادا إلى مبدأ تحليل المخاطر
و مخطط  HACCPة للسيطرة عليها جالحر

و مخطط مكافحة الحيوانات  النظافة والتطهير
 ؛الضارة

 قائمة عمال المصنع و مؤهالتهم؛ -
اللياقة البدنية للعمال و قدرتهم على مناولة  -

 ؛(شهادة طبية)ائية المواد الغذ
نسخة من رخصة البناء أو االستصالح صادرة  -

 عن السلطات المحلية؛
مصنع األلبان أو )النظام األساسي للشركة  -

 ؛(وحدة اإلنتاج الصغيرة
 السجل التجاري؛ -
 مصدر التزويد بالماء والطاقة؛ -
بيان حول تحليل الماء و التأكيد على جودة  -

 .الماء المستخدم

دراسة الملف و مدى مطابقته للمواصفات بعد  :1المادة 
والقواعد والنصوص القانونية، يحال الملف إلى الوزير 
المكلف بالتنمية الحيوانية الذي يرخص ببناء المصنع أو 

 .وحدة إنتاج األلبان الصغيرة
و بعد نهاية أشغال بناء المصنع أو وحدة اإلنتاج 
الصغيرة أو مركز تجميع األلبان، تقوم المصالح 
البيطرية بالتأكد من مطابقته للملف الذي تقدم به طالب 

و إذا تأكدت المطابقة، تقوم المصالح البيطرية . الخدمة
برفع تقرير مطابقة و توجهه إلى الوزير المكلف بالتنمية 

 .الحيوانية الذي يمنح اعتمادا صحيا بواسطة مقرر

يخضع صاحب الطلب لوجوب احترام  :6المادة 
تعلقة بالمباني و المواد األولية و شروط االلتزامات الم

 .النقل و سلسلة التبريد والمراقبة اآللية

ذا لم يستطع المستفيد بعد مضي سنة كاملة إ: 2المادة 
 .أن يتم إقامة المؤسسة، فإن الترخيص يسحب منه

شروط الصحة والنظافة والتصميم : الفصل الثاني
 والتجهيزات

الصحية للمعدات  السالمةبشروط مرتبطة : 1الفرع 
 والمباني

 يلزم اإلبقاء على المباني في حالة نظافة جيدة  :1المادة 
و يجب تطهيرها مرة واحدة في الشهر على األقل و 

 .كلما لوحظ انتشار عوامل العدوى

يمنع إدخال الحيوانات أو تركها سائبة في  :1المادة 
الساحة و أماكن اإلنتاج والمعالجة والتعبئة أو تخزين 

 .األلبان و مشتقاتها
 .تلقائيا بإبادة الحشرات والقوارضو يقام 

سائل التنظيف المستخدمة للنظافة تؤثر وال و يتحتم أن 
والتطهير بأي حال من األحوال على جودة األلبان و 

 .امشتقاته

يجب أن تبنى البنايات و تستصلح و تجهز : 53المادة 
وفقا لمواصفات البناء والصحة والنظافة الصحية 

 .المعمول بها في موريتانيا
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 :يجب على صاحب الطلب: 55المادة 
ية بمواد غير قابلة نتوفر على مباني مبال -

 للتغيير؛
معدات اليخصص المباني بصورة حصرية و  -

 ؛لألنشطة
المباني و التجهيزات والمعدات اإلبقاء على  -

المستخدمة في حالة نظافة جيدة بحيث ال 
تتعرض سالمة و صحة العمال و جودة 

 المنتجات ألضرار؛
يزود المؤسسات بفضاءات كافية للتمكين من  -

استقبال المواد األولية و التصنيع والتعبئة و 
 تخزين المواد النهائية في ظروف حسنة؛

 ية و إنارة مناسب؛يزود المؤسسة بنظام تهو -
 يزود المؤسسة بسلسلة تبريد مالئمة؛ -
يزود المؤسسة بوسائل كافية للحماية من  -

العوامل البيولوجية الدقيقة أو الكيميائية أو 
الفيزيائية المعدية و من الحشرات و 

 القوارض؛
يزود المؤسسة بأرضية و جدران و سقوف  -

 .قابلة للغسيل

الفضاءات المطلوبة توزيع البناية  يتستدع :50المادة 
نفصلة على أن يراعي في ذلك مبدأ إلى عدة أقسام م

 ."السير إلى األمام و باتجاه وحيد دون تالق أو اختالط  "
يجب أن تتضمن التصاميم والنماذج المقام بها وصفا 
لبنية المؤسسة و لدورة حركة المنتوج كما هو مبين 

 :أدناه
 ها؛أنواع التجهيزات وأماكن -
حليب )نابيب المستخدمة لنقل المنتوج األ -

و كذلك األنابيب المخصصة ( طازج و مصنع
للنظافة و لغيرها من الشبكات التي يمكن أن 

 تؤثر على نظافة المنتوج؛
حليب طازج و منتجات )نقل المنتجات  -

 .(نهائية

ؤسسة ال يمكن إدخال أي تعديل على الم :50المادة 

 .يةدون ترخيص المصالح البيطر

يجب على إذا كان التعديل يشتمل على تغيرات كبيرة، ف

عديل وفقا لنفس الشروط و تالمستثمر أن يتقدم بطلب 

 .الطرق التي تم استخدامها في الطلب األصلي

تمسك المصالح البيطرية في إطار تصنيفاتها : 54المادة 

و تحال نسخ من هذه . ملفات خاصة بكل مؤسسة

للحفظ و ألغراض عمليات  الملفات للمصالح المحلية

 .التفتيش والرقابة

و ات و األدوات يجب اإلبقاء على التجهيز :51المادة 
إلنتاج و تصنيع و تعبئة و جمع و المواعين المستخدمة 

نقل األلبان و منتجاتها في حالة جيدة من الصيانة 
 .والنظافة

تنظيفها وتطهيرها بعناية عدة مرات خالل أيام  كما يجب
 .ذلك في نهاية كل يومالعمل وك

أيضا غسل المعدات واألدوات المتسخة أو تلك  يجب و
 .التي تعرضت للتلوث وتطهيرها قبل أن يعاد استخدامها

يلزم أن تستجيب مواد تنظيف المعدات واألدوات  و
 و. للشروط التي تمليها النصوص التنظيمية المعمول بها

والمواد  يجب أن يكون استخدام المنظفات ومواد التطهير
المشابهة متبوعة بعملية شطف كاملة للتجهيزات وأدوات 

 .العمل بالماء النظيف

تصمم المباني ومحيطها وتبنى  أن يجب :56المادة 
وتصان بحيث تنعدم الظروف التي من شأنها أن تؤدي 

 .إلى تلويث المنتجات
هكذا، تمتنع السلطات اإلدارية عن ترخيص إقامة  و

 .ر محتمل للتلوث والعدوىمؤسسة بالقرب من مصد
تتطلب إقامة أي مؤسسة إجراء تقييم لتأثيراتها  و

 .الصحية والبيئية من قبل المصالح الفنية المختصة

صاحب الطلب أن يعد أنظمة  يجب على: 52المادة 
 :فعالة كاآلتي

 ضمان الصيانة والنظافة المناسبين -
 مكافحة القوارض  -
 معالجة النفايات   -
أساليب الصيانة والصرف مراقبة فاعلية  - -

 .الصحي

 حول المنتجات ويقظة المستهلكين تمعلوما: 2الفرع 
بيانات مفيدة من  يجب أن تبرز المنتجات :51المادة 

 :أجل ضمان اآلتي
ـ معلومات دقيقة وسهلة التطبيق لعناية المستثمر طيلة 
السلسلة لتمكينه من مناولة وعرض وتخزين وتحضير 

 ؛لها السالمة وبشكل صحيح المنتوج في ظروف تضمن
ـ التعرف بسهولة على المنتوج وإرجاعه إلى المصنع 

 .عند االقتضاء

مجال يزود المستهلكون بالبيانات الكافية في  :51المادة 
 :واد الغذائية وذلك إلتاحة ما يليالنظافة الصحية للم

 ؛ـ فهم أهمية المعلومات التي تخص المنتجات النهائية
 ؛عن وعي بما يتالءم وحالة المنتجات ـ إجراء االختيار
بقاء مواد ذات منشئ غذائي  انتشار أو ـ منع التلويث و

مؤدية للمرض عن طريق السهر على شروط التخزين 
 .والتحضير واالستخدام

يجب التمييز بسهولة بين البيانات الموجهة : 03المادة 
للمهنيين أو التجار العاملين في القطاع وبين تلك 

إلى المستهلك وخاصة بواسطة الورقة الموجهة 
 .التعريفية

 نظافة العمال: 3الفرع 
يجب أن يكون العامل على صلة مباشرة أو : 05المادة 

غير مباشرة مع األلبان أو منتجاتها خاليا من مخاطر 
 :لعدوى وذلك بفرض القواعد التاليةا
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 ـ درجة مناسبة من النظافة الجسمية
 ـ سلوك صحيح

ت النظافة م العمال بالتقيد بأعلى درجايلز: 00المادة 
ويجب عليهم بوجه خاص أن . الجسدية ونظافة الملبس

 .يرتدوا زي العمل وغطاء رأس نظيف
ويلزم العمال العاملون في مناولة األلبان ومشتقاتها أن 
يغسلوا أيديهم ويطهروها عدة مرات خالل يوم العمل 

 .وفي كل مرة بمناسبة استئناف العمل

يفرض التزود بشهادة طبية على كل شخص : 00المادة 
. راكز اإلنتاج والمعالجة والتخزينيعمل في مختلف م

ويجري تجديدها سنويا ووضعها تحت تصرف الوكيل 
 .المكلف بالتفتيش الصحي عندما يطلب ذلك

 السجل الصحي: 0الفرع 

يطلب في كل أماكن اإلنتاج وتخزين : 04المادة 

توفر إجراءات مكتوبة المنتجات في مصنع الحليب 

ية والمتعلقة تشتمل على مجموعة من اإلجراءات الصح

 :بالتطهير بحيث تشمل

  ؛ـ اسم الشخص المسؤول

 ؛ماكن التي يتعين تنظيفهاـ األ

 ؛ـ تكرار النشاط

 ـ المواد الكيميائية المستخدمة وتركيزها

 الكيميائية ـ التعليمات لمزج المحاليل

 ـ درجات الحرارة المفروضة

 .للتنظيف والتطهير إتباعهاين عـ اإلجراءات التي يت

يجب أن توضح النسخة المكتوبة من البرنامج جميع 

اإلجراءات الخاصة بالتنظيف والصيانة أثناء عملية 

 .اإلنتاج

يجب على الخبير البيطري أن يوقع سجل : 01المادة 

ل أسبوع على األقل المتابعة الصحية للمصنع مرة ك

 .زيارة مع توضيح تاريخ تدخله وكذلك خالل كل

يعتبر سجل المصنع المبين أعاله دعامة : 06المادة 

ويقوم من يمسك . ورقية ولذلك يتعين ترقيم صفحاته

السجل بقيد وترتيب البيانات بالتتابع زمنيا وحسب 

 .طبيعة البيانات

يبدأ العمل في السجل الصحي للمصنع في : 02المادة 

ثالثين دجمبر من كل سنة فاتح يناير ولغاية واحد و

ويجب حفظه على مستوى المصنع لمدة خمس سنوات 

 .على األقل بعد تاريخ ختمه

يجب أن توقع المصالح البيطرية باألحرف  :01المادة 

. األولى على السجل الذي يتم مسكه من طرف المصانع

 .وال يمكن تجديد السجل إال بانتهاء صفحاته

مفتشية البيطرية بناء على يقدم السجل أمام ال: 10المادة 
مضامينه من البيانات موضع طلبها ويجب أن تكون 

عد كل سنة من طرف مسؤول المؤسسة قبل أن يتقرير 
 .يحال إلى مدير المصالح البيطرية

 رقابة وتفتيش المؤسسات: الفصل الثالث
 الرقابة الذاتية وتتبع المنتجات :الفرع األول

المادة األولى من كما نصت على ذلك : 03المادة 
 42الصادر بتاريخ  110-2416المرسوم رقم  

الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم  2416أغسطس 
المتضمن  1961 أكتوبر 19الصادر بتاريخ 61/113

تنظيم تفتيش صحة ونظافة المنتجات الغذائية ذات 
المنشئ الحيواني والمخصصة للغذاء البشري، يتم 

لعمليات وبمراقبة النظافة وجوبا العمل بمراقبة فنية ل
الصحية في المباني والرقابة الصحية للحيوانات وتفتيش 

 .صحة ونظافة المنتجات

يعمل المسؤول المكلف بالنظافة الصحية في : 05المادة 
المؤسسة على إجراء رقابة دورية للنظافة الصحية 
وشروط اإلنتاج وذلك من أجل التأكد من سالمة 

 .لسوقالمنتجات المطروحة في ا
، يقوم بوضع إجراءات عملية وتطبيقها ولهذا الغرض

والسهر على التقيد بها وفقا ألساليب تحليل المخاطر 
 .والنقاط الحرجة من أجل السيطرة عليها

الرقابة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة  توتتم عمليا
بالعوامل البيولوجية الدقيقة في إطار منظومة تحليل 

جة بحيث تشمل المنشآت المخاطر والنقاط الحر
والتجهيزات والمعدات في جميع مراحل اإلنتاج وكذلك 

 .المنتجات
وتنص خطة الرقابة على طبيعة العمليات الرقابية 
وتكرارها وأساليب أخذ العينات والفحوص البيولوجية 

ويتم تصميم الخطة من طرف إدارة المؤسسة . الدقيقة
تقوم بتقييم  لتيعلى أن توافق عليها المصالح البيطرية ا

 .نجاعتها وفعاليتها
وتوضع الوثائق المتعلقة بالرقابة المنتظمة على النظافة 
العامة للمؤسسة، بما في ذلك نتائج عمليات الرقابة 
الذاتية، تحت تصرف وكالء المصالح البيطرية المكلفين 

 .بالتفتيش الصحي، كلما دعت الحاجة لذلك 

 والتفتيش الرسميةعمليات الرقابة : 2الفرع 
تخضع مصانع ووحدات األلبان الصغيرة : 00المادة 

للرقابة والتفتيش الصحي الذي ينص عليه هذا المقرر 
وغيره النصوص القانونية الناظمة للصحة الحيوانية 

 .وللمنتجات الغذائية ذات المنشئ الحيواني

يات رقابة تتعلق لتخضع المؤسسات لعم: 00المادة 
رتبة على هذا المقرر وعلى دفاتر بواجباتها المت

 :وفي هذا اإلطار تتناول الرقابة ما يلي. تحمالتها
 ؛ـ الواجبات المرتبطة بصيانة المباني

 ؛ـ الواجبات المرتبطة بالصيانة وإدامة المباني والمعدات
 ؛ـ الواجبات المتعلقة بالنظافة والصحة

 ؛ـ الواجبات المتعلقة بالتشغيل
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 ،عام وبشكل ؛ـ مسك السجالت
 .ـ جميع الواجبات التي يخضع لها مشغل المصنع

يقام بعمليات الرقابة والتفتيش من طرف : 04المادة 
 .وكالء المصالح البيطرية المخولين لهذا الغرض

يجوز للمراقبين والمفتشين أن يطلبوا وأن يحصلوا على 
العينات المأخوذة طيلة سلسلة اإلنتاج وعلى باقي 

رقابة الصحية من أجل فحصها المعدات الضرورية لل
 .مختبريا

يتحمل مسؤول تشغيل المصنع مصاريف الفحص 
 .والتحليل

 ترتيبات نهائية: الفصل الرابع
تتاح لمشغلي المؤسسات القائمة بتاريخ : 01المادة 

أشهر من أجل التقيد ( 6)توقيع هذا المقرر مهلة ستة 
 .بالتعليمات الجديدة

المقرر من خالل دفتر يمكن استكمال هذا : 06المادة 
 .تحمالت توخيا للمزيد من الدقة عند االقتضاء

يكلف األمين العام لوزارة التنمية الحيوانية : 02المادة 
ومدير المصالح البيطرية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا 
المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 . اإلسالمية الموريتانية
 نيةوزير التنمية الحيوا

 محمد ولد اسويدات

 وزارة اإلسكان واالستصالح الترابي

 نصوص تنظيمية
نوفمبر  34صادر بتاريخ  511–0300مرسوم رقم 

عمراني لمدينة يقضي بالمصادقة على مخطط  0300
 .، والية كوركول5، مقاطعة لكصيبة 5لكصينة 

عمراني لمدينة على مخطط تتم المصادقة : المادة األولى
 .، والية كوركول1مقاطعة لكصيبة ، 1لكصينة 

 :هذا المخطط يتكون من ثالثة مناطق 
 ؛منطقة إعادة هيكلة -
 ؛ةمنطقة توسعة وعصرن -
 .منطقة يحظر البناء فيها -

المخطط العمراني محدد باإلحداثيات طبقا للنظام 
UTM/ WGS84   كما هو مبين في  21المنطقة

 :الجدول أدناه 

 ص س النقاط

1 699231.3363 1191343.610 

2 691110.4163 1191346.331 

3 696041.1121 1191393.941 

0 696041.1121 1190304.101 

1 696691.1001 1190114.630 

6 696691.3232 1193311.429 

1 691391.1962 1193291.301 

1 691136.1411 1193216.443 

9 699622.3013 1193126.192 

14 699104.9619 1193960.161 

11 699916.4199 1190110.311 

12 699911.1911 1190614.119 

13 144311.1141 1190612.231 

10 144393.1113 1196069.313 
 

المختلفة  طبيعة ووجهة العناصر يتم تحديد: 0المادة 
ن االلتزامات المبيدفتر في  التي يتكون منها هذا المخطط

 :أدناه
I. عموميات: 

التي  المختلفة طبيعة العناصر تزاماتلااليحدد دفتر 

، 1العمراني لمدينة لكصيبة  لمخططيتكون منها ا

، والية كوركول، وتحدد مهامها 1بمقاطعة لكصيبة 

كما يبين هذا المخطط طبيعة استخدام  ،وشروط تطويرها

 :المرتبة حسب التصنيف التالي األراضي

 ؛لالستخدام السكني أرضيةقطع  -

 ؛ت العموميةمحجوزة للتجهيزا أرضيةقطع  -

 ؛ الطرق والشبكات -

 .المنطقة التي يحظر البناء فيها -

بغض النظر عن هذا التصنيف، يجب اتخاذ جميع 

االحتياطات حتى تتوافق االنجازات مع معايير التخطيط 

 .العمراني ومتطلبات السالمة والنظافة واحترام البيئة

 :يةمنطقة السكنال (5

لالستخدام منطقة في هذه ال األرضيةالقطع تخصص 

رض بواسطة عالمات، أالسكني، سيتم تحديد كل قطعة 

يشكل أي ال تصميم كل مسكن وبناؤه وصيانته يجب أن 

 .خطر على ساكنيه وال على الجمهور

أما بخصوص منطقة إعادة الهيكلة فمقاربة التخطيط 

التي تم اعتمادها تهدف إلى إعطاء المدينة شكال عمرانيا 

مخطط على شكل وحدات  منتظما وذلك انطالقا من

كبيرة كل وحدة تضم مجموعة من المساكن واستحداث 

ولية وثانوية تسمح بانسيابية الحركة في أشبكة طرف 

 .المدينة

مثل التجارة والخدمات  ،يسمح باالستخدامات التكميلية
. فقط عندما تكون متوافقة مع السكن ،والحرف اليدوية

الضوضاء، ) للسكان مثل إزعاجأي أنها ال تسبب أي 
يحظر استخدام . (التلوث، الحركة المفرطة للمرور

أو المستودعات ويسمح بزراعة /المباني الصناعية و
 .في المنطقة بل يتم تشجيعها األشجار

 واستخدامها األرضطبيعة استغالل 
 :يجب أن تحترم جميع اإلنشاءات

  0م 433بالنسبة للقطع التي مساحتها 

 أمتار( 3)لإلنشاءات بثالثة  إجباريتراجع  -

عن حد القطعة على واجهات الشوارع 
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متر بالنسبة للجدار الفاصل  1.1 الرئيسية و

وعلى مستوى الشوارع  (بين قطعتين)

 الفرعية؛

محدد ب  (COS) معامل استغالل األرض -

 ؛4.1

+ رضي أطابق  :لعدد الطوابق األقصىالحد  -

 .طوابق 2

  0م 133بالنسبة للقطع التي مساحتها  

 أمتار( 1) خمسةلإلنشاءات  إجباريتراجع  -

عن حد القطعة على واجهات الشوارع 

متر بالنسبة للجدار الفاصل  2.1 الرئيسية و

وعلى مستوى الشوارع  (بين قطعتين)

 ؛الفرعية

محدد ب  (COS) معامل استغالل األرض -

 ؛4.6

+ رضي أطابق  :لعدد الطوابق األقصىالحد  -

 .طوابق 2

في  األخرىيسمح بحمامات السباحة والمرافق السكنية 

 .الغير قابلة للبناء من القطعة األجزاء

في حالة عدم وجود شبكة جماعية للصرف الصحي، 

يجب تركيب أنظمة الصرف الصحي الفردية داخل 

 ،عند وصل نظام الصرف الصحي. األرضحدود قطعة 

بالشبكة من مسؤولية  األراضيسيكون توصيل قطع 

 .المالك

 العموميةمنطقة التجهيزات  (0
التجهيزات  إليواءكل القطع المحددة هذه المنطقة تجمع 

يسمج في هذه  .العمومية الالزمة للتشغيل السليم للمدينة
المنطقة بإقامة المنشآت ذات المصلحة العامة مثل 
التجهيزات المدرسية، التجهيزات الرياضية، المراكز 

، المساجد، مقر األسواق ، التجهيزات الصحية،الصحية
 .الخ...ي، المقبرةنالمد األمنالدرك، مقر الشرطة، 

ات المخصصة لإلسكان أو الصناعة ءتحظر جميع اإلنشا
التجارة أو الحرف اليدوية في المنطقة المخصصة أو 

 .للتجهيزات العمومية
  منطقة الطرق والشبكات المختلفة (0

تخصص منطقة الطرق والشبكات إلقامة الطرق 
(. الخ...طرق، مياه، كهرباء، هاتف)والشبكات المختلفة 

يجب أن يتم تصميمها بحيث تصل خدمتها إلى جميع 
وافق ويجب أن يت. خرىاألفي المناطق  األرضيةالقطع 

السالمة، )ت المرور تصميمها وتنفيذها مع متطلبا
 .الصيانة وتصريف المياه. (الخ..سهولة الحركة

تحظر في منطقة الطرق إقامة جميع اإلنشاءات 
المخصصة لإلسكان أو التجهيزات أو الصناعة أو 

اإلنشاءات التي لها عالقة مباشرة بالبنية التحتية . التجارة
خزانات المياه، المحوالت )بها مثل مسموح 
ويتم  بل األشجاريسمح بغرس (. الخ..الكهربائية

 .تشجيعها في المنطقة الواقعة على جوانب الطريق

 المنطقة التي يحظر البناء فيها  (4
 :منطقتين أساساالمناطق المصنفة غير قابلة للبناء 

في هذه المنطقة  ،المنطقة المخصصة للزراعة -
اإلنشاءات  أوالبناء  لأشكايحظر أي نوع من 

منشآت المتحركة باستثناء ال أوة تالثاب
 ؛المخصصة لالستغالل الزراعي

مناطق مرور المجاري المائية المعرضة  -
غزيرة، في هذه  أمطارللغمر في حالة تهاطل 

 أوالبناء  أشكالالمنطقة يحظر أي نوع من 
المتحركة باستثناء  أوة تاإلنشاءات الثاب
 .المنشآت المائية

معالم  تثبيتسيتم إعداد مخطط تجميع بعد : 0المادة 
بمقرر من  المخطط العمراني وتتم المصادقة عليه

 .الوزير المكلف بالعمران

طفيفة  صحيحات، إجراء تاألمرإذا لزم يمكن  :4المادة 
 .ر من الوزير المكلف بالعمرانقرمعلى المخطط ب

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 1المادة 
 .المرسوم

يكلف وزير اإلسكان والعمران و االستصالح : 6المادة 
الترابي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

  محمد ولد باِلل مسعود
 الترابي وزير اإلسكان والعمران واالستصالح

 سيد أحمد ولد محمد
   

نوفمبر  34صادر بتاريخ  563–0300مرسوم رقم 

يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة  0300

 .ترارزةا، والية اركيز، مقاطعة اركيز

تتم المصادقة على مخطط عمراني لمدينة : المادة األولى

 .ترارزةااركيز، مقاطعة اركيز، والية 

 :ثالث مناطق هذا المخطط يتكون من

 ؛منطقة إعادة هيكلة -
 ؛منطقة توسعة -
 .منطقة يحظر البناء فيها -

المخطط العمراني محدد باإلحداثيات طبقا للنظام 
UTM/ WGS84  كما هو مبين في  21 المنطقة

 :الجدول أدناه

 ص س النقاط

1 061111.1199 1161143.491 

2 069230.0166 1111010 

3 069632.4111 1112313.999 

0 014191.3662 1112116.161 

1 011112.6462 1113361.261 

6 011160.1119 1113111.919 
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1 019104.1102 1111114.939 

1 019111.1403 1114911.101 

9 010004.1200 1161633.116 
 

يتم تحديد طبيعة ووجهة العناصر المختلفة : 0المادة 
المبين  في دفتر االلتزاماتالتي يتكون منها هذا المخطط 

 :أدناه
I- عموميات: 

تزامات طبيعة العناصر المختلفة التي ليحدد دفتر اال
، بمقاطعة اركيزيتكون منها المخطط العمراني لمدينة 

حدد مهامها وشروط تطويرها ي، واترارزة، والية اركيز
المرتبة  األراضيكما يبين هذا المخطط طبيعة استخدام 

 :حسب التصنيف التالي
 ؛خدام السكنيلالست أرضيةقطع  -
 ؛ةمحجوزة للتجهيزات العمومي أرضيةقطع  -
 ؛ الطرق والشبكات -
 .منطقة يحظر البناء فيها -

بغض النظر عن هذا التصنيف، يجب اتخاذ جميع 

االحتياطات حتى تتوافق االنجازات مع معايير التخطيط 

 .العمراني ومتطلبات السالمة والنظافة واحترام البيئة

 :المنطقة السكنية (5
في هذه المنطقة لالستخدام  األرضيةتخصص القطع 

بواسطة عالمات،  يةأرضالسكني، سيتم تحديد كل قطعة 
يشكل أي ال تصميم كل مسكن وبناؤه وصيانته يجب أن 

 .خطر على ساكنيه وال على الجمهور
أما بخصوص منطقة إعادة الهيكلة فمقاربة التخطيط 

شكال عمرانيا  التي تم اعتمادها تهدف إلى إعطاء المدينة
منتظما وذلك انطالقا من مخطط على شكل وحدات 

وعة من المساكن واستحداث كبيرة كل وحدة تضم مجم
وثانوية تسمح بانسيابية الحركة في  أولية قشبكة طر

 .المدينة
الخدمات  يسمح باالستخدامات التكميلية مثل التجارة و

أي . والحرف اليدوية فقط عندما تكون متوافقة مع السكن
الضوضاء، )للسكان مثل  إزعاجأنها ال تسبب أي 

يحظر استخدام (. التلوث، الحركة المفرطة للمرور
أو المستودعات ويسمح بزراعة /المباني الصناعية و

 .يتم تشجيعهاو في المنطقة بل  األشجار
 واستخدامها األرضطبيعة استغالل 

الواقعة في القطع يجب أن تحترم جميع اإلنشاءات 
 :2م 044األرضية التي مساحتها 

 أمتار( 3)لإلنشاءات بثالثة  إجباريتراجع  -
عن حد القطعة على واجهات الشوارع 

متر بالنسبة للجدار الفاصل  1.1 الرئيسية و
وعلى مستوى الشوارع  (بين قطعتين)

 ؛الفرعية
محدد ب  (COS) رضمعامل استغالل األ -

 ؛4.1
+ رضي أطابق  :لعدد الطوابق األقصىالحد  -

 .طوابق 2

يسمح بحمامات السباحة والمرافق السكنية األخرى في 
 .األجزاء الغير قابلة للبناء من القطعة

في حالة عدم وجود شبكة جماعية للصرف الصحي، 
يجب تركيب أنظمة الصرف الصحي الفردية داخل 

عند وصل نظام الصرف الصحي . حدود قطعة األرض
سيكون توصيل قطع األراضي بالشبكة من مسؤولية 

 .المالك
 منطقة التجهيزات العمومية (0

التجهيزات  إليواءتجمع هذه المنطقة كل القطع المحددة 
في هذه  حزمة للتشغيل السليم للمدينة، يسمالالالعمومية 

المنطقة بإقامة المنشآت ذات المصلحة العامة مثل 
يزات المدرسية، التجهيزات الرياضية، المراكز التجه

الصحية، التجهيزات الصحية، األسواق، المساجد، مقر 
 .الخ...ي، المقبرةنالمد األمنالدرك، مقر الشرطة، 

المخصصة لإلسكان أو الصناعة  اإلنشاءاتتحظر جميع 
أو التجارة أو الحرف اليدوية في المنطقة المخصصة 

 .للتجهيزات العمومية
 : قة الطرق والشبكات المختلفة منط (0

تخصص منطقة الطرق والشبكات إلقامة الطرق 
(. الخ...طرق، مياه، كهرباء، هاتف)والشبكات المختلفة 

يجب أن يتم تصميمها بحيث تصل خدمتها إلى جميع 
وافق ويجب أن يت. األخرىفي المناطق  األرضيةالقطع 

 السالمة،)ت المرور تصميمها وتنفيذها مع متطلبا
 .الصيانة وتصريف المياه(. الخ..سهولة الحركة

تحظر في منطقة الطرق إقامة جميع اإلنشاءات 
المخصصة لإلسكان أو التجهيزات أو الصناعة أو 

اإلنشاءات التي لها عالقة مباشرة بالبنية التحتية . التجارة
خزانات المياه، المحوالت )مسموح بها مثل 

ويتم  بل جاراألشيسمح بغرس (. الخ..الكهربائية
 .تشجيعها في المنطقة الواقعة على جوانب الطريق

 المنطقة التي يحظر البناء فيها  (4
 :منطقتين أساسا تضم المناطق المصنفة غير قابلة للبناء

في هذه المنطقة  ،المنطقة المخصصة للزراعة -
اإلنشاءات  أوالبناء  لأشكايحظر أي نوع من 

منشآت المتحركة باستثناء ال أوة تالثاب
 ؛المخصصة لالستغالل الزراعي

مناطق مرور المجاري المائية المعرضة  -
غزيرة، في هذه  أمطارللغمر في حالة تهاطل 

 أوالبناء  أشكالالمنطقة يحظر أي نوع من 
المتحركة باستثناء  أوة تاإلنشاءات الثاب
 .المنشآت المائية

معالم  تثبيتسيتم إعداد مخطط تجميع بعد  :0المادة 
ط العمراني وتتم المصادقة عليه بمقرر من المخط

 .الوزير المكلف بالعمران

إجراء تصحيحات طفيفة  ،األمريمكن إذا لزم  :4المادة 
 .ر من الوزير المكلف بالعمرانقرمعلى المخطط ب

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 1المادة 
 .المرسوم
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االستصالح  يكلف وزير اإلسكان والعمران و: 6المادة 
الترابي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 

 .الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 الوزير األول

  محمد ولد باِلل مسعود
 وزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي

 سيد أحمد ولد محمد
   

نوفمبر  34صادر بتاريخ  565–0300مرسوم رقم 
يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة  0300

 .الحوض الشرقي، والية كنيج، مقاطعة كنيج

تتم المصادقة على مخطط عمراني لمدينة : المادة األولى
 .كني، والية الحوض الشرقيجكني، مقاطعة ج

 :هذا المخطط يتكون من ثالثة مناطق
 ؛منطقة إعادة هيكلة -
 ؛توسعةمنطقة  -
 .منطقة يحظر البناء فيها -

المخطط العمراني محدد باإلحداثيات طبقا للنظام 
UTM/ WGS84  كما هو مبين في  21 المنطقة

 :الجدول أدناه

 ص س النقاط

1 131611.0161 1102122.610 

2 131012.3611 1101312.103 

3 131161.6120 1104469.199 

0 136911.9111 1131131.62 

1 136233.3190 1131111.12 

6 130214.9691 1131696.911 

1 133032.1320 1131191.313 

1 133413.3110 1139433.321 

9 133109.1012 1101221.10 

14 130011.1491 1102411.11 

11 131419.6121 1102131.161 

12 131461.6113 1102111.23 
 

يتم تحديد طبيعة ووجهة العناصر المختلفة : 0المادة 

في دفتر االلتزامات المبين التي يتكون منها هذا المخطط 

 :أدناه

I- عموميات: 

تزامات طبيعة العناصر المختلفة التي ليحدد دفتر اال
، جكنى، بمقاطعة جكنييتكون منها المخطط العمراني 

، وتحدد مهامها وشروط تطويرها الحوض الشرقيوالية 
المرتبة  األراضيكما يبين هذا المخطط طبيعة استخدام 

 :حسب التصنيف التالي
 ؛لالستخدام السكني أرضيةقطع  -
 ؛محجوزة للتجهيزات العمومية أرضيةقطع  -
 ؛ الطرق والشبكات -
 .منطقة يحظر البناء فيها -

بغض النظر عن هذا التصنيف، يجب اتخاذ جميع 
حتى تتوافق االنجازات مع معايير التخطيط  االحتياطات

 .العمراني ومتطلبات السالمة والنظافة واحترام البيئة
 :المنطقة السكنية( 5

في هذه المنطقة لالستخدام  األرضيةتخصص القطع 
بواسطة عالمات،  يةأرضالسكني، سيتم تحديد كل قطعة 

يشكل أي ال تصميم كل مسكن وبناؤه وصيانته يجب أن 
 .على ساكنيه وال على الجمهورخطر 

أما بخصوص منطقة إعادة الهيكلة فمقاربة التخطيط 
التي تم اعتمادها تهدف إلى إعطاء المدينة شكال عمرانيا 
منتظما وذلك انطالقا من مخطط على شكل وحدات 
كبيرة كل وحدة تضم مجموعة من المساكن واستحداث 

كة في وثانوية تسمح بانسيابية الحر أوليةشبكة طرف 
 .المدينة

الخدمات  مثل التجارة و ،يسمح باالستخدامات التكميلية
. فقط عندما تكون متوافقة مع السكن ،والحرف اليدوية

الضوضاء، )للسكان مثل  إزعاجأي أنها ال تسبب أي 
يحظر استخدام (. التلوث، الحركة المفرطة للمرور

أو المستودعات ويسمح بزراعة /المباني الصناعية و
 .يتم تشجيعهاو في المنطقة بل  جاراألش

 واستخدامها األرضطبيعة استغالل 
الواقعة ضمن القطع يجب أن تحترم جميع اإلنشاءات 
 :2م144و  2م044األرضية التي تتراوح مساحتها بين 

عن حد ( 2)بمترين لإلنشاءات  إجباريتراجع  -
 القطعة على واجهات الشوارع الرئيسية و

بين )متر بالنسبة للجدار الفاصل  1.1
 ؛وعلى مستوى الشوارع الفرعية (قطعتين

محدد ب  (COS) معامل استغالل األرض -
 ؛4.1

+ رضي أطابق  :لعدد الطوابق األقصىالحد  -
 .طوابق 2

يسمح بحمامات السباحة والمرافق السكنية األخرى في 

 .األجزاء الغير قابلة للبناء من القطعة

ود شبكة جماعية للصرف الصحي، في حالة عدم وج

يجب تركيب أنظمة الصرف الصحي الفردية داخل 

عند وصل نظام الصرف الصحي . حدود قطعة األرض

 سيكون توصيل قطع األراضي بالشبكة من مسؤولية 

 .المالك

 منطقة التجهيزات العمومية( 0

التجهيزات  إليواءمحددة تجمع هذه المنطقة كل القطع ال

الالزمة للتشغيل السليم للمدينة، يسمج في هذه  العمومية

المنطقة بإقامة المنشآت ذات المصلحة العامة مثل 

التجهيزات المدرسية، التجهيزات الرياضية، المراكز 

الصحية، التجهيزات الصحية، األسواق، المساجد، مقر 

 .الخ...المدي، المقبرة األمنالدرك، مقر الشرطة، 

مخصصة لإلسكان أو الصناعة ال اإلنشاءاتتحظر جميع 

أو التجارة أو الحرف اليدوية في المنطقة المخصصة 

 .للتجهيزات العمومية
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 منطقة الطرق والشبكات ( 0
تخصص منطقة الطرق والشبكات إلقامة الطرق 

(. الخ...طرق، مياه، كهرباء، هاتف)والشبكات المختلفة 
يجب أن يتم تصميمها بحيث تصل خدمتها إلى جميع 

وافق يجب أن يت و. األخرىفي المناطق  األرضية القطع
السالمة، )ت المرور تصميمها وتنفيذها مع متطلبا

 .الصيانة وتصريف المياه(. الخ..سهولة الحركة
تحظر في منطقة الطرق إقامة جميع اإلنشاءات 
المخصصة لإلسكان أو التجهيزات أو الصناعة أو 

اإلنشاءات التي لها عالقة مباشرة بالبنية التحتية . التجارة
خزانات المياه، المحوالت )مسموح بها مثل 

ويتم  بل األشجاريسمح بغرس (. الخ..الكهربائية
 .وانب الطريقتشجيعها في المنطقة الواقعة على ج

 المنطقة التي يحظر البناء فيها ( 4
 :منطقتين أساسا تضم المناطق المصنفة غير قابلة للبناء

في هذه المنطقة  ،المنطقة المخصصة للزراعة -
اإلنشاءات  أوالبناء  لأشكايحظر أي نوع من 

منشآت المتحركة باستثناء ال أوة تالثاب
 ؛المخصصة لالستغالل الزراعي

مناطق مرور المجاري المائية المعرضة  -
غزيرة، في هذه  أمطارللغمر في حالة تهاطل 

 أوالبناء  أشكالالمنطقة يحظر أي نوع من 
المتحركة باستثناء  أوة تاإلنشاءات الثاب
 .المنشآت المائية

معالم  تثبيتسيتم إعداد مخطط تجميع بعد  :0المادة 
رر من المخطط العمراني وتتم المصادقة عليه بمق

 .الوزير المكلف بالعمران
إجراء تصحيحات على  ،األمريمكن إذا لزم  :4المادة 

 .ر من الوزير المكلف بالعمرانقرمالمخطط ب
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا : 1المادة 
 .المرسوم
يكلف وزير اإلسكان والعمران و االستصالح : 6المادة 

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

 الوزير األول
  محمد ولد باِلل مسعود

 وزير اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي
 سيد أحمد ولد محمد

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نصوص تنظيمية

يونيو  04صادر بتاريخ  3120مقرر مشترك رقم 

تكوين وصالحيات وإجراءات سير يحدد  0300

المجلس التربوي والعلمي والبحثي التابع للمعهد العالي 

  .للغة االنجليزية

يهدف هذا المقرر إلى تحديد صالحيات  :المادة األولى

وإجراءات سير المجلس التربوي والعلمي والبحثي التابع 

للمعهد العالي للغة االنجليزية وذلك وفقا لترتيبات المادة 

 11الصادر بتاريخ  34-2416من المرسوم رقم  11

القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل  2416فبراير 

 .المعهد العالي للغة اإلنجليزية

 التكوين والصالحيات: الفصل األول

يتكون المجلس التربوي والعلمي والبحثي  :0المادة 

 :التابع للمعهد العالي للغة االنجليزية على النحو التالي

 رئيسا  ،لمعهدقائد ا -

عضوا أمين المجلس التربوي والعلمي  ،مدير الدروس -

 والبحثي التابع للمعهد العالي للغة االنجليزية

 أعضاء  ،رؤساء القطاعات -

 عضوا ،ممثل عن المدرسين الباحثين -

مدرسين اثنين من الباحثين الخارجيين لدى المعهد  -

العلمي معينين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث 

 .أعضاء

في حالة غياب استثنائي لرئيس المجلس  :0المادة 

التربوي والعلمي والبحثي يتولى مدير الدروس في 

 .المعهد رئاسة الجلسة ويعين عضوا للقيام بسكرتاريتها

يجوز للمجلس التربوي والعلمي والبحثي أن  :4المادة 

يدعو أي شخص يراه مفيدا من حيث كفاءاته من أجل 

 .التشاور بشأن القضايا المسجلة على جدول األعمال

يجوز للمجلس التربوي والعلمي والبحثي أن  :1المادة 

يجتمع بشكل استثنائي ضمن تشكيلة مصغرة باعتباره 

الترشحات للتظاهرات  بدراسة ،حصرا ،لجنة تقييم تقوم

نتائج البحوث والمسائل ذات الطابع  العلمية أو

بين دورتين للمجلس التربوي والعلمي  ،االستعجالي

 .والبحثي

وتتكون هذه التشكيلة المصغرة من رئيس المجلس 

التربوي والعلمي والبحثي ومدير الدروس وسكرتير 

رؤساء  رئيس أو المجلس التربوي والعلمي والبحثي أو

 .لقطاعات المعنيةا

يكلف المجلس التربوي والعلمي والبحثي  :6المادة 

 :عالي للغة االنجليزية بما يليالتابع للمعهد ال

إعداد النظام الداخلي وتقديمه لسلطة الوصاية  -

 ؛للمصادقة عليه

القيام بالتنسيق والمتابعة والتقييم للجوانب العلمية  -

  ؛والتربوية والبحوثية

جراءات اكتتاب مقترحات بشأن جميع إتقديم  -

ترسيمهم وتقدمهم  ودمجهم و المدرسين الباحثين

 ومعاقبتهم
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 ؛المصادقة على البرامج والتدريبات المهنية -

 ؛اعتماد األنظمة المتعلقة بإدارة مكتبات المعهد-

إبداء الرأي حول برامج التكوين األولى والمستمر في  -

 ؛المعهد

الدراسات  رامج وعقود البحث وإبداء الرأي حول الب -

  ؛وتقديم الخدمات

تسيير شؤون الطالب والسياسة  إبداء الرأي بشأن -

 .المتبعة في هذا الشأن من قبل سياسة المعهد

يدرس المجلس التربوي والعلمي والبحثي ويقترح أيضا 

جميع اإلجراءات الالزمة لتحسين أداء المعهد والمساعدة 

لنصح لقائد المعهد بشأن جميع في تحقيق أهدافه ويقدم ا

 .المسائل األخرى المعروضة عليه

يجوز للمجلس التربوي والعلمي والبحثي أن  :2المادة 

ينظم ملتقيات دراسية للتفكير والنقاش حول القضايا 

في مجال تحسين  التربوية في إطار مهمة المعهد

تدريس اللغة االنجليزية في نظام الخبرات ومتابعة 

 .طنيالتعليم الو

 سير العمل: الفصل الثاني 

يجتمع المجلس التربوي والعلمي والبحثي مرة  :1المادة 

واحدة كل ثالثة أشهر بدعوة من رئيسه حسب جدول 

زمني اعتمد خالل الدورة األولى من السنة الجامعية 

ويجوز له أن يجتمع أيضا في دورة استثنائية بناء على 

( 2/3)ثلثي بناء على طلب من  طلب من رئيسه أو

 .أعضائه

يتم إعداد جدول أعمال االجتماعات من قبل  :1المادة 

رئيس المجلس بالتشاور مع مساعد القائد ومدير 

يجوز اقتراح تسجيل بنود جديدة بناء على  و .الدروس

طلب خطي من ثالثة أعضاء على األقل موجه إلى 

رئيس المجلس يومين من أيام العمل على األقل قبل 

 .جتماعتاريخ اال

يعد مدير الدروس مداوالت المجلس  :53المادة 

ويتولى سكرتاريته كما التربوي والعلمي والبحثي 

 :يضطلع بدور

 ؛تحديد تواريخ جلسات المجلس بالتشاور مع رئيسه -

 ؛عند االقتضاء ،تنظيم اجتماعات اللجان الفرعية -

  ؛تحديث الئحة أعضاء المجلس -

بالتعاون مع رئيس المجلس إعداد جداول األعمال  -

ومساعد القائد والسيما جمع الوثائق المتعلقة بالبنود التي 

 ؛ستتم مناقشتها

  ؛مراقبة النصاب القانوني -

 ؛التحقق من فرز األصوات عند التصويت -

 ؛التصديق على المحاضر ونشرها -

القيام بأرشفة الوثائق المتعلقة بمختلف اجتماعات  -

 .المجلس

يترأس رئيس المجلس عمل المجلس يفتح  :55المادة 

االجتماع ويختتمه وينظم النقاشات ويفرض تطبيق 

جوز للرئيس أن يقرر ي و .النظام الداخلي خالل الجلسات

 .أكثر بناء على طلب من أعضائها تعليق جلسة أو

توجه الدعوات لحضور االجتماعات إلى  :50المادة 

قبل موعد يوما على األقل ( 11)األعضاء خمسة عشر 

عقدها إال في حالة تنظيم اجتماع استثنائي بسبب حالة 

 .وتصحب بجدول أعمال يعده الرئيس .مستعجلة

ال تكون مداوالت المجلس صحيحة إال إذا  :50المادة 

يجب التأكد من اكتمال  .كان ثلثا أعضائه حاضرين

وفي  .النصاب القانوني في الجلسة االفتتاحية للدورة

يستدعي الرئيس  ،لنصاب القانونيحالة عدم وجود ا

المجلس مرة أخرى لنفس الجدول خالل خمسة عشر 

عندئذ ال يعود ثمة شرط الكتمال  ،يوما كحد أقصى

 .النصاب القانوني لصحة المداوالت

حضور األعضاء إلزامي في اجتماعات  :54المادة 

 .المجلس

يجب على عضو المجلس حضور مناقشة كافة البنود 

 .دول األعمالالمدرجة على ج

ست  في حالة تغيب أحد األعضاء ثالث مرات متتالية أو

مرات شكل تراكمي يصبح من واجب المجلس أن يبت 

 .في القضية

تسجل نتائج أشغال المجلس في محاضر  :51المادة 

مؤشر ومرقم ويقدم إلى  ،وتدون في سجل خاص

 .سكرتير المجلس

يوقع محضر االجتماع من قبل الرئيس وسكرتير 

لمجلس ويوزع على أعضاء المجلس ويحال إلى ا

 .يوما 11سلطات الوصاية خالل 

 سير الجلسات: الفصل الثالث

ت المجلس في هدوء يجب أن تمضى جلسا :56المادة 

أعضاء يخضع  ،وباإلضافة إلى ذلك واحترام متبادل

ومراعاة التكتم بشكل مطلق  المجلس إلى إلزامية التحفظ

أي رأي  .فيما يتعلق باآلراء التي يعبر عنها األعضاء

يعتمد ويسجل في محاضر المجلس يكون ملزما لجميع 

 .أعضاء المجلس
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ة بحضور ال تكون مداوالت المجلس صحيح :52المادة 

تمت دعوتهم لحضور  ليسوا أعضاء فيه أو أشخاص

 .اإلجماعتتم المداوالت عن طريق . المناقشات

يتم التصويت عادة ، في حالة عدم إجماع سجله الرئيس

ومع ذلك فإنه يجري باالقتراع السري . باليد المرفوعة

بعدة أشخاص  إذا كان االقتراع يتعلق بشخص واحد أو

بناء على طلب من رئيس الجلسة  مذكورين باألسماء أو

 .أحد أعضاء المجلس أو

لألعضاء  تعتمد المداوالت باألغلبية البسيطة

يكون صوت  ،وفي حالة تساوي األصوات .الحاضرين

 .الرئيس مرجحا

عندما يكون أحد أعضاء المجلس في حالة تضارب  و

مصالح أو مهتما بقضية يتناولها بند في جدول األعمال، 

. عليه أن يطلع الرئيس متى علم بوضعية هذا الصراع

 وال يجوز له أن يشارك في المناقشات وال في التصويت

 .على هذا البند في جدول األعمال

كل ملف تمت معالجته لدى مجلس القطاع  :51المادة 

. رئيس القطاع المعني جلسة للمناقشة من قبليقدم لل

جلس أن يطلب المزيد من يجوز ألي عضو في الم

 .التوضيحات

تودع الملفات المتعلقة بقطاع ما لدى سكرتاية المجلس 

 .المعني

 .مل دورات المجلسالرئيس برنامج ع يحدد

يجب على المجلس أن يدرس جميع البنود  :51المادة 

 .المدرجة على جدول أعمال االجتماع

يكلف قائد المعهد العالي للغة االنجليزية  :03المادة 

بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير الدفاع الوطني
 سيديحننه ولد 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 الشيخ الحضرامي آبي األمينمحمد 

 إعالنـــــات -4

 30612/0300وثيقة إيداع رقم 
في يوم الخميس الثالث من نوفمبر سنة ألفين و إثنان و 

 عشرون
صفية بتاح، موثقة العقود / حضر لدى مكتبنا نحن األستاذة

 .بانواكشوط 11بالمكتب رقم 
في  1919المنير محمد محمود أحمدان، المولود سنة : السيد

ودع لدى أو  1912112331شنقيط، صاحب الرقم الوطني 
مكتبنا من أجل اإلعتراف بالخط و التوقيع، و كذلك اإليداع و 
الحفظ في سجالت مكتبنا و لتوفير نسخة لكل من قد يهمه 
األمر، ثالث نسخ من شهادة إعالن ضياع صادرة عن 

و المتضمنة إعالن فقدان رخصة ملكية  2ضية السبخة مفو
من  2م 216مساحتها  C6بحي  10لقطعة األرضية رقم 
 .دائرة اترارزة 2112السجل العقاري رقم 

 .صلية للمعنيأو لهذا تم تسليم نسخة واحدة 

******************** 
 5111/0300تصريح بضياع سند عقاري رقم 

 ألفين و إثنين و عشرين في يوم األربعاء عشرين يوليو

أحمدي ولد حمادي، موثق / حضر لدى مكتبنا نحن األستاذ

 .9العقود بالمكتب رقم 

: محي الدين أحمد سالك أبوه، المولود بتاريخ:السيد

الصحراء، الرقم الوطني للتعريف -في لعيون 21/41/1911

 26311و صرح أن السند العقاري رقم  ،0111066111

، 1249: ين األرضيتين رقميتعللقط MCEباسم شركة 

بمقاطعة ، H8الواقعتين في سوكوجيم دار البركة  1214

 . تيارت، قد ضاع منه

و عليه تم تضمين ملخص هذا العقد بسجل أصول مكتبنا 

الحتفاظ احيث وقع المصرح على ما جاء فيه بعد قراءته و 

 .به و اإلبقاء عليه بدون تغيير أو تبديل

ريح المكون من صفحة واحدة للمعني سلمنا هذا التص و لهذا

 .بعد قراءته له

******************** 
 2134/0300تصريح بإعالن ضائع رقم 

في يوم األربعاء الموافق للحادي و العشرون دجمبر لسنة 
 ألفين و إثنين و عشرين
شامخ محمد محمود، موثق العقود / حضر أمامنا نحن ذ

 .بانواكشوط 6بالمكتب رقم 
د األمين محمد عبد الرحمن محمد، المولود سنة محم: السيد

 2110131111ت رقم . في تجكجة، الحامل ب 1969
 . 30001999دار النعيم  -القاطن في انواكشوط

الصادرة  1114: و صرح أنه طبقا لشهادة إعالن ضائع رقم
عن مفوضية االمن العمومي، قد  11/12/2422بتاريخ 

دائرة اترارزة المحفظ  2430: ضاع عليه السند العقاري رقم
و أنه أدلى بهذا التصريح بغية  11: للقطعة األرضية رقم

على ذلك  في الجريدة الرسمية و لما يترتبتسجيله و نشره 
 . من حقوق ألصحابه

و بعد إطالع المصرح على مضمون هذا التصريح أقره و 
 .وقع عليه دون زيادة أو نقصان

******************** 
 FA 414444261011242241361رقم 

 21/12/2422: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 
الوثيقة الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه 

لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة 
 : جمعية لنحافظ على البيئة، ذات البيانات التالية :المسماة
 منظمة : النوع
فظة على البيئة عن طريقة جميع ما من شأنه االمح: هاهدف
 .فظة على بيئة نظيفة و طبيعيةاالمح
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لبراكنة، . 2 كوركول، والية .1والية : التغطية الجغرافية
 .اترارزة. 3والية 

 اترارزة -ركيزأ: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

ضمان الوصول إلى المياه و الصرف : المجال الرئيسي
 .الصحي للجميع و ضمان إدارة مستدامة لموارد المياه

. 2. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي
حماية النباتات . 3. حماية النباتات و الحيوانات األرضية

 .والحيوانات المائية
 :تكوين المجلس التنفيذي

 يعقوب موسى الشيخ سيديا(: ة)الرئيس 
 الحسن محمد أبنو عمر(: ة)العام ( ة)األمين 
 الحسن مختار أميجن: المالية( ة)أمين 

 16/41/2411: مرخصة منذ

******************** 
 FA 414444364149242241231رقم 

 24/12/2422: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 
الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 
ة لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظم

اإلتحاد الوطني للعاملين والمستثمرين في التعدين، : المسماة
 : ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع
 إجتماعية: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 
 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

 .المسؤولة و المفتوحة
. 2. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 3. شراكات من أجل األهداف العالمية
 :لمجلس التنفيذيتكوين ا
 حمدي محمد سالم أعمر(: ة)الرئيس 
 فؤاد أحمدو البناني(: ة)العام ( ة)األمين 
 عزة محمد األمين إبراهيم: المالية( ة)أمين 

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

 FA 414444361441242243446رقم 

 11/41/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

النادي الموريتاني  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : لسباق اإلبل، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع

 إحياء ممارسة سباق اإلبل: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1ية كيديماغا، وال 6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 

 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي

 انواكشوط: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي

غراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة أل

للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة

. 2. التوعية و التدريب على اإلندماج. 1: المجال الثانوي

المدن و المجتمعات . 3. شراكات من أجل األهداف العالمية

 .المستدامة

 :مجلس التنفيذيتكوين ال

 أحمد محمد المختار(: ة)الرئيس 

 محمد عبد هللا محمد المصطفى(: ة)العام ( ة)األمين 

 ميجيناسيدي الداه : المالية( ة)أمين 

 31/12/2419: مرخصة منذ

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

 FA 414444212141242243261رقم 

 12/49/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية التيسير  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : للبناء و اإلحسان و التعمير، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع

 كافة األعمال الخيرية: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 

 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي

 انواكشوط الجنوبية –عرفات: مقر المنظمة
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 :مجال التدخل

ى الفقر بجميع أشكاله وفي كل القضاء عل: المجال الرئيسي

 .مكان

الوصول إلى . 2. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي

 . محاربة الجوع. 3. الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد األمين الوالد ي محمدسيد(: ة)الرئيس 

 الشيخ باباه حمود زين العابدين(: ة)العام ( ة)األمين 

 ي محمد الوالدعيشة سيد: المالية( ة)أمين 

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

 FA 441144214114242243146رقم 
 21/14/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص الواليالشبكات، يسلم 

جمعية : اه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماةالمعنيين أدن

لبطاح لترقية مقدرات تيرس الثقافية و الشبابية و السياحية، 

 : ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع

 سياحيو  ثقافياجتماعي، : هاهدف

 .تيرس زمور .1والية : التغطية الجغرافية

 ازويرات : مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تعزيز النمو االقتصادي المستدام و : الرئيسيالمجال 

المشترك و المستدام و العمالة الكاملة و المنتجة و العمل 

 .الالئق للجميع

الوصول . 2. استخدام الطاقات المتجددة. 1: المجال الثانوي

 .إلى تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 هنيكآسالم محمد محمد (: ة)الرئيس 

 حم محفوظ اليزيد(: ة)العام ( ة)األمين 

 ميليدامحمد عبد هللا سعيد : المالية( ة)أمين 

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

 FA 414444364149242243234رقم 

 46/49/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

لم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية الشبكات، يس

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية الوحدة : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : الوطنية للطفولة و األسرة، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع

 .ةاجتماعي: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 

 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  11الحوض الغربي، والية  10ه، والية لعصاب

 .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 

 .المفتوحة المسؤولة و

الوصول إلى . 2. الحد من عدم المساواة. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 3. تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمد السالك باب(: ة)الرئيس 

 إبراهيم السالك باب(: ة)العام ( ة)األمين 

 هزينب عبد هللا النباغ: المالية( ة)أمين 

 14/46/2441: مرخصة منذ

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

 FA 444414143212614242243941رقم 
 34/11/2422: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص الحاكمالشبكات، يسلم 

جمعية : يتعلق بالمنظمة المسماةالمعنيين أدناه وصال نهائيا 

 : الدفاع عن المرأة، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع

 حماية األطفال القصر و مواكبتهم قانونيا: هاهدف

 .داخلت انواذيبو 1والية : التغطية الجغرافية

 انواذيبو : مقر المنظمة

 :مجال التدخل

مكين جميع تحقيق المساواة بين الجنسين و ت: المجال الرئيسي

 .النساء و الفتيات

. الحد من عدم المساواة. 2. حملة توعية. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى تعليم جيد. 3

 :تكوين المجلس التنفيذي

 امباركة محمد امبارك(: ة)الرئيس 

 عيش موالي ابالل(: ة)العام ( ة)األمين 

 آمنة محمد محمود : المالية( ة)أمين 

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

 FA 444414143212614242243910رقم 

 34/11/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص الحاكمالشبكات، يسلم 



 5101العدد  .............................0202يناير  51 ة اإلسالمية الموريتانية بتاريخالجريدة الرسمية للجمهوري

 

24 
 

جمعية : ئيا يتعلق بالمنظمة المسماةالمعنيين أدناه وصال نها

 : حماية المرأة و األسرة و الطفل، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع

المساهمة في حماية الخلية األولى لألسرة و هي المرأة : هاهدف

 .و الطفل

 .داخلت انواذيبو 1والية : التغطية الجغرافية

 انواذيبو : مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين جميع : الرئيسيالمجال 

 .النساء و الفتيات

الوصول إلى . 3. تمرين. 2. حملة توعية. 1: المجال الثانوي

 .تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 امغيلي المامي(: ة)الرئيس 

 المسمية محمد يسلم(: ة)العام ( ة)األمين 

 دي الخظرة السالك سي: المالية( ة)أمين 

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

 FA 414444362241242242122رقم 

 21/41/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية التنمية  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : المتكاملة التشاركية، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع

 تنموية -اجتماعية: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1 كيديماغا، والية 6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 

 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي

 انواكشوط : مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي

اض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة ألغر

للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات الفعالة و 

 .المسؤولة و المفتوحة

الوصول إلى . 2. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي

 . محاربة الجوع. 3. الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي

 ولباتمريم الناجي ب(: ة)الرئيس 

 خديجة كاليدو با(: ة)العام ( ة)األمين 

 الشيخ الطالب معزوز هميمل: المالية( ة)أمين 

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

 FA 414444211311242241311رقم 

 22/12/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

و الهيئات و المتعلق بالجمعيات  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 

الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 

لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة 

الرابطة الجهوية لأللعاب التقليدية النسوية بآدرار، : المسماة

 : ذات البيانات التالية

 منظمة  :النوع

المساهمة في تطوير المجال الثقافي بوالية آدرار و : هاهدف

لمتمثل في إحياء تراث الوالية و تنفيذ اتحقيق هدفها الرئيس 

 .مشاريع تساهم في تحقيق هذه الهدف

. 2انواكشوط الشمالية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 .آدرار. 3إنشيري، والية 

 مدينة أطار –حي إفريقيا: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

تحقيق المساواة بين الجنسين، و تمكين : المجال الرئيسي

 .جميع النساء و الفتيات

 .الحد من عدم المساواة. 2 ،حملة توعية. 1: المجال الثانوي

 :تكوين المجلس التنفيذي

 خدي محمد ماء العينين الشيخ الطالب أخيار(: ة)الرئيس 

 صفية عبد الباقي انتهاه(: ة)العام ( ة)األمين 

 اللة سيد أحمد عيده: المالية( ة)أمين 

 41/41/2441: مرخصة منذ

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

 FA 414444362041242243131رقم 

 20/41/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

يئات و المتعلق بالجمعيات و اله 14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة العمل من : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : أجل الوطن، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع

 غرس و تعزيز روح الوطنية: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 

 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كول، والية كور 12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي

 انواكشوط : مقر المنظمة
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 :مجال التدخل

تعزيز المجتمعات السلمية و المفتوحة : المجال الرئيسي

ألغراض التنمية المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة 

الفعالة و للجميع و التنفيذ على جميع المستويات، و التعليمات 

 .المسؤولة و المفتوحة

. 2. المدن و المجتمعات المستدامة. 1: المجال الثانوي

 . الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 عمار محمد سيد محمد(: ة)الرئيس 

 اتفرح محمد األمين صهيب(: ة)العام ( ة)األمين 

 عمارأحمد محمد : المالية( ة)أمين 

 20/49/2441: مرخصة منذ

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

 FA 414444201111242240311رقم 

 11/11/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 

الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 

ة لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظم

، ذات الجمعية الموريتانية للشفافية و مكافحة الرشوة: المسماة

 : البيانات التالية

 منظمة : النوع

 .الح...مكافحة الفساد و الرشوة المساهمة في : هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 .ارزةاتر

 انواكشوط: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم : المجال الرئيسي

 .الجيد و تعزيز فرص التعلم مدى الحياة

الوصول إلى . 2 المساواة بين الجنسين،. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 3. تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 محمود انقايه الطلبةمحمد (: ة)الرئيس 

محمد المختار الشيخ سيدي اعلي عبد (: ة)العام ( ة)األمين 

 اللي

 النانه مامين الشيخ محمد فاضل: المالية( ة)أمين 

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

 FA 414444234941242243414رقم 

 16/41/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

االتحادية  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

، ذات البيانات الموريتانية للرياضات و األلعاب التقليدية

 : التالية

 منظمة : النوع

 رياصية و ثقافية: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 

 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 

الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي

 الغربيةانواكشوط : مقر المنظمة

 :مجال التدخل

العيش بصحة جيدة و تمكين الجميع من : المجال الرئيسي

 .تعزيز الرفاهية في جميع األعمار

. 2 .التوعية و التدريب على االندماج. 1: المجال الثانوي

 . اإلبتكار و البنية التحتية. 3. المدن و المجتمعات المستدامة

 :تكوين المجلس التنفيذي

 المختار النش موالي(: ة)الرئيس 

 هيبةعبد القادر سيدي (: ة)العام ( ة)األمين 

 باب الشيخأحمد محمد األمين : المالية( ة)أمين 

 21/14/2422: مرخصة منذ

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

 FA  032474411443321412422رقم 

 41/49/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص الواليالشبكات، يسلم 

الجمعية : المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

، ذات توعيةالموريتانية للمحافظة على البيئة و التكوين و ال

 : البيانات التالية

 منظمة : النوع

 توعوي تكويني: هاهدف

 .تيرس زمور 1والية : التغطية الجغرافية

 ازويرات: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ و : المجال الرئيسي

 .آثاره

 . االستهالك المسؤول. 2 .توعية حملة .1: المجال الثانوي

 :وين المجلس التنفيذيتك

 سيد أحمد عبد هللا اللهاه(: ة)الرئيس 

 اجيه محمد عبد الرحمن(: ة)العام ( ة)األمين 

 باب أحمد السالك : المالية( ة)أمين 

******************** 
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 FA 414444214141242243401رقم 

 11/41/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

جمعية أطفال  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة

 : ، ذات البيانات التاليةالشوارع

 منظمة : النوع

الجمعية تسعى إلى إيواء و احتضان أطفال الشوارع و : هاهدف

 توجيههم للمدارس و السعي إلى الحد من هذه الظاهرة

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 0الغربية، والية انواكشوط . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 .داخلت انواذيبو

 عرفات: مقر المنظمة

 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 .مكان

الوصول إلى . 2 .الحد من عدم المساواة. 1: المجال الثانوي

 .. الوصول إلى الصحة. 3. تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 حمد مسعودفاطمة أ(: ة)الرئيس 

 محمد محمد أحمد المولود(: ة)العام ( ة)األمين 
 اب أحمد محمد اشريف : المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 414444361611242241162رقم 

 13/12/2422: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 
معيات و الهيئات و المتعلق بالج 14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 
الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 
لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة 

، ذات جمعية العافية لمكافحة الفقر و سوء التغذية: المسماة
 : البيانات التالية

 منظمة : النوع
 .صحية: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 
 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

ستويات، و التعليمات الفعالة و للجميع و التنفيذ على جميع الم
 .المسؤولة و المفتوحة

. 2 .التوعية و التدريب على االندماج. 1: المجال الثانوي
 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد
 :تكوين المجلس التنفيذي

 حورية بنت مولود(: ة)الرئيس 
 الشيخ عابدين(: ة)العام ( ة)األمين 
 ها بنت بل النا: المالية( ة)أمين 

 41/41/2416: مرخصة منذ
******************** 

 FA 414444211141242243100رقم 
 20/14/2422: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 
للشؤون السياسية  الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام

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

 : ، ذات البيانات التاليةلألعمال الخيرية
 منظمة : النوع
 اجتماعية: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 0انواكشوط الغربية، والية . 3ط الشمالية، والية انواكشو

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 
 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .شرقيال
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى . 2. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 . محاربة الجوع. 3 .الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 التقي محمد سيد محمد عبد هللا(: ة)الرئيس 
 أحمد أحمد محمود(: ة)العام ( ة)األمين 
 اماه اعل محمد سالم: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 414444214611242240441رقم 

 14/11/2422: بتاريخ

 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 

الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 

لألشخاص المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة 

 : ، ذات البيانات التاليةجمعية المحمدية للتنمية الريفية: المسماة

 منظمة : النوع

 .تنموية: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : الجغرافية التغطية

 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 

 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13ية كوركول، وال 12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
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الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي

 انواكشوط الجنوبية/ 1الرياض كلم : مقر المنظمة

 :مجال التدخل

القضاء على الفقر بجميع أشكاله و في كل : المجال الرئيسي

 .مكان

. 2 .التوعية و التدريب على االندماج. 1: المجال الثانوي

 .الوصول إلى الصحة. 3. الوصول إلى تعليم جيد

 :تكوين المجلس التنفيذي

 عبد هللا محمد أحمد عالم(: ة)الرئيس 

 زينب خراشي صال(: ة)العام ( ة)األمين 

 جدو ابي العيد : المالية( ة)أمين 

 41/41/1992: مرخصة منذ

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

 FA 414444362114242240360رقم 
 21/11/2422: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 
الشبكات، يسلم دحمان ولد بيروك المدير العام للصياغة و 
الشؤون السياسية و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة 

نهائيا يتعلق بالمنظمة  لألشخاص المعنيين أدناه وصال
، ذات البيانات جمعية سند للدفاع عن حقوق المعاقين: المسماة
 : التالية
 منظمة : النوع
إن جمعية سند للدفاع عن حقوق المعاقين وانطالقا من : هاهدف

التشريعات الدولية و الوطنية، خاصة منها اتفاقية حقوق 
 2446دجمبر  13األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة بتاريخ 

و التي صادقت عليها بالدنا بموجب القانون رقم 
 . 2414يناير  24بتاريخ  2414/412

السعي من أجل قيام السلطات العمومية بإجراء إحصاء عام  1
و شامل و دقيق لجميع فئات المعاقين على مستوى التراب 
الوطني، فبدون إحصاء دقيق ال يمكن دمج الشريحة الهشة و 

 ة التنموية للبلد؛ المهمشة في السياس
مطالبة الدولة بإنشاء صندوق لترقية األشخاص المعاقين  2

يخصص لتمويلهم و النهوض بإدماجهم الكامل و استقالليتهم 
 .و تتولى منظمات المعاقين اإلشراف على تسييره

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 0كشوط الغربية، والية انوا. 3انواكشوط الشمالية، والية 

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 
 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي
 وطانواكش: 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
. 2 .التوعية و التدريب على االندماج. 1: المجال الثانوي
 .الحد من عدم المساواة. 3. العدل و السالم

 :تكوين المجلس التنفيذي
 محمد حسن عساف(: ة)الرئيس 
 دول مودي كوني(: ة)العام ( ة)األمين 

 المختار احمد اكا : المالية( ة)أمين 
******************** 

 FA 414444214041242242611رقم 
 41/41/2422: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 
الشبكات، يسلم ديالو عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية 
و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 

منظمة محاربة  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : ، ذات البيانات التاليةالهجرة السرية

 منظمة : النوع
 توعية المواطنين حول مخاطر الهجرة السرية: هاهدف

. 2انواكشوط الغربية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 .كوركول

 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

الوصول إلى . 2. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 . محاربة الجوع. 3 .الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 فال الخالمحمد  علا(: ة)الرئيس 
 عبد هللا الطالب عبدو هللا(: ة)العام ( ة)األمين 
 الزين القاسم سيدي الزين: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 414444334146242242061رقم 

 46/46/2422: بتاريخ
 وصل نهائي

الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 
المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 

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

منظمة لكفاح : أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : ، ذات البيانات التاليةالمسألة الضارة بالبيئة في موريتانيا 

 منظمة : النوع
 اجتماعية -بيئية: هاهدف

. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية
 0انواكشوط الغربية، والية . 3شمالية، والية انواكشوط ال

 1كيديماغا، والية  6تيرس زمور، والية  1إنشيري، والية 
 14آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية 

 13كوركول، والية  12لبراكنة، والية  11اترارزة، والية 
الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية 

 .الشرقي
 انواكشوط: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ و : المجال الرئيسي
 .آثاره

الوصول إلى . 2. الوصول إلى تعليم جيد. 1: المجال الثانوي
 . محاربة الجوع. 3 .الصحة

 :تكوين المجلس التنفيذي
 لمرابط محفوظ احمد(: ة)الرئيس 
 سيد محمد عبد الرحمن(: ة)العام ( ة)األمين 
 خديجة ادوم علي: المالية( ة)أمين 

******************** 
 FA 414444212141242243199رقم 

 31/41/2422: بتاريخ
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 وصل نهائي
الصادر  2421/440من القانون رقم  1طبقا لترتيبات المادة 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 
عمر آمادو المدير العام للشؤون السياسية الشبكات، يسلم ديالو 

و الحريات العامة، بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين 
رابطة الشريف  :أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : هاشم للثقافة و التراث، ذات البيانات التالية

 منظمة : النوع
ة على نشر الثقافة العربية و اإلسالمية و المحافظ: هاهدف

 التراث
. 2انواكشوط الجنوبية، والية  1والية : التغطية الجغرافية

 0انواكشوط الغربية، والية . 3انواكشوط الشمالية، والية 
كيديماغا، والية  6تيريس الزمور، والية  1إنشيري، والية 

آدرار، والية  9داخلت انواذيبو، والية  1تكانت، والية  1
كوركول، والية  12نة، والية لبراك 11اترارزة، والية  14
الحوض  11الحوض الغربي، والية  10لعصابه، والية  13

 .الشرقي
 والية انواكشوط الغربية –لكصر: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

. 3العدل و السالم . 2.حملة توعية. 1: المجال الثانوي
 .ل إلى تعليم جيدالوصو

 :تكوين المجلس التنفيذي
 موالي لمام الشريف هاشم(: ة)الرئيس 
 محمد يحي العربي الزين(: ة)العام ( ة)األمين 

 .عبدوتي المرتجى سيداتي: المالية( ة)أمين 
******************** 

 FA 000600230504202203802رقم 
 01/11/2022: بتاريخ

 وصل نهائي
الصادر  2421/440من القانون رقم  1المادة طبقا لترتيبات 

المتعلق بالجمعيات و الهيئات و  14/42/2421بتاريخ 
لألشخاص  الوالي بواسطة هذه الوثيقة الشبكات، يسلم

جمعية  :المعنيين أدناه وصال نهائيا يتعلق بالمنظمة المسماة
 : ، ذات البيانات التاليةمن أجل الصحة

 منظمة : النوع
بصفة عامة مساعدة المحتاجين في المجال  الصحة: هاهدف

 الصحي
 الترارزة 1والية : التغطية الجغرافية

 جمعية من اجل الصحة: مقر المنظمة
 :مجال التدخل

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

 الوصول إلى الصحة. 1: المجال الثانوي
 :لتنفيذيتكوين المجلس ا

 همت بالل مسعود(: ة)الرئيس 
 هاوا سيدي فال(: ة)العام ( ة)األمين 
 عبد هللا مسعود: المالية  (ة)أمين 

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

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 مختلفــةإعـالنات وإشعــارات 

 االشتراكات العادية
أوقية  0333: اشتراك الشركات

 جديدة
 

 أوقية جديدة 0333: اإلدارات
 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة
 أوقية جديدة 13: ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،
الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية
jo@primature.gov.mr 

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

 انواكشوط -015رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

 األولىلوزارة ا


