
 2022  2023 

وزارة الشؤون اإلقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية 

ميزانية اإلستثمار المدعمة

اكتوبر ملحق بقانون المالية 

 السنة المالية 2023 



 

 

 

ارس الفه  
 

 

 

 

 

 الموضوع  الصفحة

1-6  تقديم  

7-7  جدول تلخيصي لنوع التمويل حسب القطاعات  

8-8  جدول تلخيصي لنوع التمويل حسب المرتكزات  

9-9  مذكرة تفسيرية  

: التنمية الريفية 1القطاع  13-10  

:التنمية الصناعية 2القطاع  16-14  

:االستصالح الترابي 3القطاع  23-17  

:المصادر البشرية 4القطاع  28-24  

:التنمية المؤسسية 5القطاع  34-29  

: المشاريع متعددة القطاعات 6القطاع  37-35  

38 -88  ميزانية االستثمار حسب التبويب الميزانوي   

  

 

 

 

 

 

 
 



1 
 

 2023تقديم ميزانية االستثمار المدعمة لسنة 

 

 لمقدمة ا

وتترجم  اتي" لرئيس الجمهورية  عهد توجهات برنامج "ت   2023ة لعام  عمالمد   ات تعكس ميزانية االستثمار

جائحة  لزال  يال   .المشترك  الرفاهأولويات السياسة العامة المحددة في استراتيجية النمو المتسارع وا  أيًضا

بير  ينص على تدا  2023قانون المالية لعام  ؛ الشيء الذي جعل  لى االقتصاد والمجتمعآثار ع  19كوفيد  

 . شة  هشاودعم الفئات السكانية األكثر  هذه الجائحة  تهدف إلى التعامل مع تداعيات 

   

 I. السياق االقتصادي الوطني والدولي

، وعدم  19-وباء كوفيد  حورات  باستمرار متفي سياق دولي يتسم    2023ة لسنة  الييأتي مشروع قانون الم

 توتر. الم والمنتجات الغذائية في السوق العالمية والسياق الجيوسياسي الدوليطاقة استقرار أسعار ال

يُتوقع  ومن النمو المنخفض والتضخم المرتفع.  حيث سيجتاز مرحلة  تعثره  العالمي  تتوقع آفاق اإلقتصاد  

 . ت ، وفقًا آلخر التحديثا2023 سنة  % 2,9و  2022سنة   % 3,2إلى  ليصل  تباطؤ النمو العالمي كذلك 

 

  األسعار، في    تصاعد   إلى  بصورة عامةاألساسية و   ع أسعار السلأدت األزمة في أوكرانيا إلى زيادات في  

في البلدان الناشئة    %5, 9في البلدان المتقدمة و  %6, 6إلى    2022  سنةأن يصل التضخم  توقع  ومن الم  

يُ النامية والبلدان   التنتظر. كما  المجموعتين سالف  2023خم سنة  ض أن يصل  التـ في  الذكر على    والي ـتي 

 . % 7,3و % 3,3
 

بينما سيصل   % 5,9إلى    2022سنة  ن يصل نمو االقتصاد الوطني  الُمتوقع أمن   ، الوطنيالصعيد  وعلى  

أساسا  هذا  ويعزى  .  2023سنة    % 4,7 الوطني  لالقتصاد  الجيد  الصناعات  األداء  إنتاج  استئناف  إلى 

الضعف في األشهر الستة األولى  الذي زاد على  تازيازت،  في منجم  إنتاج الذهب  وخاصة  ،  االستخراجية

سيبلغ نمو الناتج المحلي  ،  ومع بدء إنتاج الغاز  2024سنة  في  و.  2021مقارنة بالفترة نفسها من عام  

 . % 6,2سيصل إلى  2025وفي سنة    %8,8اإلجمالي 

الحقيقي  و اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  يزداد  أن  المتوقع  بنسبة  لمن  األولي    2022سنة    %3,1لقطاع 

تحقيق هذا النمو إلى زيادة اإلنتاج الزراعي والحيواني بفضل اإلجراءات  عود  . وي2023سنة    %4,7و

 . 2022/2023الزراعية  حملة لالمعلنة ل  واعدةالعديدة التي اتخذتها الحكومة والتنبؤات الجوية ال

 

  2022أوقية جديدة خالل سنة مليار  75,2لقطاع األولي لمن حيث القيمة، سيبلغ إجمالي الناتج المحلي و

المحلي  من الناتج    %9, 18و    %19,7ما يمثل على التوالي    ، أي   2023أوقية جديدة سنة  مليار  79,5و  

 االسمي.  اإلجمالي 
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تسارع  ت، ومن المتوقع أن  2022سنة  %  7,5لقطاع الثانوي  ليصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  س

إنتاج  خاصة  %، مدفوعة باالنتعاش القوي ألنشطة التعدين، و 9,8لتبلغ    2023وتيرة النمو خالل سنة  

 الذهب.

ل غير المواتية المرتبطة بالوضع  عوامنظرا لليتسم القطاع الثالث بتباطؤ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي  وس

  2022  سنة فقط في    %3,4ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع بنسبة  وس على المستوى الدولي.  

 . 2023 سنة في   % 3,2ثم بنسبة 

جهود  قد  ع ُُ مما ي   الغذائي،انعدام األمن  فاقم  ستؤثر األسعار المرتفعة على األسر األكثر ضعفاً وتهدد بت 

األسعار حيث ساهمت    ةزياد الرئيسي لعامل أسعار المواد الغذائية الوتشكل معدل الفقر. لحد من الحكومة ل

 في التضخم نهاية يونيو.  8,6بنسبة  

 

االضطرابات الجيوسياسية، ارتفاع أسعار الطاقة،  التي من ضمنها :  ونظرا للعديد من العوامل غير المواتية  

مما  الوطني  االقتصاد  هشاشة  التمويل، اضطرابات سلسلة التوريد، جمود العرض، وسياسات تشديد شروط  

أكثر   يمكن  يعرضه  سبق  للصدمات،  لما  التضخم  نتيجة  معدل  يتجاوز  وحوالي    2022سنة    % 11أن 

 . 2023 سنة % 10,9

الميزانوية   بعد إعداد وثيقة البرمجةتـأتي   2023ميزانية االستثمار المدعمة   تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن و

 هدف إلى: تي توال  2025-2023على المدى المتوسط 

اإلطار  تعزيز االنضباط المالي واستدامة السياسات العامة بما يتماشى مع إطار االقتصاد الكلي و -

 للبلد؛الكلي يزانوي الم

للتنمية   - بتحقيق األهداف االستراتيجية  يسمح  بما  القطاعات  بين  الموارد  فعالية تخصيص  تعزيز 

 للبلد؛ االقتصادية واالجتماعية 

 فعلي؛ تحسين األداء ال -

 ن. سيريللمالميزانوي ضمان قدرة أفضل على التنبؤ  -
 

هات الرئيسية والتوزيع جلتوا:  3202لسنة  المدعمة االستثمار ميزانية     II 

:       التوجهات الرئيسية 1. II 

هذه الميزانية الجزء  شكل  تو   . دة جديوقية  أ مليار   51,3مقدار    2023سنة  لالستثمارالمدعمة  ميزانية  التبلغ  

الميزانية  وتترجم ه  . 2023-2025مومي  الع  االستثمار األول من برنامج   المحددة ضمن  ذه  األولويات 

ُمقررة في  األولويات الأيضا    وتعكسالمشترك  ستراتيجية النمو المتسارع والرفاه  ال الخطة الخمسية الثانية

 . الجمهورية  الموسع لرئيساتي أولوي وبرنامج"  تعهداتي  "البرامج الرئاسية  

 

II.2  2023لسنة   الستثمارالمدعمة لميزانية ال طريقة تمويل  

حسب طريقة  موزعة    مليار أوقية جديدة   51,3ما مقداره    2023تبلغ ميزانية االستثمار المدعمة لسنة  

 :التمويل على النحو التالي 

 ؛ %  60، أي مليار أوقية جديدة 31الداخلي بغالف مالي قدره التمويل  -
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الال - قيمته  تمويل  تبلغ  الذي  منح  :    من   ويتكون،  (%40)جديدة  وقية  أ مليار  20,30خارجي 

المشاريع )   وقية جديدةأ مليار  8,3بمبلغ  المشاريع   قية  و أ  مليار  12( بمبلغ  قروض وقروض 

الممولة  تبلغ  و   . جديدة والتي  على  االستثمارات  المشاريع  المركزية  ت قروض  اإلدارات  نفذها 

 .  اوقية جديدة مليار  7,3المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري و

   

3. II  . 2023لسنة   للميزانية المدعمة لالستثمار  قطاعيع اليالتوز 

التحتية لدعم  ى  البن أي  أولويات الحكومة    2023لسنة    لميزانية المدعمة لالستثمار ليعكس التوزيع القطاعي  

 البشرية.  رصاد المعزيز قدرات ومكافحة الفقر واإلقصاء وت،  النمو

، الذي يعتبر أحد مصادر التنويع المستدام لالقتصاد  التنمية الريفيةتبلغ االستثمارات المبرمجة في قطاع  

  ر لالستثماالميزانية المدعمة    من إجمالي  %  14,21  يأ  ،ةجديدوقية  أ مليار  7,3الوطني، ما يقرب من  

 . 2023لسنة 

"مشروع دعم التنمية واالبتكارات في القطاع الزراعي في  انطالقة المشروع المهم    2023ستشهد سنة  

سيتم تنفيذ أنشطة مهمة في إطار المشاريع التالية: مشروع  كما  .  ةجديد وقية  أمليار    1,9موريتانيا" بتكلفة  

"اقتناء المدخالت الزراعية" ؛ برنامج  (؛ مشروع  2الدعم اإلقليمي للرعي في منطقة الساحل )المرحلة  

المتكاملة الريفية  الزراعة  -التنمية  في  التحويلية  الصناعات  دعم  برنامج  الريفية؛  والتنمية  التحتية  البنية 

ومشروع تعزيز  ؛  مياه الرعويةوطني للبرنامج الالإمدادات مياه الشرب؛  إنجاز ودعم  مشروع  ،  الموريتانية

 وتطوير الواحات. 

قطاع  وس الصناعيةيستوعب  جديدأ مليار  6,8  ( أسنيم باستثناء) التنمية  أةوقية  من    %  13,18  ي، 

كي  تعزيز هذا القطاع  لهذه االستثمارات  وستوجه  .  2023لسنة  المدعمة    الستثماراميزانية   إجمالي حجم

القطاع نطالقة  وسيعرف هذا  لنقد األجنبي.  لفر  وـ الوظائف وم    خلقولنمو،  في امهم    يلعب دوره كمساهم 

الصيد " لمهن  والتدريب  التأهيل  مركز  مرافق  تحسين  مهمة ضمن    "  مشروع  أنشطة  تنفيذ  سيشهد  كما 

 المشاريع التالية : 

 ؛دعم أنشطة البحث الجيولوجي -

 ؛  المشروع اإلقليمي للولوج للكهرباء وتكنولوجيا تخزين الطاقة من خالل البطاريات  -

 لنوار؛ ميغاوات في بو 100مزرعة رياح بطاقة  -

 ؛التحتية الكهربائية ى مشروع تطوير وتقوية البن  -

 . مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط بالجنوب الشرقي  -
 

قطاع   الترابي ستاإلسيستمر  إطار    صالح  في  الكبيرة  االستثمارات  من  االستفادة  المدعمة  في  الميزانية 

من االستثمارات    %  29,83بما يعادل    ،جديدةوقية  أمليار    15,3، مستفيًدا من  2023  ة لالستثمار لسن

 . المبرمجة

 : التالية  جديدة المشاريع ال 2023من خالل ميزانية االستثمار المدعمة لسنة  هذا القطاع ندرج ضمن وت 

وقية  أمليار  12,12بتكلفة   ،مشروع تزويد مدينة كيفـه بالماء الشروب انطالقا من نهر السنغال• 

 ؛جديدة

 ؛وقية جديدة أمليار 1,8بتكلفة   ،اإلقليمي لإلندماج الرقمي في غرب إفريقياالبرنامج • 
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 ؛وقية جديدةأمليار   3,4بتكلفة  ،  تأمين وتعزيز إمدادات مياه الشرب النواكشوط من بحيرة إيديني•  

للمياه والصرف الصحي في الحوضين وآدرار وتكان•   الولوج  بتكلفة  مشروع  مليون    672ت، 

 . وقية جديدةأ

 :   باإلضافة إلى ذلك ، سيتم تنفيذ أنشطة مهمة في إطار المشاريع التالية

 ؛ (6و   5و  2و  1المقاكع ي )خا  - سيليبابي  -  صه كانكو - كيفة  - إنشاء طريق تجكجة • 

 ؛ شنقيط-أطار • إنشاء طريق 

 ؛ • إنشاء جسر على نهر السنغال إنطالقا من روصو

 ؛ 19-البحري في سياق مقاومة كوفيد تركيب توصيلة ثانية بالكابل • 

 ؛إلدارية لصالح اإلدارات المختلفة• مشاريع إنشاء المباني ا

 ؛ المحيط األطلسي-مسينرربط كيطريق • 

 انبيكت لحـواش؛-آشميم• طريق 

 د؛ مبوا –• طريق باركيول  

 ؛ طويلا – عين فاربا   -ان طني طال• طريق 

 • أنشطة صيانة الطرق. 

خالل  خصصات كبيرة  ممن  الصندوق الجهوي للتنمية  ستفيد  يهمة، سمالبنى التحتية الباإلضافة إلى هذه  و

 في السنوات السابقة. كان ، كما 2023سنة  

 

من    % 10,10  ي ، أوقية جديدةأ مليار   5,2يقارب    تمويل بمبلغ   البشريةصادر  المخصص لقطاع  ـسي  و

 . 2023اإلنفاق االستثماري المبرمج لعام 

 : التالية  المشاريع الجديدةانطالقة  2023وسيشهد هذا القطاع خالل سنة  

وقية  أمليون    831,6بتكلفة    ،• برنامج دعم التنمية البشرية في موريتانيا/ مكّونات التعليم والصحة

 ؛جديدة

 ؛ وقية جديدةأمليون  686بتكلفة  ،• دعم خدمات صحة األم والوليد 

 وقية جديدة. أ مليون   300بتكلفة   ،• مشروع دعم قطاع العدل في موريتانيا

 :   ة في إطار المشاريع التاليةهام ضافة إلى هذه المشاريع الجديدة، سيتم تنفيذ أنشطة وباإل

 القاعدي؛مشروع دعم التعليم  ▪

 ؛برنامج دعم قطاع الصحة ▪

 ؛ عبد العزيزبناء مستشفى سلمان بن  ▪

 دعم النظام الصحي؛نايـة لـ عروع مش ▪

 للتشغيل؛ الصندوق الوطني  ▪

 الشباب. شغـيـل مشروع ت ▪
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مليون    3,6ما قيمته    2023خالل سنة    ةالمؤسسيتنمية  ة المخصصة لقطاع المومي االستثمارات العتبلغ   

 .  برمجةمن إجمالي االستثمارات الم %7,11، بما يعادل   أوقية جدبدة 

"برنامج دعم الحوكمة المالية واإلدارية في    جديد المشروع  الانطالقة    2023شهد هذا القطاع خالل سنة  سي

 . أوقية جديدةمليون  352بتكلفة   ،موريتانيا"

ال المالي  وسي ستخدم  القطاع  غالف  لهذا  وتنفيذ  المخصص  لإلدارة  والمؤسسية  الفنية  القدرات  لتعزيز 

 . لحوكمة االقتصاديةفي مجال ا قام بهامُ الاإلصالحات 

 

  % 25,57أي    ،جديدةوقية  أ مليار  13,1قدره  ف  غالمن  "  المشاريع متعددة القطاعاتسيستفيد قطاع "

   . 2023لسنة   ميزانية المدعمة لالستثمارللاإلجمالي  مبلغمن ال

المتكاملة  تجريبي لدعم التنمية الترابية  مشروع جديد "مشروع انطالق    2023وسيشهد هذا القطاع خالل 

 . 2023 أوقية جديدةمليون  44,5"، بتكلفة آلمورج وبوكادوم وعدل بكرو

الم الموارد  فإن   ، األخرى  القطاعات  في  تنفيذها  يتم  التي  اإلجراءات  إلى  القطاع  برمجة  باإلضافة  لهذا 

ء  لمكافحة الفقر واإلقصامخصصة  ذات مردودية عالية  ستخصص في المقام األول لتمويل مشاريع وبرامج  

ا. و األ السكان ساعدة من أجل ماالجتماعي   : ضمنها من نذكركثر عوز 

 ي؛   المشروع اإلقليمي لتمكين المرأة والعائد الديمغراف •

 ؛ اإلنتاجية الوسيطة / مدن نوتطوير المد مشروع دعم الالمركزية   •

المنتجين   • وتنظيم  الجماعية  والتجهيزات  الطبيعية  للموارد  المستدام  التسيير  ؛  الريفيينمشروع 

 ؛ مشروع دعم نظام شبكات األمان االجتماعي

 ؛ 19-البرنامج االستعجالي لمواجهة آثار جائحة كوفيد  •

للتــآزربرامج   • العامة  البركةالمندوبية  الغذاء وتأمين  الحصول على  و  ـهشيلالتكافل،  ال ،  داري،  : 

 . القوة الشرائية 

  

   .ll   4استراتيجية النمو المتسارع   رافعات  حسب  2023وزيع الميزانية المدعمة لالستثمار لسنة ت 

 رفاه المشترك  لوا          
 

  2023سنة  للرافعة "تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام"  مدعمة  تبلغ مخصصات ميزانية االستثمار ال

 . الستثمار الميزانية من الغالف اإلجمالي  %  43وهو ما يمثل   وقية جديدةأ مليار 22,12ما مقداره 

  19,98إلى الخدمات االجتماعية األساسية" مبلغ    الولوج رأس المال البشري و  رافعة "تطوير ستفيد  تسو

 .الميزانية  هذه  من إجمالي %39ي أ ،وقية جديدةأ مليار

أي    ،جديدةوقية  مليار أ  9,2ف قدره  لرافعة "تعزيز الحوكمة بجميع أبعادها" غالُخصص    لقد   وأخيًرا،

 . 2023لسنة  الستثمارا ميزانية من  18%
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النمو  حسب رافعات استراتيجية    2023لسنة    المدعمةر  ستثماإلا   توزيع ميزانيةيوضح الجدول التالي  و

 : المشتركالمتسارع واالرفاه 

المتسارع   النمو  استراتيجية  رافعة 
 المشترك  والرفاه

)مليون    3202برمجة  
 وقية جديدة( أ

الغالف  إمن    %نسبة   جمالي 
 3202لسنة 

القوي   .1 النمو  والشامل  تعزيز 
 والمستدام 

22.123,92 43,12 

البشري   .2 المال  رأس  تطوير 
الخدمات   إلى  والولوج 

 االجتماعية األساسية 

19.975,11 38,93 

بجميع   .3 الحوكمة  تعزيز 
 أبعادها 

9.208,65 17,95 

 100 51.307,68 االجمالي
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هي التكلفة األصلية للمشروع بالعملة الرئيسية مقيمة بسعر الصرف   :التكلفة اإلجمالية

 2023  المتوقع خالل سنة

 

ترتب المشاريع المدرجة في ميزانية االستثمار المدعمة حسب نوعية  : نوع المشروع

 :المشروع كما يلي
 
  P  :وتعني المشاريع التي تهدف مركبتها األساسية إلى خلق إنتاج قابل  : المشاريع المنتجة

 تسويق أو إلى تحسين منتجات قائمة؛ لل
  I  :تحتية جديدة أو توفير  وهي المشاريع الرامية إلى خلق بنى  : مشاريع البنى التحتية

       تجهيزات مستديمة؛

   A  :تعزيز الهياكل المؤسسية من خالل دعم إداري أو  وهي التي تسعى إلى  : مشاريع  الدعم

 ؛     مساعدة فنية

 E  :لنواحي الفنية، المالية،  المردودية، ا)وتتوجه نحو الدراسات بصورة عامة :  ت مشاريع الدراسا

         ؛باإلضافة إلى المسوحات المختلفة( التأثيرات األخرى

. اهتمامات أخرىمشاريع ذات  :   S 
   

حسب طبيعة جهة تنفيذها كما  ترتب المشاريع المدرجة في ميزانية االستثمار  :جهات تنفيذية 

 :يلي
 

المشاريع المنفذة من طرف اإلدارات المركزية للدولة:     BE 
المشاريع المنفذة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري؛        :    BA 

؛       (صونادير)المشاريع المنفذة من طرف الشركة الوطنية للتنمية الريفية :    SO 

EP   :؛ المشاريع المنفذة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي        
  CL      تجمعات المحلية.من طرف ال  المشاريع المنفذة:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة تفسيرية
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

105,00 950,88 هبـــــــــة
للتنمية.د. ص  

الزراعية

3,00 175,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

108,00 1 125,88 المجموع:

9,82 29,45 هبـــــــــة
 البنك اإلسالمي

للتنمية

4,00 6,46 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

13,82 35,91 المجموع:

335,95 728,82 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة تنمية الشعب الزراعية 25 - 14
تنمية/برنامج التنمية الريفية المندمج  

الُشعب الزراعية
11E102BE

10,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
23 - 21

4.2.5برنامج أولوياتي الموسع   - 

مزارع جمعوية مندمجة
11I115BA

10,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة تنمية الشعب الزراعية 23 - 22
 اإلشراف الفني على الزراعة في

البيوت البالستيكية
11I122BE

37,00 93,47 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حماية النباتات 25 - 22
حماية/برنامج التنمية الريفية المندمج  

النباتات
11I123BE

10,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 وحدة تنسيق مشروع

المجموعات الزراعية
25 - 22 مشروع المجموعات الزراعية 11I125BE

0,00 182,78 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 465,12 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

استصناع/للتنمية

0,00 124,02 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 771,92 المجموع:

566,00 4 668,74 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 25 - 14
بنى/ برنامج التنمية الريفية المندمج  

تحتية واستصالح ريفي
11P118BE

0,00 552,00 هبـــــــــة اإلفريقي للتنمية. ص

0,00 81,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 633,00 المجموع:

7,00 60,80 تمويل ذاتي المستفيدون

95,00 849,60 شبـه هبــة وكالة التنمية الدولية

6,24 87,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

108,24 997,90 المجموع:

60,00 375,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية
ديــــوان وزارة الزراعة 23 - 18 توسعة وترميم قناة كوندي 11P136BE

96,00 336,00 قــــــــرض اإلفريقي للتنمية. ص

120,00 434,80 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

288,00 1 101,60 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

بيع ألجل/ للتنمية

96,00 460,80 قــــــــرض
 صندوق نيجريا

الخاص

21,41 425,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

621,41 2 758,20 المجموع:

104,00 723,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

8,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

112,00 763,00 المجموع:

240,00 1 080,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

26,11 141,48 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

266,11 1 221,48 المجموع:

 وحدة تنسيق مشروع

الواحات
26 - 21 مشروع تطوير وتنمية الواحات 11P141BE

 وحدة تنسيق برنامج دعم

 الصناعات التحويلية في

الزراعة الموريتانية

26 - 19
 برنامج دعم الصناعات التحويلية في

الزراعة الموريتانية
11P137BE

 الشركة الوطنية للتنمية

الريفية
26 - 19

 دعم األمن الغذائي في مناطق كوركول

وكيديماغا
11P138BE

 وحدة تنسيق برنامج تعزيز

 مقاومة عدم األمن الغذائي

والتغذوي في الساحل

23 - 15
 برنامج تعزيز مقاومة عدم األمن

الغذائي والتغذوي  في الساحل
11P122BE

 وحدة تنسيق مشروع الدعم

 الجهوي لمبادرة الري في

منطقة الساحل بغرب أفريقيا

24 - 18
 مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري

في منطقة الساحل بغرب أفريقيا
11P133BE

إدارة تنمية الشعب الزراعية 23 - 21 دعم سلسلة القيمة لزراعة الخضروات 11A117BE

 وحدة تنسيق مشروع تنمية

 القدرة على مواجهة  العجز

الغذائي المتكرر

23 - 14

 تنمية القدرة على مواجهة  عدم األمن

 الغذائي وسوء التغذية في الساحل

بموريتانيا

11P116BE

التنميـــــة الريفيـــــة- 1:  القطاع  

الزراعـــــــة: - 1القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع

تطويرالشعب الشاملة
25 - 18 مشروع تطويرالشعب الشاملة 11A112BE
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0,00 8,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

10,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

10,00 58,00 المجموع:

38,00 1 900,00 قــــــــرض وكالة التنمية الدولية ديــــوان وزارة الزراعة 24 - 22
 مشروع دعم التطوير واالبتكار في

القطاع الزراعي بموريتانيا
11P146BE

8,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 22
 مشروع تحسين اإلنتاج الزراعي في

الوسط الشرقي لموريتانيا
11P148BE

1 500,00 7 500,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديــــوان وزارة الزراعة 25 - 21 إقتناء مدخالت زراعية 11P149BE

16,67 367,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21
فك العزلة/ برنامج أولوياتي الموسع  

عن مناطق اإلنتاج الزراعي
11P150BE

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مركز تدريب المنتجين

الريفيين
23 - 23 تكوين  المنتجين الريفيين 11P152BE

3,50 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة تنمية الشعب الزراعية 23 - 23 إنشاء مركز للبذور 11P153BE

3 839,69 24 096,31

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

41,00 41,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 اقتناء مضخات المحركات ومضخات

المحركات الغاطسة وملحقاتها
12I08BA

190,00 4 845,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية
صـونــاديـــــــر 23 - 13

 مشروع استصالح الحوض الشرقي

لبحيرة اركيز
12I40BE

5,56 110,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21
بناء/ 5.4.1برنامج أولوياتي الموسع  

حوض الحتجاز مياه األمطار 30
12I51BE

16,35 64,13 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21

 برنامج أولوياتي

استصالح المساحات/7.4.1الموسع  

200)المائية والزراعية المتدهورة   

(هكتار

12I53BE

6,71 65,96 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21
بناء8.4.1/برنامج أولوياتي الموسع  

خمس سدود
12I54BE

108,22 174,01 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21

9.4.1/ برنامج أولوياتي الموسع   

 تنظيف وإعادة تقويم ثالثة محاور

مائية على طول النهر

12I55BE

6,82 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 22
تشييد- 2.4.1برنامج أولوياتي الموسع  

سدود صغيرة
12I58BE

374,67 5 320,10

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

3,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط ووالمتابعة

والتعاون
23 - 23

 مشروع بناء قدرات ادارة التخطيط و

االحصاء و التعاون
13A115BE

8,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 23
 استصالح أحواض مياه قابوا و

تامورت أنعاج
13E103BE

11,20 11,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 23
 ،دراسة احواض مياه كاروكورو

نيورد، غايرة
13E104BE

5,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المركز الوطني لموارد المياه 23 - 18 متابعة  حقول االستشعار 13E91BE

85,00 85,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة المياه والسدود 23 - 23 تشييد سـدود آغمامين ولفتـاح وبربارا 13I127BE

172,00 1 850,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المياه 25 - 21 إنجاز ودعم شبكات المياه 13I142BE

10,00 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني لخدمات

المياه في الوسط الريفي
23 - 21

 تحول من الطاقة الشمسية إلى الطاقة

الهجينة
13I146BE

203,00 750,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المياه 25 - 20 إنشاء وتجهيز نقاط للمياه 13I149BE

70,00 70,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الهيئة الوطنية للبحوث

وتنمية الثروة الحيوانية
23 - 23 البرنامج الوطني للمياه الرعوية 13I150BE

المياه القرويــة و الرعويــة: - 3القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 22: عدد المشاريع 

الهندســـة الريفيـــة: - 2القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 7: عدد المشاريع 

 وحدة تنسيق مشروع قـنـاة

أالك
25 - 22 مشروع إنشاء قناة في أالك 11P144BE
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74,81 525,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
25 - 20

إنجاز أشغال حفر/البرنامج التعاقدي  

آبار
13I73BA

29,50 68,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني لخدمات

المياه في الوسط الريفي
23 - 21

 إعادة تأهيل شبكات مياه المكتب

 الوطني لخدمات المياه في الوسط

الريفي

13I74BA

0,00 435,84 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 538,08 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

استصناع/للتنمية

280,08 1 800,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

0,00 188,40 هبـــــــــة

0,00 892,00 قــــــــرض

22,00 466,18 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

302,08 4 320,50 المجموع:

0,00 381,30 هبـــــــــة البنك اإلفريقي للتنمية

0,00 117,50 هبـــــــــة

0,00 190,66 شبـه هبــة

1,00 45,48 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

1,00 734,94 المجموع:

100,00 500,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني لخدمات

المياه في الوسط الريفي
25 - 15 تجديد معدات الضخ 13P111BE

0,00 7,80 هبـــــــــة

0,00 1 800,00 قــــــــرض

10,00 165,36 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

10,00 1 973,16 المجموع:

1 084,59 10 921,30

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

69,00 69,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المصالح البيطرية 23 - 23
 مشروع تحسين صحة وسالمة

الحيوانات
14A32BE

4,80 4,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية تطوير السالالت

الحيوانية
23 - 23

 مشروع تثمين الموارد الزراعية

والرعوية
14A33BE

35,00 358,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية تطوير السالالت

الحيوانية
25 - 21

البنى التحتية/برنامج أولوياتي الموسع   

الرعوية
14I18BE

9,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التنمية

الحيوانية
23 - 23 إعادة تأهيل مسالخ انواكشوط 14I19BE

40,00 45,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الهيئة الوطنية للبحوث

وتنمية الثروة الحيوانية
23 - 23 عصرنة محطات التحسين الوراثي 14I20BE

80,00 860,03 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 برنامج التنمية الحيوانية

البنى التحتية/ المندمج  

الرعوية

25 - 14
البنى/ برنامج التنمية الحيوانية المندمج  

التحتية الرعوية
14P32BE

40,00 275,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية تطوير السالالت

الحيوانية
25 - 20 تطوير زراعة األعالف 14P39BE

950,00 1 710,00 هبـــــــــة

96,00 1 499,67 قــــــــرض

10,00 78,71 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

1 056,00 3 288,38 المجموع:

24,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية تطوير السالالت

الحيوانية
25 - 22 تطوير مزارع األلبان 14P43BE

1 357,80 4 969,21 إجمالي القطاع الجزئي: 9: عدد المشاريع 

إجمالي القطاع الجزئي: 15: عدد المشاريع 

تنميـــة المواشـــي: - 4القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

وكالة التنمية الدولية  وحدة تنسيق المشروع

 الجهوي لدعم الرعي في

الساحل

27 - 22
 المشروع الجهوي لدعم الرعي في

2الساحل المرحلة 
14P40BE

لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي
ديوان الوزير 23 - 18

 تزويد جيكني ولعيون بالماء الشروب

انطالقا من بحيرة اظهر
13P113EP

مديرية المياه 23 - 13
 البرنامج الوطني المندمج لخدمات

المياه الريفية
13P107BEاإلفريقي للتنمية. ص

ادارة المياه والسدود 23 - 11 مشروع افطوط الشرقي 13P106BE

 الوكالة الفرنسية

للتنمية
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

8,40 8,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الحظيرة الوطنية لحوض

آرغين
23 - 23

 التسيير المستدام لمناطق الساحل

الحظيرة الوطنية لحوض/البحري  

أركين

15A104BE

3,91 3,91 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المحمية الوطنية لداولينك 23 - 23
 التسيير المستدام لمناطق الساحل

الحظيرة الوطنية الدياولينك/البحري

15A115B

A

8,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
23 - 23

  تشييد3.2.5-برنامج أولوياتي الموسع

مصدات للرياح

15A116B

A

27,92 380,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الفضائات المحمية

والشاطئ
25 - 15

 بنى تحتية وتجهيزات لصالح الحظيرة

الوطنية آلوليكات
15A117BE

0,00 632,00 هبـــــــــة
األلمانية للتعاون. و  

المالي
ديوان الوزير 23 - 17

 تمديد تمويل مشروع التسيير المستديم

للمساحات الساحلية والبحرية
15A121BE

38,00 345,80 هبـــــــــة
 منظمة األغذية

والزراعة

5,00 48,65 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

43,00 394,45 المجموع:

2,50 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المحمية الوطنية لداولينك 23 - 20
 مشروع حماية المحيط الحيوي لدلتا

نهر السنغال
15A133BE

5,20 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية حماية وإعادة

العينات والوسط البيئي
23 - 21

5.2.5برنامج أولوياتي الموسع   - 

ترقية السياحة البيئية
15A139BE

2,57 4,57 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة التخطيط والتنسيق بين

القطاعات والمعلومات
23 - 21

 فضاءات خضراء لإلسترخاء فى

انواكشوط
15A141BE

20,00 81,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
23 - 21

نقاط مياه لمشاتل/ بناء وتجهيز آبار   

الغابات الجماعية
15I01BA

20,00 23,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
23 - 22

 إنشاء حدائق متعددة األغراض ضمن

المزارع الزراعية الجمعوية
15I02BA

30,00 36,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
25 - 21

 استعادة األراضي الزراعية الرعوية

المتصحرة
15I03BA

8,00 36,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية حماية وإعادة

العينات والوسط البيئي
25 - 21

1.1.5برنامج أولوياتي الموسع   - 

 تشجير مساحات االستجمام الخضراء

في المناطق الحضرية والمدارس

15I69BE

28,05 36,15 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط و التنسيق

واإلحصاء
25 - 22 بناء مسارات التهذيب البيئي 15I74BE

2,50 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
25 - 22 بناء فروع للرقابة البيئية 15I75BE

7,57 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية حماية وإعادة

العينات والوسط البيئي
25 - 22 استعادة األراضي االستراتيجية الرطبة 15I76BE

43,20 43,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 23

 وضع دليل إلجراءات الرقابة والتفتيش

البيئيين
15I77BE

76,00 662,40 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

2,50 74,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

78,50 736,40 المجموع:

339,32 2 497,18

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

295,00 295,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا صـونــاديـــــــر 23 - 23 مشروع االستصالح الريفي 16S01SO

295,00 295,00

7 291,06 48 099,10

البحث والتكوين واإلرشاد: - 6القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 1: عدد المشاريع 

إجمالي القطاع: 72: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع واكا 23 - 19 مشروع واكا موريتانيا 15S70BE

إجمالي القطاع الجزئي: 18: عدد المشاريع 

البــيــئـــــــة: - 5القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 مديرية حماية وإعادة

العينات والوسط البيئي
23 - 19

 البرنامج المتكامل إلدارة النظم

 اإليكولوجية من أجل التنمية البشرية

المستدامة

15A131BE
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 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية

 نوعية

التمويل
مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

36,00 602,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الحظيرة الوطنية لحوض

آرغين
25 - 09

 الدعم المؤسسي للحظيرة الوطنية

لحوض آركين
21A70BA

100,00 3 152,00 هبـــــــــة
األلمانية للتعاون. و  

المالي

 ديـــوان وزيــــــر

 الصــيــــــد واإلقتصاد

البحري

24 - 17
 تمديد تمويل مشروع الرقابة على

5الصيد  المرحلة 
21A72BE

4,50 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديـــوان وزيــــــر

 الصــيــــــد واإلقتصاد

البحري

25 - 22
وزارة/صندوق الدراسات والبحوث  

الصيد و االقتصاد البحري
21E72BE

35,80 510,15 هبـــــــــة اليـابــان

10,00 52,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

45,80 562,15 المجموع:

53,70 685,57 هبـــــــــة اليـابــان

3,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

56,70 688,57 المجموع:

50,00 116,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا خفـر السواحل الموريتانية 25 - 20
 اقتناء تجهيزات لصالح خفر السواحل

الموريتاني
21I74BE

900,00 5 400,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 25 - 20 بناء ميناء و ورشة تصليح السفن 21I75BE

37,00 157,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المعهد الموريتاني لبحوث

المحيطات
25 - 21 دعم البحوث حول الصيد 21I77BE

49,40 247,00 هبـــــــــة صندوق أبوظبي

 ديـــوان وزيــــــر

 الصــيــــــد واإلقتصاد

البحري

23 - 22
 مشروع إقامة مصنع الثلج في ميناء

تانيت
21I78BE

20,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ميناء تــانيـت 23 - 23 الدعم اللوجستي لميناء تانيت 21I79BE

45,00 61,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديـــوان وزيــــــر

 الصــيــــــد واإلقتصاد

البحري

23 - 22
تطوير-برنامج أولوياتي الموسع   

(سوق السمك بانواكشوط)مناطق الصيد
21I82BE

43,00 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
25 - 23 تشييد مراكز للصيد القاري 21I84BE

1 387,40 11 129,72

 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية

 نوعية

التمويل
مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

108,42 438,42 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا معادن موريتانيا 25 - 21
 اقتناء معدات التشغيل لصالح شركة

معادن موريتانيا
22A19BE

157,30 750,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية للبحوث

 الجيولوجية واألمالك

المعدنية

25 - 06 دعم نشاطات البحث الجيولوجي 22A29BA

2,50 8,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 19

 تشييد مبنى مديرية الرقابة ومتابعة

الفاعلين
22P02BE

2,00 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للمعادن 23 - 23
 المراقبة والمتابعة من طرف الفرق

اإلقليمية
22P03BE

270,22 1 201,42

 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية

 نوعية

التمويل
مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

20,00 160,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي ديوان وزارة التجارة 24 - 20 برنامج دعم التنافسية في غرب إفريقيا 24A23BE

10,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة ترقية التجارة الخارجية 24 - 23 وضع أداة للتحقق من مواءمة المعايير 24I22BE

30,00 170,00

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 2: عدد المشاريع 

المعادن باستثناء اسنيـــم: - 2القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 4: عدد المشاريع 

التــجــــــــارة: - 4القطاع الفرعي 

 مركز التأهيل والتدريب

لمهن الصيد
27 - 22

 مشروع تحسين مرافق مركز التأهيل

والتدريب لمهن الصيد
21I52BA

إجمالي القطاع الجزئي: 12: عدد المشاريع 

التنميــــــة الصناعيــــة- 2:  القطاع  

الصــيـــــــــد: - 1القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 المكتب الوطني للرقابة على

منتجات الصيد البحري
23 - 20

 مشروع إنشاء مختبرات للرقابة

 والتحليل لصالح المكتب الوطني

حماية/للرقابة على منتجات الصيد  

المستهلك

21I51BA
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 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية

 نوعية

التمويل
مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

90,00 90,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا محروقـات 23 - 23
 تنفيذ استثمارات لصالح الشركة

الموريتانية للمحروقات
25A02EP

96,00 686,40 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية ديوان وزير النفط والطاقة 23 - 19
 دعم مشروع الغاز والقدرات

المؤسسية في موريتانيا
25A60BE

120,00 394,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
25 - 21

 مشروع دعم قدرات قطاع الطاقة

الكهربائية
25A61BE

250,00 300,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
25 - 22 مشروع االنارة العمومية 25I100BE

5,00 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 22 25I101BE منطقة50مشروع كهربة 

20,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 23

 إنجاز بنى تحتية كهربائية في مدينة

شنقيط
25I102BE

500,00 3 600,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي
الشركة الموريتانية للكهـرباء 23 - 17

 تقوية الربط الكهربائي بين موريتانيا

توبين-خط انواكشوط: والسنغال
25I50EP

276,00 3 960,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي
الشركة الموريتانية للكهـرباء 23 - 17

 مشروع توسعة شبكات نقل وتوزيع

الكهرباء
25I51EP

240,00 4 200,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

0,00 684,00 قــــــــرض
الدول المصدرة. م  

للنفط

240,00 4 884,00 المجموع:

350,00 1 200,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية
الشركة الموريتانية للكهـرباء 25 - 18

 مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط

بالجنوب الشرقي
25I54EP

62,80 440,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

5,50 21,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

200,00 1 400,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

268,30 1 861,00 المجموع:

0,50 74,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 10 25I68BE مركز شبه حضري19صيانة 

19,20 176,30 قــــــــرض صندوق أبوظبي

54,51 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

73,71 296,30 المجموع:

11,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 وكـا لة تطوير الكهربة

الريفية
25 - 22

 الكهربة الريفية في واليات تكانت و

آدرار
25I79BA

700,00 5 500,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
25 - 16

 برنامج تنمية وتطوير البنى التحتية

الكهربائية
25I85BE

0,00 76,00 قــــــــرض

0,00 186,20 شبـه هبــة

0,00 304,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

بيع ألجل/ للتنمية

0,00 453,34 قــــــــرض
الدول المصدرة. م  

للنفط

10,00 136,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

10,00 1 156,34 المجموع:

103,00 318,15 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
25 - 21

 تطوير البنية التحتية الكهربائية الريفية

في المناطق المعزولة
25P74BE

0,00 21,00 هبـــــــــة

804,00 5 040,00 قــــــــرض

900,00 3 750,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

1 704,00 8 811,00 المجموع:

192,00 3 052,80 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

197,00 3 057,80 المجموع:

5 014,51 36 271,99

 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
26 - 22

 المشروع اإلقليمي للولوج للكهرباء

 وتكنولوجيا تخزين الطاقة من خالل

البطاريات

25P79EP

إجمالي القطاع الجزئي: 19: عدد المشاريع 

لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

الشركة الموريتانية للكهـرباء 23 - 18
 خط الجهد العالي ما بين انوكشوط

وازويرات
25P77EP

 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 15

 توربينات الرياح الحرارية الهجينة

على الساحل
25I78BA

 البنك اإلسالمي

للتنمية

 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 12

 مشروع الكهربة الريفية في مناطق

آفطوط الشرقي الموريتاني
25P66EP

الشركة الموريتانية للكهـرباء 23 - 17
  ميغاوات في100مزرعة رياح بطاقة 

بولنوار
25I52EP

الشركة الموريتانية للكهـرباء 25 - 19

 دعم االستثمارات المنتجة والطاقة في

 موريتانيا من أجل التنمية المستدامة

للمناطق الريفية

25I55EP

الــطــــــــاقـــة: - 5القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة
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 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية

 نوعية

التمويل
مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

0,60 1,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الصناعة التقليدية

والحرف
23 - 22 ترميم معدات دار الصناعة التقليدية 26I07BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الدراسات والبرمجة

والتعاون
23 - 22 إنشاء صندوق لترقية الصناعة التقليدية 26S01BE

5,60 16,20

 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية

 نوعية

التمويل
مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

10,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مدرسة الفندقة والسياحة 23 - 22 دعـم مدرسة الفندقة والسياحة 27A15BE

45,00 45,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مدرسة الفندقة والسياحة 23 - 23 بناء مقر مدرسة الفندقة والسياحة 27I07BA

55,00 105,00

6 762,73 48 894,33

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 2: عدد المشاريع 

إجمالي القطاع: 41: عدد المشاريع 

الصناعــة التقليديــة: - 6القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 2: عدد المشاريع 

الســيـــاحــــــــة: - 7القطاع الفرعي 
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التـرابـي االستصالح :3 القطــاع  



2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

118,00 1 105,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 خلية البرنامج الوطني

لتجميع األحياء
25 - 11 البرنامج الوطني لتجميع األحياء 31A129BE

30,00 90,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية اإلصالح الترابي

والعمل الجهوي
24 - 16

 إعداد مخطط وطني لالستصالح

الترابي
31A174BE

16,00 60,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

0,00 449,00 هبـــــــــة
تخفيض-فرنسا  

الديون والتنمية

15,00 80,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

31,00 589,00 المجموع:

5,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الوقاية وسالمة

الطرق
23 - 20 حملة توعية حول السالمة الطرقية 31A195BE

17,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية اإلصالح الترابي

والعمل الجهوي
25 - 21 استراتيجية التوطين 31A202BE

70,00 105,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الخرائط والمعلومات

الجغرافية
25 - 21 التغطية الجغرافية والخرائطية 31A203BE

6,00 29,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اللجنة الوطنية ألسماء

المواقع الجغرافية
25 - 21

 دعم اللجنة الوطنية ألسماء المواقع

الجغرافية
31A204BE

25,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للبناء 23 - 23 دعـم المفتشية العامة للبـناء 31A205BE

3,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية اإلصالح الترابي

والعمل الجهوي
23 - 23

 تعزيز قدرات مديرية االستصالح

الترابي والعمل الجهوي
31A206BE

5,00 57,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الهندسة المعمارية 23 - 23 تنفيذ مرجع معماري 31E114BE

10,00 36,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التنمية والتخطيط

والتنظيم الحضري
23 - 23 تطوير سياسة حضرية وطنية 31E115BE

7,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط وتنظيم

قطاع البناء
23 - 23 تطوير سياسة البناء الوطنية 31E116BE

25,00 35,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الهندسة المعمارية 23 - 23 الدراسات المعمارية 31E117BE

7,00 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الهندسة المعمارية 23 - 23 ترقية العمارة والجوانب الجمالية 31E118BE

10,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التنمية والتخطيط

والتنظيم الحضري
23 - 23 تطوير أدوات التخطيط العمراني 31E119BE

7,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط وتنظيم

قطاع البناء
23 - 23 تطوير المعايير والتصنيفات 31E120BE

10,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط وتنظيم

قطاع البناء
23 - 23 تطوير دليل لإلشراف والرقابة 31E121BE

35,00 827,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 11 برنامج االستصالح والتهيئة 31I143BE

171,00 748,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا اإلدارة العامة لألمن الوطني 25 - 12 دعم اإلدارة العامة لألمن الوطني 31I148BE

186,37 742,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الحرس الوطني 25 - 12 دعم الحرس الوطني 31I150BE

7,00 46,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للصحة 25 - 15
 بناء وترميم هيئات البرنامج  الموسع

للتلقيح
31I154BE

20,00 430,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 16 التنمية الحضرية للواليات 31I171BE

100,00 12 575,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 00 بنـاء وترميم المبانـي اإلداريـة 31I177BE

15,50 89,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

اإلسالمية
25 - 20 صيانة وترميم المساجد 31I197BE

167,00 608,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 20 بنايات لصالح السفارات 31I201BE

509,00 1 764,28 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
23 - 20

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

البى التحتية للتعليم -2.3.2الجمهورية   

األساسي والثانوي

31I205BE

116,00 811,62 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 20

 بنى تحتية لصالح قطاعات الشباب

والرياضة والتجارة والترفيه
31I208BE

169,00 920,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 20 بنايات لصالح قطاع العدل 31I209BE

اإلستصـــالح الترابــــــــي- 3:  القطاع  

اإلسكان و التعمير و النقــل: - 1القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 19

 مشروع دعم التنمية االقتصادية

والمبادرات المحلية
31A189BE
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250,00 583,28 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
23 - 20

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

البنى التحتية - 2.2.6الجمهورية   

للصحة

31I211BE

98,00 998,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 20 بنايات لصالح قطاع السيادة 31I212BE

8,50 9,65 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الوقاية وسالمة

الطرق
23 - 20 اقتناء تجهيزات  ألمن الطرق 31I214BE

70,54 280,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية لسجل

السكان والوثائق اآلمنة
25 - 20

 مشروع دعم الوكالة الوطنية لسجل

السكان و الوثائق المؤمنة
31I218BE

150,00 360,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 21 بنايات لصالح التعليم العالي 31I222BE

50,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 21 دراسة و متابعة أشغال البناء 31I223BE

25,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية اإلسكان 25 - 21 تعزيز اإلسكان 31I228BE

10,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 وحدة تنسيق مشروع بناء

 العمارات بواسطة شراكة

القطاع العام والخاص

24 - 22 تشييد قطبين وزاريين بانواكشوط 31I233BE

10,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
25 - 22 ترميم مباني وزارة الداخلية 31I237BE

5,00 92,10 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
24 - 22 بناء مستودعات مؤقتة لجمع القمامة 31I239BE

20,00 35,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
24 - 22 إنجاز بنى تحتية اجتماعية 31I241BE

20,00 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 22

 إنجاز بنى تحتية لقطاع الشؤون

اإلسالمية
31I242BE

10,00 24,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

اإلسالمية
23 - 23 دعـم هيئة العلـمـاء الموريتانيين 31I245BE

3,50 3,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
  جامعة العلوم اإلسالمية

العيون
23 - 23

 ترميم مباني جامعة لعيون للعلوم

اإلسالمية
31I246BE

40,00 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المحافظة والصيانة 23 - 23 صيانة وتأهيل المباني اإلدارية 31I247BE

65,00 203,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمليات الحضرية 23 - 23
 تطوير الساحات العامومية في مدينة

نواكشوط
31I248BE

40,00 125,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا وكالة التنمية الحضرية 23 - 23 إنشاء حي نموذجي في مناطق التوطين 31I251BE

13,00 18,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمليات الحضرية 23 - 23 إنشاء وتنفيذ مخططات تقسيم المدن 31I252BE

25,00 35,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمليات الحضرية 23 - 23 تخطيط وتقسيم المدن 31I253BE

2,50 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
24 - 23

 تشييد مباني لصالح وزارة الشؤون

 الخارجية والتعاون والموريتانيين في

الخارج

31I254BE

3,65 3,65 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 23

 تشييد مباني لضالح ةوارة التعليم

العالي والبحث العلمي
31I255BE

14,00 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 23

2.2.9برنامج أولوياتي الموسع   - 

تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
31I256BE

10,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مؤسسة تنفيذ أشغال البناء

المنجزة بالمواد المحلية
23 - 22

 بناء نصب تذكاري في ساحة

الجمهورية
31I49EP

400,00 6 207,56 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
25 - 02 صندوق اإلنماء الجهوي 31I85BE

70,00 216,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا شركة النقل العمومي 25 - 20 تسيير النقل العمومي 31S100BE

3 295,56 31 451,54

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

37,50 42,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الصرف الصحي 23 - 23 صرف مياه األمطار في مدينة سيليبابي 32I100BE

16,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 توسيع شبكة توزيع المياه لمدن

بوتليميت وتيشيت وتينتان وجيرو
32I101BE

إجمالي القطاع الجزئي: 53: عدد المشاريع 

الميـــاه الحضريـــــة والصرف الصحي: - 2القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة
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9,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 تمديد شبكة توزيع مياه العواصم

الجهوية أالك ، تجكجة
32I102BE

52,00 52,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 مشروع دعم انتاج مياه الشرب لمدينة

روصو
32I103BE

7,00 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 أشغال شق محاور الطرق بمدينة

سيليبابي
32I104BE

120,00 988,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

23,85 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

143,85 1 038,00 المجموع:

5,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
25 - 21

 تأهيل وتنظيف شبكات الصرف

الصحي
32I70BA

15,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
23 - 23 تحديث أجهزة حفر اآلبار المختلطة 32I76BA

20,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 تشغيل وصيانة نظام الضخ في

نواكشوط و الداخل
32I77BA

40,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 توسيع شبكة مياه الشرت في نواكشوط

وبعض الشبكات الداخلية
32I78BA

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23 توسعة نظام الضخ في نواكشوط 32I79BA

31,00 31,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 اعادة تأهيل وصيانة محطة معالجة

مياه الصرف الصحي لشبكة نواكشوط
32I80BA

14,65 20,15 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية جودة المياه 24 - 21 مراقبة جودة المياه في موريتانيا 32I83BE

40,00 248,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 21
 اقتناء معدات الطاقة الشمسية للتزود

بمياه الشرب
32I92BE

80,00 190,13 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة المياه والسدود 25 - 22 32I93BE حوض الحتجاز مياه األمطار25بناء 

120,00 560,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

4,72 80,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

124,72 640,00 المجموع:

80,00 300,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 23
 مشروع إدارة طوارئ المياه والصرف

الصحي
32I96BE

150,00 150,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة المياه والسدود 23 - 23 بناء خمس سدود 32I98BE

52,50 57,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الصرف الصحي 23 - 23
 مشروع صرف مياه األمطارفي مدينة

أطار
32I99BE

15,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المركز الوطني لموارد المياه 23 - 23
كيميائي-اقتناء وتجهيز معمل فيزيائي  

لتحليل المياه
32P14BA

9,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المركز الوطني لموارد المياه 23 - 23

 مشروع و ضعية أماكن مصادر المياه

 في الحوض الساحلي ورصد المياه

السطحية

32P15BA

144,00 442,08 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

68,40 493,30 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

استصناع/للتنمية

0,00 1 200,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

192,00 1 320,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية

91,00 950,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

42,26 620,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

537,66 5 025,38 المجموع:

144,00 1 531,20 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

37,00 190,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

181,00 1 721,20 المجموع:

ديوان الوزير 25 - 20 مشروع قطاع المياه والصرف الصحي 32P68BE

ديوان الوزير 24 - 11 شبكات توزيع المياه في انواكشوط 32P54EP

مديرية المياه 27 - 20
 مشروع التزويد بالماء والصرف

الصحي بالحوضين
32I64EP

مديرية المياه 27 - 23
 مشروع الولوج للمياه والصرف

الصحي في الحوضين وآدرار وتكانت
32I95BE
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190,00 1 520,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

190,00 1 216,00 قــــــــرض صندوق أبوظبي

133,00 1 330,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

190,00 2 470,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية

228,00 3 800,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

190,00 1 520,00 قــــــــرض
الدول المصدرة. م  

للنفط

80,00 266,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

1 201,00 12 122,00 المجموع:

600,00 2 880,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

120,00 346,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

720,00 3 226,80 المجموع:

510,00 3 000,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

46,50 436,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

556,50 3 436,20 المجموع:

40,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الصرف الصحي 23 - 23
 ناء البنية التحتية للصرف الصحي في

المراحيض/ األماكن العامة 
32P76BE

25,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 تأمين التزود بالمياه الخام من النهر

لمدينة روصو
32P77BE

4 208,38 28 561,91

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

8,84 26,84 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والبرمجة

والتعاون
23 - 19

 دراسة حول التنقل وحركة المرور

بمدينة انواكشوط
33E110BE

0,00 480,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 567,34 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

استصناع/للتنمية

720,00 6 240,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

182,22 1 042,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

902,22 8 329,34 المجموع:

220,00 2 474,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

25 - 07 برنامج فك العزلة 33I103BE

200,00 2 480,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

23 - 17 بناء طرق انواكشوط الحضرية 33I164BE

0,00 937,50 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

0,00 740,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 1 677,50 المجموع:

300,00 1 680,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

0,00 0,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

300,00 1 680,00 المجموع:

240,00 1 200,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية

20,57 122,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

260,57 1 322,00 المجموع:

210,00 471,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية صيانة الطرق 24 - 19
 البرنامج التعاقدي لصيانة الطرق

الحضرية
33I187BE

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

25 - 19
انبيكت-أشغال تشييد طريق أشميم  

لحواش
33I186BE

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

23 - 17
الطريق الوطنية رقم-مقطع بنشاب  

4والطريق الوطنية رقم1
33I166BE

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

24 - 19 أالك-أشغال تشييد مقطع بوتلميت 33I185BE

إجمالي القطاع الجزئي: 28: عدد المشاريع 

الـطــــــرق: - 3القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

25 - 11
كنكوصة- كيفة - بناء طريق تجكجة   - 

خاي- سيلبابي 
33I02BE

ديوان الوزير 25 - 21
 تقوية شبكة مياه الشرب في مدينة

نواذيبو انطالقا من بولنوار
32P71EP

ديوان الوزير 26 - 22
 تأمين وتعزيز إمدادات مياه الشرب

النواكشوط من بحيرة إيديني
32P72EP

ادارة المياه والسدود 27 - 23
 مشروع تزويد مدينة كيفـه بالماء

الشروب انطالقا من نهر السنغال
32P69BE
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295,93 591,76 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

23 - 20
  إلى108إعادة بناء مقطع الكيلومتر 

بوتلميت-بوتلميت من طريق انواكشوط
33I192BE

708,60 1 196,94 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

24 - 22 المحيط األطلسي-ربط كيرمسين 33I194BE

200,00 550,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

96,37 424,51 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

296,37 974,51 المجموع:

20,00 200,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

26 - 23
عين فربه-تشييد طريق الطينطان -

اطويل
33I198BE

96,00 400,32 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

164,00 706,40 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

بيع ألجل/ للتنمية

28,50 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

288,50 1 206,72 المجموع:

109,21 728,04 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

23 - 21

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

بناء طرق حضرية1.1.3/ الجمهورية  

في أنواكشوط

33I203BE

137,96 320,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 21

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

برنامج إنجاز طرق/ الجمهورية  

بداخل البالد

33I204BE

20,00 200,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

26 - 23
وصل)امبود- تشييد طريق باركيول   

سيليبابي-كيهيدي-طريق األمل  )
33I209BE

270,80 600,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

24 - 21

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

تشييد جسرين بمدينة/ الجمهورية  

نواكشوط

33I215BE

105,82 340,38 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

23 - 22

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

أشغال رصف : 1.2.3الجمهورية   

الطرق للمحاور الرئيسية

33I216BE

128,00 360,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 22 إنجاز أشغال الصرف الصحي للطرق 33I217BE

283,42 283,42 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 22 برنامج تحسين الطرق الرملية 33I218BE

29,90 125,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 22 برنامج لضبط النقل الحضري 33I219BE

484,28 1 800,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية صيانة الطرق 25 - 22 أشغال صيانة شبكة الطرق الوطنية 33I220BE

210,00 1 500,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 23 تأهيل شبكة الطرق الوطنية 33I222BE

5 490,41 28 888,35

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

480,00 1 200,00 قــــــــرض
اإلفريقي. ص  

للتنمية

70,00 125,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

240,00 400,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

790,00 1 725,55 المجموع:

100,00 400,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ميناء انيـاكـو 25 - 23 تفعيل وتشغيل ميناء انـديـاكـو 34I11EP

890,00 2 125,55 إجمالي القطاع الجزئي: 2: عدد المشاريع 

المــــوانــــئ: - 4القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

23 - 17
 إنشاء جسر على نهر السنغال إنطالقا

من روصو
34I04BE

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

26 - 22 شنقيط-تشييد طريق أطار 33I199BE

إجمالي القطاع الجزئي: 23: عدد المشاريع 

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

25 - 20 عدل بكرو-بناء طريق  آمرج 33I196BE
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

108,43 220,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية البنى التحتية

للطيران والموانئ
24 - 19 تشيــيد مطار لمغيطي 35I57BE

123,09 189,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية البنى التحتية

للطيران والموانئ
23 - 21 ترميم مطار انواذيبو 35I59BE

231,51 409,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

1,50 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الموريتانية لألنباء 23 - 22
 إنشاء مركز تدريب للصحفيين

الوكالة الموريتانية لألنباء/بأالك
36A70BA

1,00 6,52 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

25 - 21 حفظ األرشيف السمعي البصري 36A71BE

14,20 60,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الموريتانية لألنباء 24 - 21
 المركزة أنشطة الوكالة الموريتانية

لألنباء
36A72BE

22,30 70,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المطبعة الوطنية 25 - 21
 اقتناء تجهيزات النشر لصالح المطبعة

الوطنية
36I66EP

22,50 111,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 25 - 21 تعزيز البث السمعي البصري 36I71BA

33,00 125,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا التلفزة الموريتانية 25 - 21 المركزة  أنشطة تلفزة موريتانيا 36I72BA

68,28 171,56 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 شركة البث اإلطاعي

والتلفزي الموريتاني
25 - 21

 اقتناء هوائيات لصالح هيئة البث

الموريتانية
36I73BA

18,50 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الموريتانية لألنباء 24 - 22
 تحسين وضعية أرشيف الوكالة

الموريتانية لألنباء
36I74BA

20,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 24 - 23 محطات راديو المدن القديمة 36I76BA

21,50 21,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 23 - 23 بناء محاور إعالمية محلية 36I77BA

10,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 23 - 23 إذاعــات المناطق الهادئة 36I78BA

4,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 23 - 23
مجموعة دول الساحل-إذاعـة الشباب   

الخمسة
36I79BA

2,00 2,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 23 - 23 إذاعــة التثقيف الصحي 36I80BA

238,78 645,58

اإلعــــــــــالم: - 6القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 13: عدد المشاريع 

المـطــــــارات: - 5القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 2: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

0,00 964,80 شبـه هبــة وكالة التنمية الدولية

0,00 36,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

200,00 600,00 قــــــــرض
 بنك اإلستثمار

األوروبي

200,00 1 600,80 المجموع:

15,00 105,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 6,64 هبـــــــــة

480,00 1 000,00 قــــــــرض

495,00 1 111,64 المجموع:

50,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التطوير والتشغيل

البيني
24 - 22 تسريع رقمنة اإلدارة 37I13BE

190,00 1 763,20 قــــــــرض وكالة التنمية الدولية

5,00 37,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

195,00 1 800,20 المجموع:

12,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديـوان وزارة التحول الرقمي 24 - 23
 إنشاء المدرسة المهنية لتشجيع االبتكار

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
37I17BE

952,00 4 597,64

15 306,63 96 679,58 إجمالي القطاع: 126: عدد المشاريع 

ديـوان وزارة التحول الرقمي 26 - 22
 البرنامج اإلقليمي لإلندماج الرقمي في

غرب إفريقيا
37I16BE

إجمالي القطاع الجزئي: 5: عدد المشاريع 

مديرية البنى التحتية 23 - 21
 تركيب توصيلة ثانية بالكابل البحري

19-في سياق مقاومة كوفيد 
37I09BE

 بنك اإلستثمار

األوروبي

بماليين األوقية الجديدة

ديـوان وزارة التحول الرقمي 23 - 12
 مشروع توسيع التغطية الجغرافية

لشبكات االتصال ذات التردد العالي
37I06BE

الــمــــواصــــالت: - 7القطاع الفرعي 
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البـشـريـة المصـادر : 4 القطــاع  



 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

5,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

25 - 05
 دعم جمعية الكتاب و األدباء

الموريتانيين
41A09BE

2,90 10,37 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المكتب الوطني للمتاحف 24 - 07
المكتب الوطني/ المحافظة على التراث  

للمتاحف
41A16BA

2,30 18,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المكتبة الوطنية 24 - 05 المكتبة الوطنية/ ترقية المطالعة 41A17BA

9,20 49,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الهيئة الوطنية لحماية المدن

القديمة
25 - 11 حماية المدن القديمة 41A18BA

4,00 48,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المعهد الموريتاني للبحث

العلمي والتراث الثقافي
25 - 11 دعم البحث العلمي والتكوين 41A19BA

3,20 4,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المعهد الوطني للفنون 23 - 22 تـرقيـة للفنون 41A21BA

4,80 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا اللجنة الوطنية للـيـونسكو 25 - 13 دعم اللجنة الوطنية لليونسكو 41A39BE

2,00 2,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

23 - 23 (شعبي)اتحاد الكتاب الموريتانيين  41A43BE

12,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

23 - 23 شراء دار صحافة 41I14BE

45,40 181,47

 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

11,00 42,24 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مكتب تسيير الممتلكات

 المجمدة والمحجوزة

 والمصادرة وتحصيل

األصول الجنائية

23 - 23

 دعم وتعزيز قدرات مكتب تسيير

 الممتلكات المجمدة والمحجوزة

والمصادرة وتحصيل األصول الجنائية

42A01BA

80,00 504,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي ديوان وزير العدل 24 - 19 برنامج دعم إصالح العدالة 42A72BE

6,00 12,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الشؤون المالية

والبنى التحتية واللوازم
23 - 20 إطالق رقمنة االجراءات القضائية 42A75BE

5,90 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والتشريع

والتعاون
23 - 21

 تقنين تحرير وتوزيع القوانين

والنصوص
42A77BE

2,40 4,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للعدل 23 - 21 اقتناء تجهيزات لصالح القضاة 42A79BE

3,44 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
25 - 21

 رقمنة اإلجراءات وإعداد قواعد بيانات

للسجون
42A80BE

10,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير العدل 23 - 22 برنامج عصرنة والولوج للعدالة 42A85BE

36,44 260,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

5,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

41,44 286,00 المجموع:

3,50 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والتشريع

والتعاون
24 - 21 دعم اللجنة الدائمة للتقنين 42A87BE

11,54 17,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
25 - 22 دعم أمن مؤسسات السجون 42A89BE

1,50 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا النيابة العامة 23 - 22 دعم النيابة العامة 42A90BE

4,09 11,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
23 - 23 بناء ودعـم مخابز السجون 42A91BE

5,70 5,70 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
23 - 23

 اقتـنـاء تجهيزات لصالح المديرية

العامة للشؤون الجنائية وتسيير السجون
42A92BE

6,30 23,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مركز استقبال ودمج

 األطفال المتنازعين مع

القانون

25 - 22

 معدات لصالح ورشات التكوين لدى

 مركز االستقبال والدمج االجتماعي

لألطفال المتنازعين مع القانون

42I01BA

العــــدالـــة: - 2القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

ديوان وزير العدل 27 - 22 مشروع دعم قطاع العدل في موريتانيا 42A86BE

المصـــادرالبشريــــــة- 4:  القطاع  

الـثــقــــافــــة: - 1القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 9: عدد المشاريع 
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10,50 98,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير العدل 25 - 20 تجهيزات لصالح المحاكم والمستشارية 42I54BE

5,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
23 - 20 اقتناء سيارات خاصة لنقل السجناء 42I55BE

6,20 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
25 - 21

 اقتناء معدات منزلية لصالح مديرية

السجون
42I56BE

214,51 1 077,44

 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

1,60 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين بلعيون
23 - 15

 اقتناء تجهيزات لصالح مدرسة تكوين

المعلمين بلعيون
43A149BA

15,43 34,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا كلية الطــب 23 - 18 دعم كلية الطــب 43A159BA

4,00 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
  جامعة العلوم اإلسالمية

العيون
25 - 19

 استحداث شهادة الماستر بجامعة العلوم

اإلسالمية بلعيون
43A166BA

2,50 7,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المعهد العالي للمحاسبة

وتسيير المقاوالت
24 - 22

 دعم تسييرالمعهد العالي للتجارة وإدارة

المقاوالت
43A167BA

2,00 2,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين بانواكشوط
23 - 23

 دعــم أداء مدرسة تكوين المعلمين

بانواكشوط
43A169BA

1,40 1,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين بكيهيدي
23 - 23

 دعــم أداء المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين بكيهدي
43A170BA

50,00 225,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المعهد التربوي الوطني 25 - 20 طباعة  كتب مدرسية 43A170BE

1,40 1,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين باكجوجت
23 - 23

 دعــم أداء المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين باكجوجت
43A171BA

87,40 456,00 هبـــــــــة
 البنك الدولي

لإلعمار والتنمية

336,00 1 489,02 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

423,40 1 945,02 المجموع:

114,00 456,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

15,00 62,32 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

129,00 518,32 المجموع:

3,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
25 - 22 إنشاء وحدة لتحسين ظروف المدرسين 43A185BE

20,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
25 - 21

2.3.14برنامج أولياتي الموسع  - 

التكوين األولي والمستمر
43A186BE

15,47 221,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
25 - 22 دعـم قـدرات المؤسسات التعليمية 43A187BE

4,08 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
25 - 22

 ترقية النوعية لدى مدارس التكوين

المهني
43A188BE

80,00 252,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
24 - 22

 برنامج دعم التنمية البشرية في

مكونة التعليم/موريتانيا
43A189BE

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الوطنية للبحث العلمي 23 - 23 الصندوق الوطني للبحث العلمي 43E101BA

4,00 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مركز التكوين المهني

للمحاظر
25 - 21

 ترميم وتجهيز مركز التكوين المهني

لخريجي المحاظر
43I100BA

9,97 87,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المعهد العالي للرقمنة 25 - 21
 استثمارات لصالح المعهد العالي

للرقمنة
43I101BA

22,44 29,94 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المركز الوطني للخدمات

الجامعية
24 - 23

 اقتناء تجهيزات لصالح المركز الوطني

للخدمات الجامعية
43I102BA

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
25 - 21

 مشروع تعزيز تعليم وتعلم العلوم

 والتكنولوجيا واالبتكار في المرحلة

الثانوية

43A183BE

إجمالي القطاع الجزئي: 17: عدد المشاريع 

التــــهــذيــــــب: - 3القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
25 - 20 دعم التعليم القاعدي 43A177BE
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0,00 98,40 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 1 320,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية

0,00 1 125,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

0,00 36,88 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 2 580,28 المجموع:

41,50 665,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
25 - 11 البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب 43I134BE

0,00 380,00 هبـــــــــة
 الصندوق السعودي

للتنمية

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
23 - 13 بناء وتجهيز مــدارس 43I135BE

140,00 400,00 هبـــــــــة
تخفيض-فرنسا  

الديون والتنمية

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
23 - 19

 البرنامج الوطني لتطوير قطاع

التمويل اإلضافي-2التهذيب المرحلة 
43I145BE

200,00 400,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
24 - 23

 االرتقاء إلى المعايير من خالل تجهيز

مدارس التعليم الفني والمهني
43I153BE

12,00 18,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
للدراسات والبحوث. ع. م  

اإلسالمية
25 - 20

 ترميم وتجهيز المعهد العالي للدراسات

والبحوث اإلسالمية
43I97BA

5,30 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المحظرة الشنقيطية الكبرى

باكجوجت
23 - 20

 تجهيزات لصالح المحظرة الكبرى

الشنقيطية باكجوجت
43I99BA

100,00 560,00 هبـــــــــة
األلمانية للتعاون. و  

المالي

1,85 66,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

101,85 626,00 المجموع:

152,00 855,00 هبـــــــــة
 الواليات المتحدة

األمريكية

 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
24 - 21 برنامج دعم  الكفاالت المدرسية 43S125BE

10,00 17,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
23 - 21

2.3.12برنامج أولياتي الموسع  - 

تزويد المدارس بالماء
43S126BE

7,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
25 - 21

2.3.8برنامج أولياتي الموسع  - 

 تحسين النظافة المدرسية والصرف

الصحي

43S127BE

1 464,34 9 526,36

 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

40,00 280,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للصحة 25 - 17
 اقتناء اللقاحات لصالح البرنامج

الموسع للتلقيح
44A124BE

168,00 1 411,20 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

17,00 70,83 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

185,00 1 482,03 المجموع:

23,00 296,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

320,00 1 760,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

343,00 2 056,40 المجموع:

119,00 200,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

3,33 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

122,33 220,00 المجموع:

20,00 98,80 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 11,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

20,00 110,00 المجموع:

80,69 667,20 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

2,00 6,26 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

82,69 673,46 المجموع:

4,00 20,00 هبـــــــــة

 الوكالة االإسبانية

 للتعاون الدولي

للتنمية

إدارة الطـب اإلستشفائي 24 - 22
 دعم تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير

2030-2021للصحة 
44A133BE

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 برنامج الصحة اإلنجابية في

الحوض الشرقي

23 - 18
 مشروع دعم برنامج الصحة اإلنجابية

في الحوض الشرقي
44A129BE

 وحدة تنسيق المشروع

 الجهوي لتحسين أنظمة

 الرقابة على األمراض

بغرب إفريقيا

24 - 19
 تحسين أنظمة الرقابة على األمراض

بإفريقيا
44A130BE

 المديرية العامة للتنظيم

والتخطيط
25 - 18 برنامج دعم قطاع الصـحـة 44A126BE

 المديرية العامة للتنظيم

والتخطيط
23 - 18 مشروع دعم صحة األم والوليد 44A128BE

الصحة و الشؤون اإلجتماعية: - 4القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 المديرية العامة للتنظيم

والتخطيط
23 - 17 (العناية)مشروع دعم النظام الصحي  44A125BE

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
24 - 14

التعاون/دعم التكوين الفني والمهني  

األلماني
43S124BE

إجمالي القطاع الجزئي: 30: عدد المشاريع 

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
23 - 10

 بناء حـي جـامعي  جديد لجامعة

انواكشوط
43I133BE
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3,00 6,00 هبـــــــــة

 الوكالة االإسبانية

 للتعاون الدولي

للتنمية

خلية متابعة التطور الصحي 23 - 22

 دعم تعزيز العالجات األولية على

 مستوى ما قبل المستشفى وداخل

المستشفيات في موريتانيا

44A134BE

12,40 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

160,00 480,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

172,40 540,00 المجموع:

3,50 27,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزيرة 25 - 20 ترميم وتجهيز حدائق األطفال 44I105BE

300,00 2 062,50 هبـــــــــة
 الصندوق السعودي

للتنمية
ديوان وزيـر الصحة 25 - 21 بناء مستشفى سلمان بن عبد العزيز 44I106BE

6,00 42,12 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية
ديوان وزيـر الصحة 24 - 21

مكونة البنى التحتية/ مشروع التـميـز   

والتجهيزات
44I109BE

30,00 136,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
25 - 21 إعادة تأهيل مباني الرعاية الصحية 44I111BE

277,27 1 102,54 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزيـر الصحة 25 - 21 اقتـنـاء معـدات طبية تقنية 44I115BE

2,85 11,40 هبـــــــــة
 البنك اإلسالمي

للتنمية

298,68 608,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

بيع ألجل/ للتنمية

10,00 66,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

311,53 685,90 المجموع:

15,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المصالح الجهوية 23 - 23 تطوير مركز الكسور 44I73BA

1,00 26,57 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزيـر الصحة 23 - 21
2.2.9برنامج أولوياتي الموسع   - 

تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
44S90BE

40,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا خلية متابعة التطور الصحي 25 - 22 االرتقاء بخدمات االستقبال والطوارئ 44S91BE

96,00 681,60 هبـــــــــة

171,60 686,40 قــــــــرض

267,60 1 368,00 المجموع:

2 224,32 10 948,51

 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

152,00 408,12 قــــــــرض
 البنك الالسالمي

إيجار/للتنمية
الشركة الوطنية لإلسكان 23 - 17 مشروع بناء مركب وقفي بانواكشوط 45I17BE

152,00 408,12

 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

0,68 0,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23
 إعداد وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية

لمنظمة العمل الدولية
46A27BE

7,02 53,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا برنامج مهنتي 25 - 21
تثمين- 2.4.2برنامج أولياتي الموسع   

برنامج مهنتي/ الـحـرف
46A28BE

6,92 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
25 - 22 تنسيق مشاريع التشغيل 46A30BE

327,64 1 358,96 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

20,11 76,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

347,75 1 434,96 المجموع:

3,98 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للتشغيل 25 - 21
 برنامج دعم ترقية المقاوالت الصغرى

والصغيرة والمتوسطة وتشغيل  الشباب
46S22BE

40,00 354,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
26 - 22

 مشروع دعم تطوير ريادة األعمال في

موريتانيا، وباألخاص بالنسبة للنساء
46S23BE

500,00 1 600,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
25 - 22 الصنـدوق الوطني للتشغيل 46S24BE

التــشــغيـــــــل: - 6القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع

البنك الدولي/التشغيل
25 - 20 مشروع توظيف الشباب 46S20BE

إجمالي القطاع الجزئي: 19: عدد المشاريع 

محـــو األميـــــــة: - 5القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 1: عدد المشاريع 

وكالة التنمية الدولية
ديوان وزيـر الصحة 23 - 20

 المشروع االستراتيجي للتأهب

 في موريتانيا19- واالستجابة لـكوفيد
44S92BE

 المديرية العامة للتنظيم

والتخطيط
24 - 22

 برنامج دعم التنمية البشرية في

مكونة الصحـة/موريتانيا
44A135BE

المديرية العامة للصحة 26 - 23 دعم خدمات صحة األم والوليد 44I119BE

27



64,86 144,00 هبـــــــــة
اإلفريقي. ص  

للتنمية

4,00 15,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

68,86 159,60 المجموع:

5,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الوطنية للتشغيل 25 - 22 مشروع استثمار التشغيل 46S26BE

980,20 3 662,36

 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

4,00 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

50,40 416,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

54,40 430,00 المجموع:

30,30 181,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 هيــئــة المـركــب

األولومــبــي
25 - 21 تجهيزات لصالح المركب األولمبي 47I19BA

2,50 17,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المركز الوطني لتكوين أطر

الشباب والرياضة
25 - 22 ترميم وتجهيز بنى تحتية رياضية 47I20BA

0,30 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

24 - 23 إنشاء فضاءات للشباب 47I25BE

12,30 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 23 تشييد فضاءات للشباب 47I26BE

99,80 667,60

5 180,57 26 471,87

إجمالي القطاع الجزئي: 5: عدد المشاريع 

إجمالي القطاع: 90: عدد المشاريع 

الشبـــاب و الرياضـــة: - 7القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

24 - 14
 مشروع السماح الستباق الصراعات

وترقية الحوار بين الثقافات
47A44BE

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 التشغيل والدمج االجتماعي

 واالقتصادي لشباب الفئات

البنك اإلفريقي للتنمية/الهشة

24 - 21

 مشروع دعم التشغيل والدمج

 االجتماعي واالقتصادي لشباب الفئات

البنك اإلفريقي للتنمية/الهشة

46S25BE

إجمالي القطاع الجزئي: 9: عدد المشاريع 
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 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

5,10 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
25 - 22 دعم قدرات مفتشيات الشغل 51A288BE

267,40 2 032,71 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الدرك الوطني 25 - 10 دعـم الدرك الوطني 51A331BE

1 226,62 9 109,76 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا القوات المسلحة الوطنية 25 - 10 الدعــم المـؤسسي للجيش الـوطني 51A332BE

25,00 258,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 25 - 11 تجهيــز البعثــات الدبلوماسية 51A333BE

3,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 300,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

3,00 310,00 المجموع:

20,00 116,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للخدمات

الصحية للقوات المسلحة
25 - 12 الدعم الصحي للقوات المسلحة 51A339BE

80,41 376,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا التجمع العام ألمن الطرق 25 - 12 تجهيز التجمع العام ألمن الطرق 51A345BE

11,00 56,51 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا و.د.و/اإلدارة المركزية 25 - 13 دعــم وزارة الدفاع الوطني 51A378BE

0,00 844,80 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

5,00 81,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

5,00 926,20 المجموع:

1,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 المديرية العامة

 الستراتيجيات وسياسة

التنمية

23 - 16
 دعم تطوير أدوات التنبؤ والتحليل

اإلقتصادي الكلي
51A438BE

3,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الصناعة التقليدية

والحرف
25 - 16

 دعم المشاركة في معارض الصناعة

التقليدية
51A441BE

3,20 10,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

24 - 22

 المساعدة الفنية لدعم إصالح الوكالة

 الوطنية لإلحصاء والتحليل

 الديموغرافي واالقتصادي وتطوير

أنشطتها

51A460BA

8,01 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المعهد الوطني لترقية

التكوين الفني والمهني
24 - 22

 دعم المعهد الوطني لترقية التكوين

الفني والمهني
51A461BA

0,90 2,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 المديرية العامة

 الستراتيجيات وسياسة

التنمية

23 - 17 دعم تنفيذ المشاريع الوطنية 51A462BE

10,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للدراسات

ومتابعة المشاريع
23 - 22

 صندوق الدراسات والدعم المؤسسي

 للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة

المشاريع

51A463BA

2,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المحمية الوطنية لداولينك 23 - 22 مشروع دعم خطة اإلصالح والتسيير 51A464BA

9,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

23 - 23
 المسح الربع سنوي حول التشغيل

وسوق العمل
51A466BA

10,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
23 - 23

 دعم قدرات الموارد البشرية للمؤسسة

الوطنية للحفر و اآلبار
51A467BA

2,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة المصالح المالية 25 - 18
وزارة/دعم مديرية المصالح المالية  

الدفاع
51A467BE

20,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
23 - 23 بناء وتجهيز مباني الخدمة والصيانة 51A468BA

9,50 9,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 اقتناء مركبات دفع رباعي من أجل

تنسيق المهام والعمل
51A469BA

32,80 1 440,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 تنفيذ المرحلة العاشرة من

الصندوق األوروبي للتنمية

25 - 18
 مشروع دعم  تنفيذ المرحلة الحادية

عشر من الصندوق  األوروبي للتنمية
51A469BE

4,80 192,00 قــــــــرض اإلفريقي للتنمية. ص
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
23 - 19

 مشروع دعم تحديث البنية التحتية

المالية
51A471BE

2,20 8,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 22

 دعم أنشطة  مجموعة دول الساحل

الخمس
51A480BE

20,00 47,95 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 20
 عصرنة وإصالح شبكة االتصال

اإلدارية
51A481BE

1,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 21
 االحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل

األطفال
51A482BE

1,44 39,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 20

 وضع اللمسات األخيرة على النظام

المتكامل لتسيير عمال الدولة
51A483BE

التنميــــة المؤسسيــــة- 5:  القطاع  

دعـــم  اإلدارة: - 1القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 تنفيذ المرحلة العاشرة من

الصندوق األوروبي للتنمية

23 - 16
 مشروع دعم  تنفيذ المرحلة العاشرة

من الصندوق  األوروبي للتنمية
51A338BE

 وحدة تنسيق مشروع حكامة

الفطاع العام
23 - 15 مشروع حكامة الفطاع العام 51A411BE
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5,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

25 - 21 تحديث نظام إنتاج الحسابات القومية 51A489BE

200,00 1 126,10 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 25 - 19 صيانة الطائرة-صندوق تيكانو 51A499BE

20,00 118,66 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 25 - 20 تشغيل المواقع الجديدة 51A500BE

1,39 5,56 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 23 - 20 دعم األكاديمية البحرية 51A502BE

7,90 15,26 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 25 - 20
 اقتناء معدات لصالح وزارة الشؤون

الخارجية
51A504BE

12,09 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المندوبية العامة للحماية

المدنية وتسيير األزمات
25 - 21

 دعم قدرات المندوبية العامة للحماية

المدنية وتسيير الكوارث
51A514BE

5,00 86,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
23 - 21

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

تنفيذ ومتابعة - 6.1.1الجمهورية   

البرنامج

51A517BE

0,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 21 متابعة تنفيذ مشروع المدن 51A526BE

1,85 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 21

 رقمنة ملفات موظفي الخدمة المدنية

ووكالء الدولة المتعاقدين
51A528BE

0,70 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 22 2تطويربرنامج مــوارد  51A529BE

3,50 17,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

25 - 21
 تحليل البيانات االجتماعية واالقتصادية

لدى الوكالة الوطنية لإلحصاء
51A538BE

42,13 46,13 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للجمارك 25 - 21 دعم قدرات المديرية العامة للجمارك 51A544BE

1,50 7,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الديون الخارجية 25 - 21 إعداد االستراتيجية الوطنية للدين العام 51A545BE

0,84 3,36 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 24 - 21 المعالجة االوتوماتيكية للملفات 51A546BE

0,60 1,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 23 - 21 09-90مراجعة وتحديث األمر رقم  51A547BE

1,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 23 - 21
 تعزيز مصداقية وشفافية المعلومات

المالية
51A548BE

1,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 24 - 21
 تحسين قاعدة المعلومات الخاصة

بإدارة الوصاية المالية
51A550BE

14,00 23,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 االدارة العامة للعقارات

وأمالك الدولة
24 - 21 دعم االصالح المالي 51A552BE

2,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط ووالمتابعة

والتعاون
23 - 21

 تحديث الخطة االستراتيجية للقطاع

وآلية التنفيذ
51A559BE

30,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي النواكشوط 25 - 22 دعم المجلس الجهوي بانواكشوط 51A564BE

2,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
24 - 21 إنشاء قاعدة معلومات حول البلديات 51A566BE

10,00 12,54 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية رقابة ومتابعة

المشاريع
23 - 21

 دعم قدرات مديرية مراقبة ومتابعة

المشاريع
51A568BE

17,40 46,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 23 - 21 تعزيز قدرات األكاديمية الدبلوماسية 51A570BE

2,20 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للدراسات

واإلصالحات والمتابعة
24 - 21 ترقية رأس المال البشري 51A571BE

64,80 144,00 هبـــــــــة اإلفريقي للتنمية. ص

5,20 15,71 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

70,00 159,71 المجموع:

17,10 51,30 هبـــــــــة
األمم المتحدة.ب  

للتنمية

2,00 7,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

19,10 58,90 المجموع:

60,00 335,16 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
26 - 22

 برنامج دعم الحكامة المالية واإلدارية

في موريتانيا
51A579BE

13,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مبادرة الشفافية في

الصناعات االستخراجية
25 - 21

 تعزيز الشفافية في الصناعات

االستخراجية
51A580BE

4,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير األول 25 - 22
الوزارة/اإلشراف والتنظيم اإلداري  

األولى
51A581BE

0,90 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للدولة 23 - 22 عصرنة ألمفتشية العامة للدولة 51A582BE

4,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للدولة 25 - 22
 تدريب وبناء قدرات موظفي المفتشية

العامة للدولة
51A583BE

12,00 24,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا محـــكـمــة الحــســابـــات 25 - 22 تجهيـزات لصالح محكمة الحسـابـات 51A584BE

1,30 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان األمانة العامة للحكومة 25 - 21
 عصـرنـة مصالح الوزارة األمانة

العامة للحكومة
51A585BE

1,00 5,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان األمانة العامة للحكومة 25 - 21
 عصرنة أرشيف الوزارة األمانة

العامة للحكومة
51A586BE

2,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الوثـــائـق الوطنية 25 - 22
 اقتناء معدات لصالح اإلدارة العامة

لألرشيف الوطني
51A587BE

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 الحوكمة االقتصادية وإدارة

االستثمار

24 - 21
 مشروع دعم الحوكمة االقتصادية

وإدارة االستثمار
51A574BE

 المديرية العامة

 الستراتيجيات وسياسة

التنمية

24 - 22 برنامج دعم النمو الشامل والمستدام 51A578BE
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1,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للتنسيق

الحكومي
25 - 22 عصـرنـة األنشـطـة الحكومية 51A588BE

1,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 المندوبية العامة لرقمنة

 وتبسيط الوثائق والمستندات

اإلدارية

25 - 22
 ترقية وعصرنة مكتب التنظيم

واألساليب المنهجية
51A589BE

2,13 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية  ا لتشريع  والترجمة

والنشر
25 - 22 عصـرنـة الجريدة الرسمية 51A590BE

5,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 23 - 22
 حفظ أرشيف وزارة الخارجية

والتعاون والموريتانيين في الخارج
51A591BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الدراسات والبرمجة

والتعاون
23 - 22 إنشاء صندوق لترقية السياحة 51A592BE

8,80 33,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المصادر البشرية 25 - 21
وزارة/دعـم قدرات المصادر البشرية  

العدل
51A594BE

3,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية نظم المعلومات

واالتصال
23 - 22

 دعم قدرات مديرية نظم المعلومات

واالتصال
51A595BE

2,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الصناديق الشعبية لإلدخار

والقرض
24 - 22

 دعم قدرات الصناديق الشعبية للقرض

واإلدخار
51A596BE

1,00 10,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المحكمة العليا 25 - 22 تكوين عمال المحكمة العليا 51A597BE

4,50 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 25 - 22 تحديث تراخيص أمن معلومات اإلدارة 51A599BE

2,05 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 25 - 22 إنشاء مركز األمن السيبراني 51A600BE

7,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديـرية االبتكار 25 - 22 صندوق دعم حاضنة الشركات الناشئة 51A601BE

1,55 1,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 23 - 22 بناء مركز للبيانات 51A602BE

2,50 2,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 25 - 22
 اقتناء برمجيـات لصلح وزارة التعليم

العالي
51A603BE

1,50 6,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية التعاون الدولي 25 - 21 دعم سياسة التعاون الدولي 51A604BE

10,00 70,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط واالحصاء

والتعاون والمتابعة والتقويم
23 - 22

 اإلصالحات المؤسسية وبناء قدرات

مصالح وزارة الزراعة
51A605BE

3,20 7,19 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 22

 دعم نظام معلومات معادلة الشهادات

 وجمع المعلومات حول نظام الدراسة

في الجامعات حول العالم

51A606BE

1,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 22 إعـداد التوصيفات الوظيفية 51A607BE

4,08 8,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 22 دعـم قـدرات أعضاء اللجنة الوطنية 51A608BE

2,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 22 دعم قدرات المسييرين 51A612BE

15,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 تركيب شبكة آمنة للهاتف المستخدم

وزارة الداخلية/البروتوكول اإلنترنت
51A627BE

0,50 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22 استغالل التقارير اإلقليمية الدورية 51A628BE

1,00 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 إدخال تقنيات حديثة في األداء اليومي

للمديريات
51A629BE

3,00 5,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 عصـرنـة مراحل وإجراءات

وزارة الداخلية/العمل
51A630BE

0,60 1,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
24 - 22

 تدريب الكوادر الهندسية والفنية

والمستخدمين
51A631BE

2,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
25 - 22

الخوادم: تجديد نظام االتصاالت  ، 

المفاتيح ، الهوائيات
51A632BE

2,30 6,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
24 - 22

 :تجديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات

 الدراسات والبرمجيات وقواعد

 البيانات وأنظمة جمع البيانات

ورخص البرمجيات ونظام األمن

51A633BE

1,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة لإلدارة

اإلقليمية
23 - 22

 تطوير أدوات التوجيه والرقابة والتقييم

 ألنشطة السلطات اإلدارية اإلقليمية

وزارة الداخلية/

51A635BE

1,80 3,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة لإلدارة

اإلقليمية
23 - 22 تأسيس مؤتمر سنوي للوالة 51A636BE

0,20 0,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 22 اعتماد مدونة التجمعات المحلية 51A637BE

0,25 0,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 22

 اعتماد خطة رئيسية لنقل المهارات

إلى الهياكل الالمركزية
51A638BE

1,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
25 - 22

 إشراك التجمعات المحلية في تنفيذ

 خطة العمل الستراتيجية النمو

2021المتسارع والرفاه المشترك  -

2025

51A639BE

3,00 36,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا خلية المعلوماتية 25 - 22 إدخا المعلوماتية لوزارة اإلسكان 51A640BE
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0,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزيرة 24 - 22
وزارة الشؤون/مشروع النوع  

اإلجتماعية
51A642BE

0,60 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مديرية الشؤون اإلدارية

مفوضية حقوق/والمالية  

اإلنسان

24 - 22 مفوضية حقوق اإلنسان/تطوير اإلدارة 51A643BE

1,40 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مديرية الشؤون اإلدارية

مفوضية حقوق/والمالية  

اإلنسان

24 - 22 مفوضية حقوق اإلنسان/دعـم القـدرات 51A644BE

0,50 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المفوضية 24 - 22
مفوضية حقوق/دعمخلية المعلوماتية  

اإلنسان
51A646BE

0,60 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
24 - 22

 تعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية

إلدارة العالقات مع المجتمع المدني
51A647BE

1,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 22
 الدفاع عن السياسة الوطنية لحقوق

اإلنسان
51A648BE

1,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 24 - 22 تعزيز قدرات دائرة حقوق اإلنسان 51A649BE

0,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 24 - 22

 تكثيف استخدام وسائل اإلعالم

 واالتصاالت لتسليط الضوء علىتكثيف

 قضايا اإلنسانية واستخدامها كأداة

استراتيجية في إدارة الطوارئ

51A650BE

28,00 90,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

23 - 22
 تعزيز السجل االجتماعي وتطوير

نظام المعلومات المندمج
51A651BE

6,50 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتمويالت

والتعاون
25 - 22 تحليل وكفاءة مخصصات االستثمارات 51A653BE

1,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 22

 تعزيز القدرات الفنية واللوجستية

 لـمديرية اإلدارة اإلقليمية والمفتشية

العامة

51A654BE

6,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية رقابة ومتابعة

المشاريع
23 - 23 دراسة األثر والتعزيز المؤسسي 51A655BE

1,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 المديرية العامة

 الستراتيجيات وسياسة

التنمية

24 - 23 تحليل واختيار االستثمارات العمومية 51A656BE

0,75 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 23

 تعداد ورقمنة أصول النصوص

القانونية
51A657BE

1,20 1,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23 تنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق 51A658BE

0,60 0,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23
 التوعية للوقاية المتعلقة بالنظافة

والسالمة في أماكن العمل
51A659BE

0,46 0,96 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23
 وضع آلية تنفيذ لخطة العمل الوطنية

موريتانيا-للقضاء على عمل األطفال
51A661BE

8,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
23 - 23 دعم الجمعيات والمبادرات 51A662BE

1,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
وزارة/المفتشية العامة  

التشغيل
23 - 23

 دعـم قـدرات المفتشية العامة لوزارة

التشغيل
51A663BE

0,30 0,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مكتب الصحافة 23 - 23 تعزيز نظام االتصال 51A666BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتمويالت

والتعاون
25 - 23 تعبـئـة التمويالت 51A667BE

5,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الدراسات والبرمجة

والتعاون
24 - 23 وزارة التجارة/صندوق الدراسات 51A668BE

20,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 23
 تجهيز وترميم مقرات للمديريات

الجهوية للمياه والصرف الصحي
51A669BE

7,00 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط ووالمتابعة

والتعاون
23 - 23

 إنشاء نظام معلومات عن المياه

والصرف الصحي
51A670BE

54,00 54,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23

 )  مراكز قيد النقل للتشغيل9تطوير 

 ،عدل بقرو، اطول، اعوينات ازبل

، وامبو، مال، بوحديدة1لقصيبه  ، 

(انتيكان

51A671BE

60,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 24 - 23 مشروع مايكروسوفـت 51A672BE

84,00 104,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 23 - 23 تطوير وتوسيع شبكة اإلنترنت 51A673BE

2,30 2,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية عصـرنة اإلدارة 23 - 23
مشروع/منصـة خدمات عمومية   

إجراءاتي
51A674BE

1,65 1,65 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية االستراتيجيات

والتعاون
24 - 23 منصة لتوجيه خطط العمل 51A675BE

3,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التطوير والتشغيل

البيني
24 - 23

الرقمنة)مشروع المحظرة اإللكترونية   

(في خدمة التعليم األصلي
51A676BE

2,00 2,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 23 - 23 دعم قدرات المستشارين الثقافيين 51A677BE

2,95 12,10 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 23 - 23
 دعـم قـدرات وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي
51A678BE

5,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للخزينة

والمحاسبة العمومية
23 - 23

 إنتاج بيانات موثوقة ومتاحة للتنفيذ

المالي
51A680BE
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3,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للتنسيق

الحكومي
24 - 23 المنصة الرقمية الحكومية 51A681BE

1,56 3,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للتنسيق

الحكومي
24 - 23 برنامج تبادل الخبرات 51A682BE

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية اإلسكان 23 - 23
 مشروع تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية

لإلسكان
51A683BE

13,24 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
24 - 23 بناء قدرات المصادر البشرية 51A684BE

9,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

25 - 14
 تحديث المؤشر المتجانس ألسعار

االستهالك
51E212BA

6,00 24,00 هبـــــــــة
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

64,50 112,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

70,50 136,00 المجموع:

1,50 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 21 صياغة اتفاقية شغل جماعية جديدة 51E225BE

50,00 230,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 21 صندوق الدراسات 51E226BE

5,00 5,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المركز الوطني لموارد المياه 23 - 21

 دراسات الزرع الجيوفيزيائية

 والهيدروجيولوجية ومراقبة أشغال

الحفر

51E227BE

40,89 75,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والبرمجة

والتعاون
25 - 22

 صندوق الدراسات لصالح وزارة

التجهيز و النقل
51E228BE

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والتخطيط

والتعاون
23 - 22 الدراسات البرمجة والتعاون 51E230BE

0,50 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
23 - 22

 دراسة تقييمية لتمثيل المنظمات

الجامعة
51E231BE

1,50 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
  جامعة العلوم اإلسالمية

العيون
24 - 20

 تجهيزات لصالح جامعة العلوم

اإلسالمية بلعيون
51I207BA

3,30 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 21

 اقتناء تجهيزات لصالح وزارة الشؤون

االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية
51I216BE

352,50 705,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 23 - 21
 اقتناء معدات خاصة لوزارة الدفاع

الوطني
51I220BE

14,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المعايير وتطوير

الجودة
24 - 22

 اقتناء معدات تقنية لصالح مديرية

المعايير وتطويرالجودة
51I221BE

4,00 6,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المحكمة العليا 23 - 22
 تجهـيـز قاعة وغرفة االنتظار

بالمحكمة العليا
51I222BE

5,50 5,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان محكمة العدل السامية 23 - 22 تجهيزات لصالح محكمة العدل السامية 51I223BE

23,00 280,18 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية البنى التحتية 23 - 22
 اقتناء البنى التحتية وحقوق الترخيص

والشمول الرقمي
51I224BE

8,00 28,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 وضع نظام تسيـير إلكتروني لدخول

وخروج الموظفين
51I226BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
23 - 22

 تجديد أجهزة الكمبيوتر والشبكات

 :الكهربائية على المستوى المركزي

الكهرباء والعاكس وشبكات المعلوماتية

51I227BE

0,45 0,45 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 22

 إعادة تعريف الوظيفة اإلشرافية

لتصبح وظيفة دعم استشاري تنموي
51I228BE

10,50 10,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 سلطة حماية البيانات

الشخصية
23 - 23

 اقتناء معدات لصالح هيئة حماية

البيانات الشخصية
51I232BE

15,50 15,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديـرية االبتكار 23 - 23 إنشاء موزع مركزي لإلبتكار 51I233BE

10,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التطوير والتشغيل

البيني
24 - 23

 وضع نظام ألكتروني إلدارة

المراسالت
51I234BE

151,87 151,87 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان األمانة العامة للحكومة 23 - 23 اقتناء سيارات لضالح اإلدارة 51I235BE

34,63 70,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديـوان وزارة التحول الرقمي 24 - 23 أقتناء معدات معلوماتية لصالح اإلدارة 51I237BE

3 614,98 20 373,20

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

24 - 21
-اإلحصاء العام للسكان والمساكن

5النسخة 
51E217BA

إجمالي القطاع الجزئي: 155: عدد المشاريع 
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 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

20,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية لترقية

االستثمارات في موريتانيا
25 - 22 خلق فرص استثمارية 52A01BA

0,70 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للشراكة بين

القطاع العام والخاص
25 - 22 تطـويـر ريادة األعمال 52A21BE

3,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للشراكة بين

القطاع العام والخاص
25 - 22

 ترقية االستثمار الخاص والقطاعات

اإلنتاجية
52A22BE

8,00 17,36 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للشراكة بين

القطاعين العام والخاص
23 - 23

 تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين

العام والخاص
52A23BE

31,70 93,36

3 646,68 20 466,56 إجمالي القطاع: 159: عدد المشاريع 

دعــم القطــاع الخـــاص: - 2القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 4: عدد المشاريع 
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 برنامج

2023
التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة اسم المشروع المرجع

5,10 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
25 - 22 دعم قدرات مفتشيات الشغل 51A288BE

267,40 2 032,71 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الدرك الوطني 25 - 10 دعـم الدرك الوطني 51A331BE

1 226,62 9 109,76 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا القوات المسلحة الوطنية 25 - 10 الدعــم المـؤسسي للجيش الـوطني 51A332BE

25,00 258,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 25 - 11 تجهيــز البعثــات الدبلوماسية 51A333BE

3,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 300,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

3,00 310,00 المجموع:

20,00 116,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للخدمات

الصحية للقوات المسلحة
25 - 12 الدعم الصحي للقوات المسلحة 51A339BE

80,41 376,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا التجمع العام ألمن الطرق 25 - 12 تجهيز التجمع العام ألمن الطرق 51A345BE

11,00 56,51 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا و.د.و/اإلدارة المركزية 25 - 13 دعــم وزارة الدفاع الوطني 51A378BE

0,00 844,80 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

5,00 81,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

5,00 926,20 المجموع:

1,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 المديرية العامة

 الستراتيجيات وسياسة

التنمية

23 - 16
 دعم تطوير أدوات التنبؤ والتحليل

اإلقتصادي الكلي
51A438BE

3,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الصناعة التقليدية

والحرف
25 - 16

 دعم المشاركة في معارض الصناعة

التقليدية
51A441BE

3,20 10,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

24 - 22

 المساعدة الفنية لدعم إصالح الوكالة

 الوطنية لإلحصاء والتحليل

 الديموغرافي واالقتصادي وتطوير

أنشطتها

51A460BA

8,01 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المعهد الوطني لترقية

التكوين الفني والمهني
24 - 22

 دعم المعهد الوطني لترقية التكوين

الفني والمهني
51A461BA

0,90 2,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 المديرية العامة

 الستراتيجيات وسياسة

التنمية

23 - 17 دعم تنفيذ المشاريع الوطنية 51A462BE

10,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للدراسات

ومتابعة المشاريع
23 - 22

 صندوق الدراسات والدعم المؤسسي

 للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة

المشاريع

51A463BA

2,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المحمية الوطنية لداولينك 23 - 22 مشروع دعم خطة اإلصالح والتسيير 51A464BA

9,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

23 - 23
 المسح الربع سنوي حول التشغيل

وسوق العمل
51A466BA

10,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
23 - 23

 دعم قدرات الموارد البشرية للمؤسسة

الوطنية للحفر و اآلبار
51A467BA

2,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة المصالح المالية 25 - 18
وزارة/دعم مديرية المصالح المالية  

الدفاع
51A467BE

20,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
23 - 23 بناء وتجهيز مباني الخدمة والصيانة 51A468BA

9,50 9,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 اقتناء مركبات دفع رباعي من أجل

تنسيق المهام والعمل
51A469BA

32,80 1 440,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 تنفيذ المرحلة العاشرة من

الصندوق األوروبي للتنمية

25 - 18
 مشروع دعم  تنفيذ المرحلة الحادية

عشر من الصندوق  األوروبي للتنمية
51A469BE

4,80 192,00 قــــــــرض اإلفريقي للتنمية. ص
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
23 - 19

 مشروع دعم تحديث البنية التحتية

المالية
51A471BE

2,20 8,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 22

 دعم أنشطة  مجموعة دول الساحل

الخمس
51A480BE

20,00 47,95 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 20
 عصرنة وإصالح شبكة االتصال

اإلدارية
51A481BE

1,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 21
 االحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل

األطفال
51A482BE

1,44 39,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 20

 وضع اللمسات األخيرة على النظام

المتكامل لتسيير عمال الدولة
51A483BE

التنميــــة المؤسسيــــة- 5:  القطاع  

دعـــم  اإلدارة: - 1القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 تنفيذ المرحلة العاشرة من

الصندوق األوروبي للتنمية

23 - 16
 مشروع دعم  تنفيذ المرحلة العاشرة

من الصندوق  األوروبي للتنمية
51A338BE

 وحدة تنسيق مشروع حكامة

الفطاع العام
23 - 15 مشروع حكامة الفطاع العام 51A411BE
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5,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

25 - 21 تحديث نظام إنتاج الحسابات القومية 51A489BE

200,00 1 126,10 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 25 - 19 صيانة الطائرة-صندوق تيكانو 51A499BE

20,00 118,66 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 25 - 20 تشغيل المواقع الجديدة 51A500BE

1,39 5,56 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 23 - 20 دعم األكاديمية البحرية 51A502BE

7,90 15,26 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 25 - 20
 اقتناء معدات لصالح وزارة الشؤون

الخارجية
51A504BE

12,09 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المندوبية العامة للحماية

المدنية وتسيير األزمات
25 - 21

 دعم قدرات المندوبية العامة للحماية

المدنية وتسيير الكوارث
51A514BE

5,00 86,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
23 - 21

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

تنفيذ ومتابعة - 6.1.1الجمهورية   

البرنامج

51A517BE

0,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 21 متابعة تنفيذ مشروع المدن 51A526BE

1,85 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 21

 رقمنة ملفات موظفي الخدمة المدنية

ووكالء الدولة المتعاقدين
51A528BE

0,70 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 22 2تطويربرنامج مــوارد  51A529BE

3,50 17,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

25 - 21
 تحليل البيانات االجتماعية واالقتصادية

لدى الوكالة الوطنية لإلحصاء
51A538BE

42,13 46,13 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للجمارك 25 - 21 دعم قدرات المديرية العامة للجمارك 51A544BE

1,50 7,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الديون الخارجية 25 - 21 إعداد االستراتيجية الوطنية للدين العام 51A545BE

0,84 3,36 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 24 - 21 المعالجة االوتوماتيكية للملفات 51A546BE

0,60 1,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 23 - 21 09-90مراجعة وتحديث األمر رقم  51A547BE

1,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 23 - 21
 تعزيز مصداقية وشفافية المعلومات

المالية
51A548BE

1,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 24 - 21
 تحسين قاعدة المعلومات الخاصة

بإدارة الوصاية المالية
51A550BE

14,00 23,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 االدارة العامة للعقارات

وأمالك الدولة
24 - 21 دعم االصالح المالي 51A552BE

2,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط ووالمتابعة

والتعاون
23 - 21

 تحديث الخطة االستراتيجية للقطاع

وآلية التنفيذ
51A559BE

30,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي النواكشوط 25 - 22 دعم المجلس الجهوي بانواكشوط 51A564BE

2,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
24 - 21 إنشاء قاعدة معلومات حول البلديات 51A566BE

10,00 12,54 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية رقابة ومتابعة

المشاريع
23 - 21

 دعم قدرات مديرية مراقبة ومتابعة

المشاريع
51A568BE

17,40 46,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 23 - 21 تعزيز قدرات األكاديمية الدبلوماسية 51A570BE

2,20 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للدراسات

واإلصالحات والمتابعة
24 - 21 ترقية رأس المال البشري 51A571BE

64,80 144,00 هبـــــــــة اإلفريقي للتنمية. ص

5,20 15,71 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

70,00 159,71 المجموع:

17,10 51,30 هبـــــــــة
األمم المتحدة.ب  

للتنمية

2,00 7,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

19,10 58,90 المجموع:

60,00 335,16 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
26 - 22

 برنامج دعم الحكامة المالية واإلدارية

في موريتانيا
51A579BE

13,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مبادرة الشفافية في

الصناعات االستخراجية
25 - 21

 تعزيز الشفافية في الصناعات

االستخراجية
51A580BE

4,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير األول 25 - 22
الوزارة/اإلشراف والتنظيم اإلداري  

األولى
51A581BE

0,90 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للدولة 23 - 22 عصرنة ألمفتشية العامة للدولة 51A582BE

4,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للدولة 25 - 22
 تدريب وبناء قدرات موظفي المفتشية

العامة للدولة
51A583BE

12,00 24,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا محـــكـمــة الحــســابـــات 25 - 22 تجهيـزات لصالح محكمة الحسـابـات 51A584BE

1,30 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان األمانة العامة للحكومة 25 - 21
 عصـرنـة مصالح الوزارة األمانة

العامة للحكومة
51A585BE

1,00 5,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان األمانة العامة للحكومة 25 - 21
 عصرنة أرشيف الوزارة األمانة

العامة للحكومة
51A586BE

2,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الوثـــائـق الوطنية 25 - 22
 اقتناء معدات لصالح اإلدارة العامة

لألرشيف الوطني
51A587BE

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 الحوكمة االقتصادية وإدارة

االستثمار

24 - 21
 مشروع دعم الحوكمة االقتصادية

وإدارة االستثمار
51A574BE

 المديرية العامة

 الستراتيجيات وسياسة

التنمية

24 - 22 برنامج دعم النمو الشامل والمستدام 51A578BE
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1,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للتنسيق

الحكومي
25 - 22 عصـرنـة األنشـطـة الحكومية 51A588BE

1,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 المندوبية العامة لرقمنة

 وتبسيط الوثائق والمستندات

اإلدارية

25 - 22
 ترقية وعصرنة مكتب التنظيم

واألساليب المنهجية
51A589BE

2,13 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية  ا لتشريع  والترجمة

والنشر
25 - 22 عصـرنـة الجريدة الرسمية 51A590BE

5,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 23 - 22
 حفظ أرشيف وزارة الخارجية

والتعاون والموريتانيين في الخارج
51A591BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الدراسات والبرمجة

والتعاون
23 - 22 إنشاء صندوق لترقية السياحة 51A592BE

8,80 33,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المصادر البشرية 25 - 21
وزارة/دعـم قدرات المصادر البشرية  

العدل
51A594BE

3,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية نظم المعلومات

واالتصال
23 - 22

 دعم قدرات مديرية نظم المعلومات

واالتصال
51A595BE

2,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الصناديق الشعبية لإلدخار

والقرض
24 - 22

 دعم قدرات الصناديق الشعبية للقرض

واإلدخار
51A596BE

1,00 10,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المحكمة العليا 25 - 22 تكوين عمال المحكمة العليا 51A597BE

4,50 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 25 - 22 تحديث تراخيص أمن معلومات اإلدارة 51A599BE

2,05 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 25 - 22 إنشاء مركز األمن السيبراني 51A600BE

7,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديـرية االبتكار 25 - 22 صندوق دعم حاضنة الشركات الناشئة 51A601BE

1,55 1,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 23 - 22 بناء مركز للبيانات 51A602BE

2,50 2,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 25 - 22
 اقتناء برمجيـات لصلح وزارة التعليم

العالي
51A603BE

1,50 6,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية التعاون الدولي 25 - 21 دعم سياسة التعاون الدولي 51A604BE

10,00 70,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط واالحصاء

والتعاون والمتابعة والتقويم
23 - 22

 اإلصالحات المؤسسية وبناء قدرات

مصالح وزارة الزراعة
51A605BE

3,20 7,19 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 22

 دعم نظام معلومات معادلة الشهادات

 وجمع المعلومات حول نظام الدراسة

في الجامعات حول العالم

51A606BE

1,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 22 إعـداد التوصيفات الوظيفية 51A607BE

4,08 8,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 22 دعـم قـدرات أعضاء اللجنة الوطنية 51A608BE

2,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 22 دعم قدرات المسييرين 51A612BE

15,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 تركيب شبكة آمنة للهاتف المستخدم

وزارة الداخلية/البروتوكول اإلنترنت
51A627BE

0,50 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22 استغالل التقارير اإلقليمية الدورية 51A628BE

1,00 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 إدخال تقنيات حديثة في األداء اليومي

للمديريات
51A629BE

3,00 5,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 عصـرنـة مراحل وإجراءات

وزارة الداخلية/العمل
51A630BE

0,60 1,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
24 - 22

 تدريب الكوادر الهندسية والفنية

والمستخدمين
51A631BE

2,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
25 - 22

الخوادم: تجديد نظام االتصاالت  ، 

المفاتيح ، الهوائيات
51A632BE

2,30 6,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
24 - 22

 :تجديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات

 الدراسات والبرمجيات وقواعد

 البيانات وأنظمة جمع البيانات

ورخص البرمجيات ونظام األمن

51A633BE

1,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة لإلدارة

اإلقليمية
23 - 22

 تطوير أدوات التوجيه والرقابة والتقييم

 ألنشطة السلطات اإلدارية اإلقليمية

وزارة الداخلية/

51A635BE

1,80 3,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة لإلدارة

اإلقليمية
23 - 22 تأسيس مؤتمر سنوي للوالة 51A636BE

0,20 0,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 22 اعتماد مدونة التجمعات المحلية 51A637BE

0,25 0,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 22

 اعتماد خطة رئيسية لنقل المهارات

إلى الهياكل الالمركزية
51A638BE

1,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
25 - 22

 إشراك التجمعات المحلية في تنفيذ

 خطة العمل الستراتيجية النمو

2021المتسارع والرفاه المشترك  -

2025

51A639BE

3,00 36,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا خلية المعلوماتية 25 - 22 إدخا المعلوماتية لوزارة اإلسكان 51A640BE
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0,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزيرة 24 - 22
وزارة الشؤون/مشروع النوع  

اإلجتماعية
51A642BE

0,60 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مديرية الشؤون اإلدارية

مفوضية حقوق/والمالية  

اإلنسان

24 - 22 مفوضية حقوق اإلنسان/تطوير اإلدارة 51A643BE

1,40 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مديرية الشؤون اإلدارية

مفوضية حقوق/والمالية  

اإلنسان

24 - 22 مفوضية حقوق اإلنسان/دعـم القـدرات 51A644BE

0,50 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المفوضية 24 - 22
مفوضية حقوق/دعمخلية المعلوماتية  

اإلنسان
51A646BE

0,60 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
24 - 22

 تعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية

إلدارة العالقات مع المجتمع المدني
51A647BE

1,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 22
 الدفاع عن السياسة الوطنية لحقوق

اإلنسان
51A648BE

1,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 24 - 22 تعزيز قدرات دائرة حقوق اإلنسان 51A649BE

0,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 24 - 22

 تكثيف استخدام وسائل اإلعالم

 واالتصاالت لتسليط الضوء علىتكثيف

 قضايا اإلنسانية واستخدامها كأداة

استراتيجية في إدارة الطوارئ

51A650BE

28,00 90,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

23 - 22
 تعزيز السجل االجتماعي وتطوير

نظام المعلومات المندمج
51A651BE

6,50 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتمويالت

والتعاون
25 - 22 تحليل وكفاءة مخصصات االستثمارات 51A653BE

1,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 22

 تعزيز القدرات الفنية واللوجستية

 لـمديرية اإلدارة اإلقليمية والمفتشية

العامة

51A654BE

6,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية رقابة ومتابعة

المشاريع
23 - 23 دراسة األثر والتعزيز المؤسسي 51A655BE

1,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 المديرية العامة

 الستراتيجيات وسياسة

التنمية

24 - 23 تحليل واختيار االستثمارات العمومية 51A656BE

0,75 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 23

 تعداد ورقمنة أصول النصوص

القانونية
51A657BE

1,20 1,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23 تنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق 51A658BE

0,60 0,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23
 التوعية للوقاية المتعلقة بالنظافة

والسالمة في أماكن العمل
51A659BE

0,46 0,96 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23
 وضع آلية تنفيذ لخطة العمل الوطنية

موريتانيا-للقضاء على عمل األطفال
51A661BE

8,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
23 - 23 دعم الجمعيات والمبادرات 51A662BE

1,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
وزارة/المفتشية العامة  

التشغيل
23 - 23

 دعـم قـدرات المفتشية العامة لوزارة

التشغيل
51A663BE

0,30 0,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مكتب الصحافة 23 - 23 تعزيز نظام االتصال 51A666BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتمويالت

والتعاون
25 - 23 تعبـئـة التمويالت 51A667BE

5,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الدراسات والبرمجة

والتعاون
24 - 23 وزارة التجارة/صندوق الدراسات 51A668BE

20,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 23
 تجهيز وترميم مقرات للمديريات

الجهوية للمياه والصرف الصحي
51A669BE

7,00 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط ووالمتابعة

والتعاون
23 - 23

 إنشاء نظام معلومات عن المياه

والصرف الصحي
51A670BE

54,00 54,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23

 )  مراكز قيد النقل للتشغيل9تطوير 

 ،عدل بقرو، اطول، اعوينات ازبل

، وامبو، مال، بوحديدة1لقصيبه  ، 

(انتيكان

51A671BE

60,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 24 - 23 مشروع مايكروسوفـت 51A672BE

84,00 104,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 23 - 23 تطوير وتوسيع شبكة اإلنترنت 51A673BE

2,30 2,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية عصـرنة اإلدارة 23 - 23
مشروع/منصـة خدمات عمومية   

إجراءاتي
51A674BE

1,65 1,65 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية االستراتيجيات

والتعاون
24 - 23 منصة لتوجيه خطط العمل 51A675BE

3,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التطوير والتشغيل

البيني
24 - 23

الرقمنة)مشروع المحظرة اإللكترونية   

(في خدمة التعليم األصلي
51A676BE

2,00 2,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 23 - 23 دعم قدرات المستشارين الثقافيين 51A677BE

2,95 12,10 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 23 - 23
 دعـم قـدرات وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي
51A678BE

5,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للخزينة

والمحاسبة العمومية
23 - 23

 إنتاج بيانات موثوقة ومتاحة للتنفيذ

المالي
51A680BE
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3,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للتنسيق

الحكومي
24 - 23 المنصة الرقمية الحكومية 51A681BE

1,56 3,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للتنسيق

الحكومي
24 - 23 برنامج تبادل الخبرات 51A682BE

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية اإلسكان 23 - 23
 مشروع تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية

لإلسكان
51A683BE

13,24 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
24 - 23 بناء قدرات المصادر البشرية 51A684BE

9,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

25 - 14
 تحديث المؤشر المتجانس ألسعار

االستهالك
51E212BA

6,00 24,00 هبـــــــــة
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

64,50 112,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

70,50 136,00 المجموع:

1,50 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 21 صياغة اتفاقية شغل جماعية جديدة 51E225BE

50,00 230,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 21 صندوق الدراسات 51E226BE

5,00 5,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المركز الوطني لموارد المياه 23 - 21

 دراسات الزرع الجيوفيزيائية

 والهيدروجيولوجية ومراقبة أشغال

الحفر

51E227BE

40,89 75,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والبرمجة

والتعاون
25 - 22

 صندوق الدراسات لصالح وزارة

التجهيز و النقل
51E228BE

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والتخطيط

والتعاون
23 - 22 الدراسات البرمجة والتعاون 51E230BE

0,50 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
23 - 22

 دراسة تقييمية لتمثيل المنظمات

الجامعة
51E231BE

1,50 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
  جامعة العلوم اإلسالمية

العيون
24 - 20

 تجهيزات لصالح جامعة العلوم

اإلسالمية بلعيون
51I207BA

3,30 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 21

 اقتناء تجهيزات لصالح وزارة الشؤون

االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية
51I216BE

352,50 705,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 23 - 21
 اقتناء معدات خاصة لوزارة الدفاع

الوطني
51I220BE

14,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المعايير وتطوير

الجودة
24 - 22

 اقتناء معدات تقنية لصالح مديرية

المعايير وتطويرالجودة
51I221BE

4,00 6,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المحكمة العليا 23 - 22
 تجهـيـز قاعة وغرفة االنتظار

بالمحكمة العليا
51I222BE

5,50 5,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان محكمة العدل السامية 23 - 22 تجهيزات لصالح محكمة العدل السامية 51I223BE

23,00 280,18 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية البنى التحتية 23 - 22
 اقتناء البنى التحتية وحقوق الترخيص

والشمول الرقمي
51I224BE

8,00 28,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 وضع نظام تسيـير إلكتروني لدخول

وخروج الموظفين
51I226BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
23 - 22

 تجديد أجهزة الكمبيوتر والشبكات

 :الكهربائية على المستوى المركزي

الكهرباء والعاكس وشبكات المعلوماتية

51I227BE

0,45 0,45 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 22

 إعادة تعريف الوظيفة اإلشرافية

لتصبح وظيفة دعم استشاري تنموي
51I228BE

10,50 10,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 سلطة حماية البيانات

الشخصية
23 - 23

 اقتناء معدات لصالح هيئة حماية

البيانات الشخصية
51I232BE

15,50 15,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديـرية االبتكار 23 - 23 إنشاء موزع مركزي لإلبتكار 51I233BE

10,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التطوير والتشغيل

البيني
24 - 23

 وضع نظام ألكتروني إلدارة

المراسالت
51I234BE

151,87 151,87 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان األمانة العامة للحكومة 23 - 23 اقتناء سيارات لضالح اإلدارة 51I235BE

34,63 70,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديـوان وزارة التحول الرقمي 24 - 23 أقتناء معدات معلوماتية لصالح اإلدارة 51I237BE

3 614,98 20 373,20

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

24 - 21
-اإلحصاء العام للسكان والمساكن

5النسخة 
51E217BA

إجمالي القطاع الجزئي: 155: عدد المشاريع 
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20,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية لترقية

االستثمارات في موريتانيا
25 - 22 خلق فرص استثمارية 52A01BA

0,70 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للشراكة بين

القطاع العام والخاص
25 - 22 تطـويـر ريادة األعمال 52A21BE

3,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للشراكة بين

القطاع العام والخاص
25 - 22

 ترقية االستثمار الخاص والقطاعات

اإلنتاجية
52A22BE

8,00 17,36 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للشراكة بين

القطاعين العام والخاص
23 - 23

 تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين

العام والخاص
52A23BE

31,70 93,36

3 646,68 20 466,56 إجمالي القطاع: 159: عدد المشاريع 

دعــم القطــاع الخـــاص: - 2القطاع الفرعي 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي القطاع الجزئي: 4: عدد المشاريع 
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384,00 2 112,00 هبـــــــــة

0,00 489,60 شبـه هبــة

6,00 76,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

390,00 2 677,60 المجموع:

14,44 520,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي ديوان وزير اإلقتصاد 23 - 15
 مشروع دعم األمن والتنمية في

موريتانيا
61A133BE

80,00 314,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

18,44 43,99 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

98,44 357,99 المجموع:

6,00 21,38 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21 تعزيز السياسة الوطنية لحقوق اإلنسان 61A158BE

0,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21 متابعة إجراءات الزيارات الخاصة 61A159BE

0,50 6,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21
 تعزيز حضور الخبراء الوطنيين في

الهيئات الدولية
61A160BE

4,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21
 رصد التزامات موريتانيا الدولية في

مجال حقوق اإلنسان
61A161BE

1,00 45,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21
 متابعة الخطة الوطنية لمحاربة

االتجار بالبشر
61A162BE

1,20 13,70 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21
 المساعدة القانونية والقضائية لصالح

ضحايا االتجار
61A164BE

3,00 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21 تعزيز التماسك االجتماعي 61A165BE

3,80 17,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
25 - 21 بناء قدرات منظمات المجتمع المدني 61A166BE

2,50 19,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية االتصال والتوثيق

والتكوين
25 - 21 تحسين رؤية األقسام 61A169BE

28,20 65,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 25 - 21
 تعزيز تدابير محددة لحماية الفئات

الضعيفة
61A170BE

4,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 25 - 21
 تعزيز قدرات االستجابة للطوارئ

اإلنسانية
61A171BE

30,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 21
 أقساط التأمين إلدارة المخاطر

المشتركة لعموم إفريقيا
61A173BE

2,50 9,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
25 - 21

 تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لالمركزية

والتنمية المحلية
61A175BE

0,80 1,75 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا خلية التكوين واإلتصال 23 - 21
 مشروع اقتناء المعدات لصالح خلية

التدريب واالتصال
61A177BE

4,10 8,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
24 - 22

 دعم أنشطة منظمات المجتمع المدني

والفضاء النقابي
61A182BE

10,60 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 22
 تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتعزيز

وحماية حقوق اإلنسان
61A183BE

22,00 38,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

4,20 4,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

26,20 42,40 المجموع:

20,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الهيئة الوطنية لمكافحة

 االتجار باألشخاص

واالتجار بالمهاجرين

23 - 23

 تخصيص استثمارات لصالح الهيئة

 الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر

وتهريب المهاجرين

61A186BE

5,00 150,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 07
 برامج مفوضية األمن الغذائي ذات

األولوية
61A48BE

1 322,38 10 000,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا االستثمارات األخـرى 25 - 06
 االحــتـيـاطــات العــامــــة لميزانية

االستثمار المدعمة
61A99BE

0,50 0,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مديرية الدراسات

مفوضية حقوق/والبرمجة  

األنسان

25 - 21
مفوضية حقوق/المتابعة والتقييم  

اإلنسان
61E71BE

2,90 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 24 - 21
 إنشاء إطار قانوني وسياسي للوقاية

والتدخل في حالة الطوارئ
61E72BE

27,18 103,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المجلس الجهوي للحوض

الشرقي
25 - 22

 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للحوض الشرقي
61I01CL

11,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المؤسسة الوطنية لألوقاف 25 - 20
المؤسسة الوطنية/ترميم البنى التحتية   

لألوقاف
61I01EP

 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
24 - 20

 مشروع دعم التنمية االقتصادية

 والمبادرات المحلية في واليتي

الحوضين

61A156BE

 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
24 - 23

 مشروع تجريبي لدعم التنمية الترابية

 المتكاملة آلمورج وبوكادوم وعدل

بكرو

61A185BE

المشاريع متعددة القطاعات- 6:  القطاع  
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وكالة التنمية الدولية  وحدة تنسيق مشروع دعم

 استقاللية المرأة والكوتا

الديموغرافي

24 - 15
 المشروع  الجهوي لدعم استقاللية

المرأة والكوتا الديموغرافي
61A132BE
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22,49 90,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المجلس الجهوي للحوض

الغربي
25 - 22

 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للحوض الغربي
61I02CL

25,13 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي للعصـابـه 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للـعـصابـه
61I03CL

24,74 99,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي لكـوركـول 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للحوض لكـوركـول
61I04CL

24,41 98,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي للـبراكنـه 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للبـراكـنـه
61I05CL

19,79 80,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي التـرارزه 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

التـرارزه
61I06CL

8,68 35,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي آلدرار 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

آلدرار
61I07CL

10,52 42,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي النواذيبو 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

لداخـلـت انواذيبو
61I08CL

10,27 41,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي لـتكانـت 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

لتـكانـت
61I09CL

23,06 93,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي لكيديماغا 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

لكـيـديماغـا
61I10CL

6,18 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المجلس الجهوي لتيرس

زمور
25 - 22

 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

لتـيرس زمـور
61I11CL

7,54 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي إليـنـشيري 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

إلينـشـيري
61I12CL

950,00 2 304,00 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

45,00 190,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

995,00 2 494,00 المجموع:

237,60 958,88 هبـــــــــة

72,20 180,12 شبـه هبــة

44,95 248,43 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

354,75 1 387,43 المجموع:

600,00 2 900,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 20
تحسين الظروف- برنامج داري   

المعيشية
61I75BE

801,00 2 890,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 20
شبكات األمان–برنامج التكافل   

االجتماعي وتحسين القدرة الشرائية
61I76BE

5,00 44,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة األشخاص المعوقين 25 - 21 تطوير ذوي اإلعاقة 61I77BE

96,00 520,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

19,00 62,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

115,00 582,40 المجموع:

3 000,00 20 000,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا االستثمارات األخـرى 25 - 22 المشاريع العمالقة 61I86BE

3,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المفوضية 24 - 22
 منحة لمنظمات المجتمع المدني ذات

النفع العام والمعترف بها
61S100BE

6,00 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
25 - 22

 تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنهوض

بالمجتمع المدني
61S102BE

1,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 25 - 22
 تعزيز قدرات الفاعلين االجتماعيين

للتعامل مع المشكالت اإلنسانية
61S103BE

1 431,38 8 200,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 21
 الحصول على الغذاء وتأمين القوة

الشرائية
61S104BE

100,00 200,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 23 تكوين المخزون الوطني لألمن الغذائي 61S105BE

17,99 80,76 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة لإلدارة

اإلقليمية
24 - 08

 البرنامج الوطني لنزع األلغام المضادة

لألشخاص
61S69BE

38,00 266,00 هبـــــــــة
 البنك الدولي

لإلعمار والتنمية

304,00 2 659,80 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

144,00 1 140,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

486,00 4 065,80 المجموع:

45,48 180,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 20 برنامج استباق الطوارئ والتهيؤ لها 61S77BE

111,00 426,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المندوبية العامة للحماية

المدنية وتسيير األزمات
25 - 22 اقتناء تجهيزات للحماية المدنية 61S79BE

41,23 155,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 25 - 20
 ورشات  للتشغيل المكثف لليد العامة

والغذاء مقابل العمل
61S80BE

ادارة المياه والسدود 27 - 22
 المشروع المندمج لتثمين الموارد

المائية في الحوضين
61I85BE

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 16 مشروع دعم شبكات األمان االجتماعي 61S74BE

وحدة تنسيق مشروع مدن 25 - 21
 مشروع دعم الالمركزية والتنمية في

المدن المنتجة المتوسطة
61I71BE

للتنمية.د. ص  

الزراعية

 وحدة تنسيق مشروع

 التسيير المستدام للموارد

 الطبيعية والتجهيزات

 الجماعية وتنظيم المنتجين

الريفيين

27 - 21

 مشروع التسيير المستدام للموارد

 الطبيعية والتجهيزات الجماعية وتنظيم

المنتجين الريفيين

61I72BE
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475,00 2 905,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 20 الشمول االقتصادي- برنامج البركة  61S83BE

160,00 720,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي
 ديوان وزارة التنمية

الحيوانية
26 - 20

 تعزيز تنمية القطاعات الزراعية

والرعوية المستدامة
61S86BE

360,00 1 800,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 20

 البرنامج االستعجالي لمواجهة آثار

19-جائحة كوفيد
61S87BE

171,00 950,00 قــــــــرض
 صندوق خليفة

لتطوير المؤسسات

 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
25 - 21

 برنامج دعـم قطاع المشاريع الصغرى

والصغيرة والمتوسطة
61S90BE

1 247,00 5 505,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 20
الولوج للخدمات- برنامج شيله   

األساسية
61S92BE

144,00 409,92 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 46,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

144,00 455,92 المجموع:

9,63 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا بـرنامج وطـنـنا 25 - 21 برنامج وطننا/ترقية التطوع 61S94BE

171,00 492,29 هبـــــــــة إسبــانـيــا

5,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

176,00 500,29 المجموع:

60,00 200,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

23 - 22

 مشروع دعم النظام الوطني للحماية

مكونة دعم/ االجتماعية في موريتانيا   

نظام الحماية اإلجتماعية

61S98BE

13 120,01 71 744,51

13 120,01 71 744,51

51 307,68 312 355,95

إجمالي القطاع الجزئي: 64: عدد المشاريع 

إجمالي القطاع: 64: عدد المشاريع 

المجموع العام: 552: عدد المشاريع 

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

23 - 21

 النفاذ للمواد الغذائية وتأمين القدرة

دعم الخطة الوطنية لدرء/الشرائية  

19آثار كوفيد 

61S93BE

 المديرية العامة للتمويالت

والتعاون
24 - 15

 برنامج محو الدين الخارجي على

موريتانيا من قبل إسبانيا
61S96BE
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,90 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للدولة 23 - 22 عصرنة ألمفتشية العامة للدولة 51A582BE

4,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للدولة 25 - 22
 تدريب وبناء قدرات موظفي المفتشية

العامة للدولة
51A583BE

4,90 15,00

4,90 15,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

4,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير األول 25 - 22
الوزارة/اإلشراف والتنظيم اإلداري  

األولى
51A581BE

4,00 16,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

13,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مبادرة الشفافية في

الصناعات االستخراجية
25 - 21

 تعزيز الشفافية في الصناعات

االستخراجية
51A580BE

13,00 50,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,30 0,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مكتب الصحافة 23 - 23 تعزيز نظام االتصال 51A666BE

0,30 0,30

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,50 10,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 سلطة حماية البيانات

الشخصية
23 - 23

 اقتناء معدات لصالح هيئة حماية

البيانات الشخصية
51I232BE

10,50 10,50

27,80 76,80

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 4: عدد المشاريع 

مكتب الصحافة: - 7الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

سلطة حماية البيانات الشخصية: - 27الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية: - 4الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 2: عدد المشاريع 

الوزارة األولى- 3:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

حسب التبويب الميزانوي - 2023- ميزانية اإلستثمارالمدعمة 

رئاسة الجمهورية- 1:  الباب  

المفتشية العامة للدولة: - 9الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

12,00 24,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا محـــكـمــة الحــســابـــات 25 - 22 تجهيـزات لصالح محكمة الحسـابـات 51A584BE

12,00 24,00

12,00 24,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,30 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان األمانة العامة للحكومة 25 - 21
 عصـرنـة مصالح الوزارة األمانة

العامة للحكومة
51A585BE

1,00 5,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان األمانة العامة للحكومة 25 - 21
 عصرنة أرشيف الوزارة األمانة العامة

للحكومة
51A586BE

151,87 151,87 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان األمانة العامة للحكومة 23 - 23 اقتناء سيارات لضالح اإلدارة 51I235BE

154,17 165,47

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الوثـــائـق الوطنية 25 - 22
 اقتناء معدات لصالح اإلدارة العامة

لألرشيف الوطني
51A587BE

2,00 6,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للتنسيق

الحكومي
25 - 22 عصـرنـة األنشـطـة الحكومية 51A588BE

3,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للتنسيق

الحكومي
24 - 23 المنصة الرقمية الحكومية 51A681BE

1,56 3,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للتنسيق

الحكومي
24 - 23 برنامج تبادل الخبرات 51A682BE

5,56 13,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 المندوبية العامة لرقمنة

 وتبسيط الوثائق والمستندات

اإلدارية

25 - 22
 ترقية وعصرنة مكتب التنظيم

واألساليب المنهجية
51A589BE

1,00 5,00

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

اإلدارة العامة للتنسيق الحكومي: - 4الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

المندوبية العامة لرقمنة وتبسيط الوثائق والمستندات اإلدارية: - 6الفصل    

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

مديرية األرشيف الوطني: - 3الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 1: عدد المشاريع 

الوزارة األمانة العامة للحكومة- 9:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

محكمة الحسابات- 8:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,13 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية  ا لتشريع  والترجمة

والنشر
25 - 22 عصـرنـة الجريدة الرسمية 51A590BE

2,13 9,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

8,40 8,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الحظيرة الوطنية لحوض

آرغين
23 - 23

 التسيير المستدام لمناطق الساحل

الحظيرة الوطنية لحوض/البحري  

أركين

15A104BE

36,00 602,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الحظيرة الوطنية لحوض

آرغين
25 - 09

 الدعم المؤسسي للحظيرة الوطنية

لحوض آركين
21A70BA

44,40 610,40

209,26 809,37

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

900,00 5 400,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 25 - 20 بناء ميناء و ورشة تصليح السفن 21I75BE

200,00 1 126,10 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 25 - 19 صيانة الطائرة-صندوق تيكانو 51A499BE

20,00 118,66 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 25 - 20 تشغيل المواقع الجديدة 51A500BE

1,39 5,56 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 23 - 20 دعم األكاديمية البحرية 51A502BE

352,50 705,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزاة الدفاع 23 - 21
 اقتناء معدات خاصة لوزارة الدفاع

الوطني
51I220BE

1 473,89 7 355,32

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة المصالح المالية 25 - 18
وزارة/دعم مديرية المصالح المالية  

الدفاع
51A467BE

2,00 15,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

20,00 116,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للخدمات

الصحية للقوات المسلحة
25 - 12 الدعم الصحي للقوات المسلحة 51A339BE

20,00 116,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

11,00 56,51 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا و.د.و/اإلدارة المركزية 25 - 13 دعــم وزارة الدفاع الوطني 51A378BE

11,00 56,51

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المديرية العامة للخدمات الصحية للقوات المسلحة واألمن: - 8الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

اإلدارة المركزية: - 81الفصل    

إجمالي الفصل: 5: عدد المشاريع 

مديرية المصالح المالية: - 2الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 11: عدد المشاريع 

وزارة الدفاع الوطني- 10:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الحظيرة الوطنية لحوض آركين: - 41الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

المديرية العامة للتشريع: - 7الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

40



2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1 226,62 9 109,76 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا القوات المسلحة الوطنية 25 - 10 الدعــم المـؤسسي للجيش الـوطني 51A332BE

1 226,62 9 109,76

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

267,40 2 032,71 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الدرك الوطني 25 - 10 دعـم الدرك الوطني 51A331BE

267,40 2 032,71

3 000,91 18 685,30

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

25,00 258,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 25 - 11 تجهيــز البعثــات الدبلوماسية 51A333BE

7,90 15,26 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 25 - 20
 اقتناء معدات لصالح وزارة الشؤون

الخارجية
51A504BE

17,40 46,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 23 - 21 تعزيز قدرات األكاديمية الدبلوماسية 51A570BE

5,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزارة الخارجية 23 - 22
 حفظ أرشيف وزارة الخارجية

والتعاون والموريتانيين في الخارج
51A591BE

55,30 329,96

55,30 329,96

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

80,00 504,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي ديوان وزير العدل 24 - 19 برنامج دعم إصالح العدالة 42A72BE

10,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير العدل 23 - 22 برنامج عصرنة والولوج للعدالة 42A85BE

36,44 260,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

5,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

41,44 286,00 المجموع:

10,50 98,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير العدل 25 - 20 تجهيزات لصالح المحاكم والمستشارية 42I54BE

141,94 903,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,90 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والتشريع

والتعاون
23 - 21

 تقنين تحرير وتوزيع القوانين

والنصوص
42A77BE

3,50 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والتشريع

والتعاون
24 - 21 دعم اللجنة الدائمة للتقنين 42A87BE

9,40 20,00

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

ادارة الدراسات و التشريع و التعاون: - 2الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

ديوان وزير العدل 27 - 22 مشروع دعم قطاع العدل في موريتانيا 42A86BE

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 4: عدد المشاريع 

وزارة العدل- 14:  الباب  

إجمالي الوزارة: 10: عدد المشاريع 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج- 11:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الدرك الوطني: - 83الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الجيش الوطنى: - 82الفصل    

بماليين األوقية الجديدة
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

8,80 33,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المصادر البشرية 25 - 21
وزارة/دعـم قدرات المصادر البشرية  

العدل
51A594BE

8,80 33,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

6,00 12,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الشؤون المالية

والبنى التحتية واللوازم
23 - 20 إطالق رقمنة االجراءات القضائية 42A75BE

6,00 12,30

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,40 4,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للعدل 23 - 21 اقتناء تجهيزات لصالح القضاة 42A79BE

2,40 4,80

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,50 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا النيابة العامة 23 - 22 دعم النيابة العامة 42A90BE

1,50 4,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,44 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
25 - 21

 رقمنة اإلجراءات وإعداد قواعد بيانات

للسجون
42A80BE

11,54 17,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
25 - 22 دعم أمن مؤسسات السجون 42A89BE

4,09 11,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
23 - 23 بناء ودعـم مخابز السجون 42A91BE

5,70 5,70 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
23 - 23

 اقتـنـاء تجهيزات لصالح المديرية

العامة للشؤون الجنائية وتسيير السجون
42A92BE

5,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
23 - 20 اقتناء سيارات خاصة لنقل السجناء 42I55BE

6,20 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة إلدارة

السجون والدمج
25 - 21

 اقتناء معدات منزلية لصالح مديرية

السجون
42I56BE

35,97 66,70

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

6,30 23,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مركز استقبال ودمج

 األطفال المتنازعين مع

القانون

25 - 22

 معدات لصالح ورشات التكوين لدى

 مركز االستقبال والدمج االجتماعي

لألطفال المتنازعين مع القانون

42I01BA

6,30 23,90

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المديرية العامة إلدارة السجون والدمج: - 16الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 6: عدد المشاريع 

مركز االستقبال والدمج االجتماعي لألطفال المتنازعين مع القانون: - 41الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

اإلدعاء العام: - 9الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المفتشية العامة لإلدارة القضائية والسجون: - 5الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إدارة المصادر البشرية: - 3الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

ادارة الشؤون المالية و البني التحتية والعصرنة: - 4الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

11,00 42,24 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مكتب تسيير الممتلكات

 المجمدة والمحجوزة

 والمصادرة وتحصيل

األصول الجنائية

23 - 23

 دعم وتعزيز قدرات مكتب تسيير

 الممتلكات المجمدة والمحجوزة

والمصادرة وتحصيل األصول الجنائية

42A01BA

11,00 42,24

223,31 1 110,44

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

20,00 160,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي ديوان وزارة التجارة 24 - 20 برنامج دعم التنافسية في غرب إفريقيا 24A23BE

20,00 160,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,60 1,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الصناعة التقليدية

والحرف
23 - 22 ترميم معدات دار الصناعة التقليدية 26I07BE

3,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الصناعة التقليدية

والحرف
25 - 16

 دعم المشاركة في معارض الصناعة

التقليدية
51A441BE

3,60 17,20

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الدراسات والبرمجة

والتعاون
23 - 22 إنشاء صندوق لترقية الصناعة التقليدية 26S01BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الدراسات والبرمجة

والتعاون
23 - 22 إنشاء صندوق لترقية السياحة 51A592BE

5,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الدراسات والبرمجة

والتعاون
24 - 23 وزارة التجارة/صندوق الدراسات 51A668BE

15,00 40,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة ترقية التجارة الخارجية 24 - 23 وضع أداة للتحقق من مواءمة المعايير 24I22BE

10,00 10,00

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

مديرية ترقية التجارة الخارجية: - 11الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

إدارة الدراسات والبرمجة والتعاون: - 6الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مديرية الصناعة التقلبدية والحرف: - 4الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 18: عدد المشاريع 

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية و السياحة- 18:  الباب  

مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل األصول الجنائية: - 50الفصل    

بماليين األوقية الجديدة
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

14,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المعايير وتطوير

الجودة
24 - 22

 اقتناء معدات تقنية لصالح مديرية

المعايير وتطويرالجودة
51I221BE

14,00 40,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مدرسة الفندقة والسياحة 23 - 22 دعـم مدرسة الفندقة والسياحة 27A15BE

45,00 45,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مدرسة الفندقة والسياحة 23 - 23 بناء مقر مدرسة الفندقة والسياحة 27I07BA

55,00 105,00

117,60 372,20

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

100,00 3 152,00 هبـــــــــة
األلمانية للتعاون. و  

المالي

 ديـــوان وزيــــــر

 الصــيــــــد واإلقتصاد

البحري

24 - 17
 تمديد تمويل مشروع الرقابة على

5الصيد  المرحلة 
21A72BE

4,50 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديـــوان وزيــــــر

 الصــيــــــد واإلقتصاد

البحري

25 - 22
وزارة/صندوق الدراسات والبحوث  

الصيد و االقتصاد البحري
21E72BE

53,70 685,57 هبـــــــــة اليـابــان

3,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

56,70 688,57 المجموع:

49,40 247,00 هبـــــــــة صندوق أبوظبي

 ديـــوان وزيــــــر

 الصــيــــــد واإلقتصاد

البحري

23 - 22
 مشروع إقامة مصنع الثلج في ميناء

تانيت
21I78BE

20,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ميناء تــانيـت 23 - 23 الدعم اللوجستي لميناء تانيت 21I79BE

45,00 61,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديـــوان وزيــــــر

 الصــيــــــد واإلقتصاد

البحري

23 - 22
تطوير-برنامج أولوياتي الموسع   

(سوق السمك بانواكشوط)مناطق الصيد
21I82BE

100,00 400,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ميناء انيـاكـو 25 - 23 تفعيل وتشغيل ميناء انـديـاكـو 34I11EP

375,60 4 591,57

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

50,00 116,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا خفـر السواحل الموريتانية 25 - 20
 اقتناء تجهيزات لصالح خفر السواحل

الموريتاني
21I74BE

50,00 116,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

37,00 157,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المعهد الموريتاني لبحوث

المحيطات
25 - 21 دعم البحوث حول الصيد 21I77BE

37,00 157,50

المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات و الصيد: - 41الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 7: عدد المشاريع 

خفر السواحل الموريتانية: - 4الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وزارة الصيد واإلقتصاد البحري-  19:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 مركز التأهيل والتدريب

لمهن الصيد
27 - 22

 مشروع تحسين مرافق مركز التأهيل

والتدريب لمهن الصيد
21I52BA

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 10: عدد المشاريع 

مديرية المعايير وتطوير الجودة: - 19الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مدرسة الفندقة والسياحة: - 50الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

35,80 510,15 هبـــــــــة اليـابــان

10,00 52,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

45,80 562,15 المجموع:

45,80 562,15

508,40 5 427,72

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

108,43 220,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية البنى التحتية

للطيران والموانئ
24 - 19 تشيــيد مطار لمغيطي 35I57BE

123,09 189,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية البنى التحتية

للطيران والموانئ
23 - 21 ترميم مطار انواذيبو 35I59BE

231,51 409,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

8,84 26,84 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والبرمجة

والتعاون
23 - 19

 دراسة حول التنقل وحركة المرور

بمدينة انواكشوط
33E110BE

40,89 75,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والبرمجة

والتعاون
25 - 22

 صندوق الدراسات لصالح وزارة

التجهيز و النقل
51E228BE

49,73 101,84

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

220,00 2 474,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

25 - 07 برنامج فك العزلة 33I103BE

200,00 2 480,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

23 - 17 بناء طرق انواكشوط الحضرية 33I164BE

295,93 591,76 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

23 - 20
  إلى108إعادة بناء مقطع الكيلومتر 

بوتلميت-بوتلميت من طريق انواكشوط
33I192BE

708,60 1 196,94 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

24 - 22 المحيط األطلسي-ربط كيرمسين 33I194BE

20,00 200,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

26 - 23
عين فربه-تشييد طريق الطينطان -

اطويل
33I198BE

109,21 728,04 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

23 - 21

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

بناء طرق حضرية1.1.3/ الجمهورية  

في أنواكشوط

33I203BE

137,96 320,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 21

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

برنامج إنجاز طرق/ الجمهورية  

بداخل البالد

33I204BE

20,00 200,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

26 - 23
وصل)امبود- تشييد طريق باركيول   

سيليبابي-كيهيدي-طريق األمل  )
33I209BE

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

ادارة البنية التحتية للنقل البري، الممولة من موارد ذاتية: - 20الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

مديرية البنى التحتية للطيران والموانئ  والمراسي النهرية وسكك الحديد: - 4الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون: - 18الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 10: عدد المشاريع 

وزارة التجهيز والنقل-  21:  الباب  

بماليين األوقية الجديدة

 المكتب الوطني للرقابة على

منتجات الصيد البحري
23 - 20

 مشروع إنشاء مختبرات للرقابة

 والتحليل لصالح المكتب الوطني

حماية/للرقابة على منتجات الصيد  

المستهلك

21I51BA

المكتب الوطني لصحة منتجات الصيد: - 44الفصل    
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270,80 600,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

24 - 21

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

تشييد جسرين بمدينة/ الجمهورية  

نواكشوط

33I215BE

105,82 340,38 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

23 - 22

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

أشغال رصف : 1.2.3الجمهورية   

الطرق للمحاور الرئيسية

33I216BE

128,00 360,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 22 إنجاز أشغال الصرف الصحي للطرق 33I217BE

283,42 283,42 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 22 برنامج تحسين الطرق الرملية 33I218BE

29,90 125,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 22 برنامج لضبط النقل الحضري 33I219BE

210,00 1 500,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

ذاتية

25 - 23 تأهيل شبكة الطرق الوطنية 33I222BE

2 739,63 11 400,44

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,00 480,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 567,34 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

استصناع/للتنمية

720,00 6 240,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

182,22 1 042,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

902,22 8 329,34 المجموع:

0,00 937,50 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

0,00 740,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 1 677,50 المجموع:

300,00 1 680,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

0,00 0,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

300,00 1 680,00 المجموع:

240,00 1 200,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية

20,57 122,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

260,57 1 322,00 المجموع:

200,00 550,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

96,37 424,51 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

296,37 974,51 المجموع:

96,00 400,32 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

164,00 706,40 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

بيع ألجل/ للتنمية

28,50 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

288,50 1 206,72 المجموع:

480,00 1 200,00 قــــــــرض اإلفريقي للتنمية. ص

70,00 125,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

240,00 400,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

790,00 1 725,55 المجموع:

2 837,66 16 915,62 إجمالي الفصل: 7: عدد المشاريع 

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

26 - 22 شنقيط-تشييد طريق أطار 33I199BE

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

23 - 17
 إنشاء جسر على نهر السنغال إنطالقا

من روصو
34I04BE

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

25 - 19
انبيكت-أشغال تشييد طريق أشميم  

لحواش
33I186BE

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

25 - 20 عدل بكرو-بناء طريق  آمرج 33I196BE

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

23 - 17
الطريق الوطنية رقم-مقطع بنشاب  

4والطريق الوطنية رقم1
33I166BE

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

24 - 19 أالك-أشغال تشييد مقطع بوتلميت 33I185BE

إجمالي الفصل: 14: عدد المشاريع 

ادارة البنية التحتية للنقل البري ، الممولة من موارد خارجية: - 21الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 ادارة البنية التحتية للنقل

 البري، الممولة من موارد

خارجية

25 - 11
كنكوصة- كيفة - بناء طريق تجكجة   - 

خاي- سيلبابي 
33I02BE
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

210,00 471,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية صيانة الطرق 24 - 19
 البرنامج التعاقدي لصيانة الطرق

الحضرية
33I187BE

484,28 1 800,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية صيانة الطرق 25 - 22 أشغال صيانة شبكة الطرق الوطنية 33I220BE

694,28 2 271,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الوقاية وسالمة

الطرق
23 - 20 حملة توعية حول السالمة الطرقية 31A195BE

8,50 9,65 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الوقاية وسالمة

الطرق
23 - 20 اقتناء تجهيزات  ألمن الطرق 31I214BE

13,50 17,65

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

70,00 216,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا شركة النقل العمومي 25 - 20 تسيير النقل العمومي 31S100BE

70,00 216,00

6 636,31 31 331,56

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

60,00 375,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية
ديــــوان وزارة الزراعة 23 - 18 توسعة وترميم قناة كوندي 11P136BE

104,00 723,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

8,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

112,00 763,00 المجموع:

38,00 1 900,00 قــــــــرض وكالة التنمية الدولية ديــــوان وزارة الزراعة 24 - 22
 مشروع دعم التطوير واالبتكار في

القطاع الزراعي بموريتانيا
11P146BE

1 500,00 7 500,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديــــوان وزارة الزراعة 25 - 21 إقتناء مدخالت زراعية 11P149BE

1 710,00 10 538,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

566,00 4 668,74 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 25 - 14
بنى/ برنامج التنمية الريفية المندمج  

تحتية واستصالح ريفي
11P118BE

16,67 367,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21
فك العزلة/ برنامج أولوياتي الموسع  

عن مناطق اإلنتاج الزراعي
11P150BE

582,67 5 035,74

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

ادارة اإلستصالح الريفي: - 21الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

وزارة الزراعة- 22:  الباب  

الديـوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 الشركة الوطنية للتنمية

الريفية
26 - 19

 دعم األمن الغذائي في مناطق كوركول

وكيديماغا
11P138BE

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 30: عدد المشاريع 

مديرية الوقاية وسالمة الطرق: - 23الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

شركة النقل العمومي: - 62الفصل    

مديرية صيانة الطرق: - 22الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,56 110,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21
بناء/ 5.4.1برنامج أولوياتي الموسع  

حوض الحتجاز مياه األمطار 30
12I51BE

16,35 64,13 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21

 برنامج أولوياتي

استصالح المساحات/7.4.1الموسع  

200)المائية والزراعية المتدهورة   

(هكتار

12I53BE

6,71 65,96 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21
بناء8.4.1/برنامج أولوياتي الموسع  

خمس سدود
12I54BE

108,22 174,01 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 21

9.4.1/ برنامج أولوياتي الموسع   

 تنظيف وإعادة تقويم ثالثة محاور

مائية على طول النهر

12I55BE

6,82 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية االستصالح الزراعي 23 - 22
تشييد- 2.4.1برنامج أولوياتي الموسع  

سدود صغيرة
12I58BE

143,67 434,10

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

9,82 29,45 هبـــــــــة
 البنك اإلسالمي

للتنمية

4,00 6,46 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

13,82 35,91 المجموع:

335,95 728,82 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة تنمية الشعب الزراعية 25 - 14
تنمية/برنامج التنمية الريفية المندمج  

الُشعب الزراعية
11E102BE

10,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة تنمية الشعب الزراعية 23 - 22
 اإلشراف الفني على الزراعة في

البيوت البالستيكية
11I122BE

3,50 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة تنمية الشعب الزراعية 23 - 23 إنشاء مركز للبذور 11P153BE

363,27 781,73

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

37,00 93,47 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حماية النباتات 25 - 22
حماية/برنامج التنمية الريفية المندمج  

النباتات
11I123BE

37,00 93,47

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 70,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط واالحصاء

والتعاون والمتابعة والتقويم
23 - 22

 اإلصالحات المؤسسية وبناء قدرات

مصالح وزارة الزراعة
51A605BE

10,00 70,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

190,00 4 845,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية
صـونــاديـــــــر 23 - 13

 مشروع استصالح الحوض الشرقي

لبحيرة اركيز
12I40BE

295,00 295,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا صـونــاديـــــــر 23 - 23 مشروع االستصالح الريفي 16S01SO

485,00 5 140,00

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

مديرية التخطيط واالحصاء والتعاون والمتابعة والتقويم: - 26الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الشركة الوطنية للتنمية الريفية: - 60الفصل    

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

مديرية حماية النباتات: - 25الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إدارة تنمية الشعب الزراعية 23 - 21 دعم سلسلة القيمة لزراعة الخضروات 11A117BE

مديرية االستصالح الزراعي: - 21الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 5: عدد المشاريع 

إدارة تنمية الشعب الزراعية: - 24الفصل    

48



2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,00 182,78 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 465,12 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

استصناع/للتنمية

0,00 124,02 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 771,92 المجموع:

0,00 771,92

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

7,00 60,80 تمويل ذاتي المستفيدون

95,00 849,60 شبـه هبــة وكالة التنمية الدولية

6,24 87,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

108,24 997,90 المجموع:

108,24 997,90

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

96,00 336,00 قــــــــرض اإلفريقي للتنمية. ص

120,00 434,80 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

288,00 1 101,60 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

بيع ألجل/ للتنمية

96,00 460,80 قــــــــرض
 صندوق نيجريا

الخاص

21,41 425,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

621,41 2 758,20 المجموع:

621,41 2 758,20

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

237,60 958,88 هبـــــــــة

72,20 180,12 شبـه هبــة

44,95 248,43 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

354,75 1 387,43 المجموع:

354,75 1 387,43

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

240,00 1 080,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

26,11 141,48 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

266,11 1 221,48 المجموع:

266,11 1 221,48 إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع الواحات: - 72الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع

الواحات
26 - 21 مشروع تطوير وتنمية الواحات 11P141BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيزات الجماعية وتنظيم المنتجين الريفيين: - 71الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

للتنمية.د. ص  

الزراعية

 وحدة تنسيق مشروع

 التسيير المستدام للموارد

 الطبيعية والتجهيزات

 الجماعية وتنظيم المنتجين

الريفيين

27 - 21

 مشروع التسيير المستدام للموارد

 الطبيعية والتجهيزات الجماعية وتنظيم

المنتجين الريفيين

61I72BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق برنامج دعم الصناعات التحويلية في الزراعة الموريتانية: - 70الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق برنامج دعم

 الصناعات التحويلية في

الزراعة الموريتانية

26 - 19
 برنامج دعم الصناعات التحويلية في

الزراعة الموريتانية
11P137BE

وحدة تنسيق مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في منطقة الساحل بغرب أفريقيا: - 69الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع الدعم

 الجهوي لمبادرة الري في

منطقة الساحل بغرب أفريقيا

24 - 18
 مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري

في منطقة الساحل بغرب أفريقيا
11P133BE

 وحدة تنسيق مشروع تنمية

 القدرة على مواجهة  العجز

الغذائي المتكرر

23 - 14

 تنمية القدرة على مواجهة  عدم األمن

 الغذائي وسوء التغذية في الساحل

بموريتانيا

11P116BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع تنمية القدرة على مواجهة  العجز الغذائي المتكرر: - 68الفصل    

بماليين األوقية الجديدة
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,00 552,00 هبـــــــــة اإلفريقي للتنمية. ص

0,00 81,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 633,00 المجموع:

0,00 633,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

105,00 950,88 هبـــــــــة
للتنمية.د. ص  

الزراعية

3,00 175,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

108,00 1 125,88 المجموع:

108,00 1 125,88

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مركز تدريب المنتجين

الريفيين
23 - 23 تكوين  المنتجين الريفيين 11P152BE

5,00 5,00

4 795,11 30 993,84

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

27,18 103,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المجلس الجهوي للحوض

الشرقي
25 - 22

 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للحوض الشرقي
61I01CL

27,18 103,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

22,49 90,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المجلس الجهوي للحوض

الغربي
25 - 22

 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للحوض الغربي
61I02CL

22,49 90,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

25,13 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي للعصـابـه 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للـعـصابـه
61I03CL

25,13 100,00

المجلس الجهوي للعصـابـه: - 3الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المجلس الجهوي للحوض الغربي: - 2الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 27: عدد المشاريع 

الجهات- 24:  الباب  

المجلس الجهوي للحوض الشرقي: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مركز تدريب المنتجين الريفيين: - 81الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع تطويرالشعب الشاملة: - 77الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع

تطويرالشعب الشاملة
25 - 18 مشروع تطويرالشعب الشاملة 11A112BE

وحدة تنسيق برنامج تعزيز مقاومة عدم األمن الغذائي والتغذوي في الساحل: - 74الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق برنامج تعزيز

 مقاومة عدم األمن الغذائي

والتغذوي في الساحل

23 - 15
 برنامج تعزيز مقاومة عدم األمن

الغذائي والتغذوي  في الساحل
11P122BE
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

24,74 99,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي لكـوركـول 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للحوض لكـوركـول
61I04CL

24,74 99,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

24,41 98,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي للـبراكنـه 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

للبـراكـنـه
61I05CL

24,41 98,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

19,79 80,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي التـرارزه 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

التـرارزه
61I06CL

19,79 80,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

8,68 35,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي آلدرار 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

آلدرار
61I07CL

8,68 35,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,52 42,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي النواذيبو 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

لداخـلـت انواذيبو
61I08CL

10,52 42,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,27 41,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي لـتكانـت 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

لتـكانـت
61I09CL

10,27 41,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

23,06 93,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي لكيديماغا 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

لكـيـديماغـا
61I10CL

23,06 93,00

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المجلس الجهوي لكيديماغا: - 10الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المجلس الجهوي لـتكانـت: - 9الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

المجلس الجهوي آلدرار: - 7الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المجلس الجهوي النواذيبو: - 8الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المجلس الجهوي التـرارزه: - 6الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المجلس الجهوي للـبراكنـه: - 5الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

المجلس الجهوي لكـوركـول: - 4الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

6,18 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المجلس الجهوي لتيرس

زمور
25 - 22

 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

لتـيرس زمـور
61I11CL

6,18 25,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

7,54 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي إليـنـشيري 25 - 22
 استثمارات لصالح المجلس الجهوي

إلينـشـيري
61I12CL

7,54 30,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

30,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المجلس الجهوي النواكشوط 25 - 22 دعم المجلس الجهوي بانواكشوط 51A564BE

30,00 120,00

240,00 956,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
25 - 22 إنشاء وحدة لتحسين ظروف المدرسين 43A185BE

20,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
25 - 21

2.3.14برنامج أولياتي الموسع  - 

التكوين األولي والمستمر
43A186BE

15,47 221,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
25 - 22 دعـم قـدرات المؤسسات التعليمية 43A187BE

80,00 252,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
24 - 22

 برنامج دعم التنمية البشرية في

مكونة التعليم/موريتانيا
43A189BE

152,00 855,00 هبـــــــــة
 الواليات المتحدة

األمريكية

 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
24 - 21 برنامج دعم  الكفاالت المدرسية 43S125BE

10,00 17,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
23 - 21

2.3.12برنامج أولياتي الموسع  - 

تزويد المدارس بالماء
43S126BE

7,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التهذيب

الوطني واإلصالح
25 - 21

2.3.8برنامج أولياتي الموسع  - 

 تحسين النظافة المدرسية والصرف

الصحي

43S127BE

287,47 1 517,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,60 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين بلعيون
23 - 15

 اقتناء تجهيزات لصالح مدرسة تكوين

المعلمين بلعيون
43A149BA

1,60 4,00

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 7: عدد المشاريع 

المدرسة الوطنية لتكوين المعلمين بلعيون: - 40الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 13: عدد المشاريع 

وزارة التهذيب الوطني واصالح النظام التعليمي- 25:  الباب  

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المجلس الجهوي النواكشوط: - 13الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

المجلس الجهوي لتيرس زمور: - 11الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المجلس الجهوي إليـنـشيري: - 12الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

50,00 225,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المعهد التربوي الوطني 25 - 20 طباعة  كتب مدرسية 43A170BE

50,00 225,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,00 2,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين بانواكشوط
23 - 23

 دعــم أداء مدرسة تكوين المعلمين

بانواكشوط
43A169BA

2,00 2,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,40 1,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين بكيهيدي
23 - 23

 دعــم أداء المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين بكيهدي
43A170BA

1,40 1,40

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,40 1,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين باكجوجت
23 - 23

 دعــم أداء المدرسة الوطنية لتكوين

المعلمين باكجوجت
43A171BA

1,40 1,40

343,87 1 751,30

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

9,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التنمية

الحيوانية
23 - 23 إعادة تأهيل مسالخ انواكشوط 14I19BE

160,00 720,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي
 ديوان وزارة التنمية

الحيوانية
26 - 20

 تعزيز تنمية القطاعات الزراعية

والرعوية المستدامة
61S86BE

169,00 729,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

69,00 69,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المصالح البيطرية 23 - 23
 مشروع تحسين صحة وسالمة

الحيوانات
14A32BE

69,00 69,00

مديرية المصالح البيطرية: - 2الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وزارة التنمية الحيوانية- 26:  الباب  

لديـوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 12: عدد المشاريع 

المدرسة الوطنية لتكوين المعلمين بكيهيدي: - 61الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المدرسة الوطنية لتكوين المعلمين باكجوجت: - 62الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المدرسة الوطنية لتكوين المعلمين بانواكشوط: - 60الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المعهد التربوي الوطني: - 41الفصل    

بماليين األوقية الجديدة
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

4,80 4,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية تطوير السالالت

الحيوانية
23 - 23

 مشروع تثمين الموارد الزراعية

والرعوية
14A33BE

35,00 358,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية تطوير السالالت

الحيوانية
25 - 21

البنى التحتية/برنامج أولوياتي الموسع   

الرعوية
14I18BE

40,00 275,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية تطوير السالالت

الحيوانية
25 - 20 تطوير زراعة األعالف 14P39BE

24,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية تطوير السالالت

الحيوانية
25 - 22 تطوير مزارع األلبان 14P43BE

103,80 697,80

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

70,00 70,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الهيئة الوطنية للبحوث

وتنمية الثروة الحيوانية
23 - 23 البرنامج الوطني للمياه الرعوية 13I150BE

40,00 45,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الهيئة الوطنية للبحوث

وتنمية الثروة الحيوانية
23 - 23 عصرنة محطات التحسين الوراثي 14I20BE

110,00 115,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

80,00 860,03 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 برنامج التنمية الحيوانية

البنى التحتية/ المندمج  

الرعوية

25 - 14
البنى/ برنامج التنمية الحيوانية المندمج  

التحتية الرعوية
14P32BE

80,00 860,03

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

80,69 667,20 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

2,00 6,26 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

82,69 673,46 المجموع:

82,69 673,46

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

950,00 1 710,00 هبـــــــــة

96,00 1 499,67 قــــــــرض

10,00 78,71 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

1 056,00 3 288,38 المجموع:

1 056,00 3 288,38

1 670,49 6 432,66

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 12: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق المشروع الجهوي لدعم الرعي في الساحل: - 75الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

وكالة التنمية الدولية  وحدة تنسيق المشروع

 الجهوي لدعم الرعي في

الساحل

27 - 22
 المشروع الجهوي لدعم الرعي في

2الساحل المرحلة 
14P40BE

وحدة تنسيق المشروع الجهوي لتحسين أنظمة الرقابة على األمراض بغرب إفريقيا: - 74الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق المشروع

 الجهوي لتحسين أنظمة

 الرقابة على األمراض

بغرب إفريقيا

24 - 19
 تحسين أنظمة الرقابة على األمراض

بإفريقيا
44A130BE

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

البنى التحتية الرعوية/ برنامج التنمية الحيوانية المندمج: - 73الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

الهيئة الوطنية للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية: - 42الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

مديرية تطوير السالالت الحيوانية: - 22الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

4,08 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
25 - 22

 ترقية النوعية لدى مدارس التكوين

المهني
43A188BE

200,00 400,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
24 - 23

 االرتقاء إلى المعايير من خالل تجهيز

مدارس التعليم الفني والمهني
43I153BE

6,92 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
25 - 22 تنسيق مشاريع التشغيل 46A30BE

40,00 354,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
26 - 22

 مشروع دعم تطوير ريادة األعمال في

موريتانيا، وباألخاص بالنسبة للنساء
46S23BE

500,00 1 600,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
25 - 22 الصنـدوق الوطني للتشغيل 46S24BE

8,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
23 - 23 دعم الجمعيات والمبادرات 51A662BE

171,00 950,00 قــــــــرض
 صندوق خليفة

لتطوير المؤسسات

 ديوان وزارة التشغيل

والتكوين المهني
25 - 21

 برنامج دعـم قطاع المشاريع الصغرى

والصغيرة والمتوسطة
61S90BE

930,00 3 372,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية نظم المعلومات

واالتصال
23 - 22

 دعم قدرات مديرية نظم المعلومات

واالتصال
51A595BE

3,00 8,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
وزارة/المفتشية العامة  

التشغيل
23 - 23

 دعـم قـدرات المفتشية العامة لوزارة

التشغيل
51A663BE

1,50 1,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,98 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للتشغيل 25 - 21
 برنامج دعم ترقية المقاوالت الصغرى

والصغيرة والمتوسطة وتشغيل  الشباب
46S22BE

3,98 20,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

8,01 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المعهد الوطني لترقية

التكوين الفني والمهني
24 - 22

 دعم المعهد الوطني لترقية التكوين

الفني والمهني
51A461BA

8,01 12,00

المعهد الوطني لترقية التكوين الفني والمهني: - 42الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المديرية العامة للتشغيل: - 17الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المفتشية العامة: - 9الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 7: عدد المشاريع 

مديرية نظم المعلومات واالتصال: - 8الفصل    

وزارة التشغيل والتكوين المهني- 28:  الباب  
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الوطنية للتشغيل 25 - 22 مشروع استثمار التشغيل 46S26BE

5,00 20,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الصناديق الشعبية لإلدخار

والقرض
24 - 22

 دعم قدرات الصناديق الشعبية للقرض

واإلدخار
51A596BE

2,00 6,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

7,02 53,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا برنامج مهنتي 25 - 21
تثمين- 2.4.2برنامج أولياتي الموسع   

برنامج مهنتي/ الـحـرف
46A28BE

7,02 53,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

327,64 1 358,96 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

20,11 76,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

347,75 1 434,96 المجموع:

347,75 1 434,96

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

64,86 144,00 هبـــــــــة اإلفريقي للتنمية. ص

4,00 15,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

68,86 159,60 المجموع:

68,86 159,60

1 377,11 5 087,06

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,00 10,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المحكمة العليا 25 - 22 تكوين عمال المحكمة العليا 51A597BE

4,00 6,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المحكمة العليا 23 - 22
 تجهـيـز قاعة وغرفة االنتظار

بالمحكمة العليا
51I222BE

5,00 17,00

5,00 17,00

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 2: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 16: عدد المشاريع 

المحكمة العليا- 32:  الباب  

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

البنك اإلفريقي للتنمية/وحدة تنسيق مشروع دعم التشغيل والدمج االجتماعي واالقتصادي لشباب الفئات الهشة: - 90الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 التشغيل والدمج االجتماعي

 واالقتصادي لشباب الفئات

البنك اإلفريقي للتنمية/الهشة

24 - 21

 مشروع دعم التشغيل والدمج

 االجتماعي واالقتصادي لشباب الفئات

البنك اإلفريقي للتنمية/الهشة

46S25BE

البنك الدولي/وحدة تنسيق مشروع التشغيل: - 89الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع

البنك الدولي/التشغيل
25 - 20 مشروع توظيف الشباب 46S20BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

برنامج مهنتي: - 85الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

ترقية الصناديق الشعبية للقرض و اإلدخار: - 64الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

الوكالة الوطنية للتشغيل: - 51الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,50 5,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان محكمة العدل السامية 23 - 22 تجهيزات لصالح محكمة العدل السامية 51I223BE

5,50 5,50

5,50 5,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

8,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 22
 مشروع تحسين اإلنتاج الزراعي في

الوسط الشرقي لموريتانيا
11P148BE

30,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 21
 أقساط التأمين إلدارة المخاطر

المشتركة لعموم إفريقيا
61A173BE

5,00 150,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 07
 برامج مفوضية األمن الغذائي ذات

األولوية
61A48BE

100,00 200,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 23 تكوين المخزون الوطني لألمن الغذائي 61S105BE

45,48 180,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 24 - 20 برنامج استباق الطوارئ والتهيؤ لها 61S77BE

41,23 155,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مفوضية األمن الغذائي 25 - 20
 ورشات  للتشغيل المكثف لليد العامة

والغذاء مقابل العمل
61S80BE

229,70 825,00

229,70 825,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,00 964,80 شبـه هبــة وكالة التنمية الدولية

0,00 36,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

200,00 600,00 قــــــــرض
 بنك اإلستثمار

األوروبي

200,00 1 600,80 المجموع:

190,00 1 763,20 قــــــــرض وكالة التنمية الدولية

5,00 37,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

195,00 1 800,20 المجموع:

12,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديـوان وزارة التحول الرقمي 24 - 23
 إنشاء المدرسة المهنية لتشجيع االبتكار

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
37I17BE

34,63 70,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديـوان وزارة التحول الرقمي 24 - 23 أقتناء معدات معلوماتية لصالح اإلدارة 51I237BE

441,63 3 496,00

ديـوان وزارة التحول الرقمي 26 - 22
 البرنامج اإلقليمي لإلندماج الرقمي في

غرب إفريقيا
37I16BE

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

ديـوان وزارة التحول الرقمي 23 - 12
 مشروع توسيع التغطية الجغرافية

لشبكات االتصال ذات التردد العالي
37I06BE

إجمالي الفصل: 6: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 6: عدد المشاريع 

وزارة التحول الرقمي واالبتكار وعصرنة اإلدارة- 35:  الباب  

إجمالي الوزارة: 1: عدد المشاريع 

مفوضية األمن الغذائى- 34:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

محكمة العدل العليا- 33:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

15,00 105,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 6,64 هبـــــــــة

480,00 1 000,00 قــــــــرض

495,00 1 111,64 المجموع:

23,00 280,18 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية البنى التحتية 23 - 22
 اقتناء البنى التحتية وحقوق الترخيص

والشمول الرقمي
51I224BE

518,00 1 391,82

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

4,50 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 25 - 22 تحديث تراخيص أمن معلومات اإلدارة 51A599BE

2,05 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 25 - 22 إنشاء مركز األمن السيبراني 51A600BE

60,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 24 - 23 مشروع مايكروسوفـت 51A672BE

84,00 104,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية تسيير النظم واألمن 23 - 23 تطوير وتوسيع شبكة اإلنترنت 51A673BE

150,55 269,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

7,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديـرية االبتكار 25 - 22 صندوق دعم حاضنة الشركات الناشئة 51A601BE

15,50 15,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديـرية االبتكار 23 - 23 إنشاء موزع مركزي لإلبتكار 51I233BE

22,50 55,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,30 2,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية عصـرنة اإلدارة 23 - 23
مشروع/منصـة خدمات عمومية   

إجراءاتي
51A674BE

2,30 2,30

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,65 1,65 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية االستراتيجيات

والتعاون
24 - 23 منصة لتوجيه خطط العمل 51A675BE

1,65 1,65

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

50,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التطوير والتشغيل

البيني
24 - 22 تسريع رقمنة اإلدارة 37I13BE

3,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التطوير والتشغيل

البيني
24 - 23

الرقمنة)مشروع المحظرة اإللكترونية   

(في خدمة التعليم األصلي
51A676BE

10,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التطوير والتشغيل

البيني
24 - 23

 وضع نظام ألكتروني إلدارة

المراسالت
51I234BE

63,00 86,00

1 199,63 5 302,27 إجمالي الوزارة: 17: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مديرية التطوير والتشغيل البيني: - 17الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مديرية االستراتيجيات والتعاون: - 16الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

مديـرية االبتكار: - 11الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

مديرية عصـرنة اإلدارة: - 15الفصل    

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

مديرية تسيير النظم واألمن: - 8الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

مديرية البنى التحتية: - 7الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

مديرية البنى التحتية 23 - 21
 تركيب توصيلة ثانية بالكابل البحري

19-في سياق مقاومة كوفيد 
37I09BE

 بنك اإلستثمار

األوروبي
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,00 6,52 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

25 - 21 حفظ األرشيف السمعي البصري 36A71BE

5,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

25 - 05
 دعم جمعية الكتاب و األدباء

الموريتانيين
41A09BE

2,00 2,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

23 - 23 (شعبي)اتحاد الكتاب الموريتانيين  41A43BE

12,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

23 - 23 شراء دار صحافة 41I14BE

4,00 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

50,40 416,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

54,40 430,00 المجموع:

0,30 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

24 - 23 إنشاء فضاءات للشباب 47I25BE

74,70 501,52

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

4,80 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا اللجنة الوطنية للـيـونسكو 25 - 13 دعم اللجنة الوطنية لليونسكو 41A39BE

4,80 10,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

4,00 48,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المعهد الموريتاني للبحث

العلمي والتراث الثقافي
25 - 11 دعم البحث العلمي والتكوين 41A19BA

4,00 48,40

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

9,20 49,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الهيئة الوطنية لحماية المدن

القديمة
25 - 11 حماية المدن القديمة 41A18BA

9,20 49,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

30,30 181,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 هيــئــة المـركــب

األولومــبــي
25 - 21 تجهيزات لصالح المركب األولمبي 47I19BA

30,30 181,60

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

هيئة المركب األولومبي: - 43الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الهيئة الوطنية لحماية المدن القديمة: - 42الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

اللجنة الوطنية  لليونسكو: - 18الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المعهد الموريتاني للبحث العلمي والتكوين في مجال التراث الثقافي: - 41الفصل    

 ديوان وزارة الثقافة

 والشباب والرياضة

والعالقات مع البرلمان

24 - 14
 مشروع السماح الستباق الصراعات

وترقية الحوار بين الثقافات
47A44BE

إجمالي الفصل: 6: عدد المشاريع 

وزارة الثقافة و الشباب والرياضة و العالقات مع البرلمان- 37:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

59



2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,50 17,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المركز الوطني لتكوين أطر

الشباب والرياضة
25 - 22 ترميم وتجهيز بنى تحتية رياضية 47I20BA

2,50 17,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,30 18,30 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المكتبة الوطنية 24 - 05 المكتبة الوطنية/ ترقية المطالعة 41A17BA

2,30 18,30

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,90 10,37 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المكتب الوطني للمتاحف 24 - 07
المكتب الوطني/ المحافظة على التراث  

للمتاحف
41A16BA

2,90 10,37

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,20 4,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المعهد الوطني للفنون 23 - 22 تـرقيـة للفنون 41A21BA

3,20 4,90

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,50 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الموريتانية لألنباء 23 - 22
 إنشاء مركز تدريب للصحفيين

الوكالة الموريتانية لألنباء/بأالك
36A70BA

14,20 60,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الموريتانية لألنباء 24 - 21
 المركزة أنشطة الوكالة الموريتانية

لألنباء
36A72BE

18,50 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الموريتانية لألنباء 24 - 22
 تحسين وضعية أرشيف الوكالة

الموريتانية لألنباء
36I74BA

34,20 93,40

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

22,50 111,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 25 - 21 تعزيز البث السمعي البصري 36I71BA

20,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 24 - 23 محطات راديو المدن القديمة 36I76BA

21,50 21,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 23 - 23 بناء محاور إعالمية محلية 36I77BA

10,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 23 - 23 إذاعــات المناطق الهادئة 36I78BA

4,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 23 - 23
مجموعة دول الساحل-إذاعـة الشباب   

الخمسة
36I79BA

2,00 2,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إذاعـــة موريتانيا 23 - 23 إذاعــة التثقيف الصحي 36I80BA

80,00 178,50

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 6: عدد المشاريع 

الوكالة الموريتانية لألنباء: - 62الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

إذاعة موريتانيا: - 63الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

معهد الفنون: - 54الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المكتب الوطني للمتاحف: - 47الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

المركز الوطنى لتكوين أطر الشباب والرياضة: - 45الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المكتبة الوطنية: - 46الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

33,00 125,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا التلفزة الموريتانية 25 - 21 المركزة  أنشطة تلفزة موريتانيا 36I72BA

33,00 125,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

22,30 70,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المطبعة الوطنية 25 - 21
 اقتناء تجهيزات النشر لصالح المطبعة

الوطنية
36I66EP

22,30 70,60

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

68,28 171,56 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 شركة البث اإلطاعي

والتلفزي الموريتاني
25 - 21

 اقتناء هوائيات لصالح هيئة البث

الموريتانية
36I73BA

68,28 171,56

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

9,63 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا بـرنامج وطـنـنا 25 - 21 برنامج وطننا/ترقية التطوع 61S94BE

9,63 30,00

381,31 1 510,65

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

15,50 89,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

اإلسالمية
25 - 20 صيانة وترميم المساجد 31I197BE

15,50 89,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 24,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

اإلسالمية
23 - 23 دعـم هيئة العلـمـاء الموريتانيين 31I245BE

10,00 24,40

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,50 3,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
  جامعة العلوم اإلسالمية

العيون
23 - 23

 ترميم مباني جامعة لعيون للعلوم

اإلسالمية
31I246BE

4,00 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
  جامعة العلوم اإلسالمية

العيون
25 - 19

 استحداث شهادة الماستر بجامعة العلوم

اإلسالمية بلعيون
43A166BA

1,50 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
  جامعة العلوم اإلسالمية

العيون
24 - 20

 تجهيزات لصالح جامعة العلوم

اإلسالمية بلعيون
51I207BA

9,00 20,50

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

مديرية التوجيه اإلسالمي: - 5الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

جامعة العلوم اإلسالمية بلعيون: - 40الفصل    

وزارة  الشؤون  اإلسال مية  و التعليم األصلي- 39:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 27: عدد المشاريع 

شركة البث اإلذاعي والتلفزي الموريتاني: - 66الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بـرنامج وطـنـنا: - 68الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المطبعة الوطنية: - 65الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

التلفزة الموريتانية: - 64الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

61



2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

12,00 18,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
للدراسات والبحوث. ع. م  

اإلسالمية
25 - 20

 ترميم وتجهيز المعهد العالي للدراسات

والبحوث اإلسالمية
43I97BA

12,00 18,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

4,00 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مركز التكوين المهني

للمحاظر
25 - 21

 ترميم وتجهيز مركز التكوين المهني

لخريجي المحاظر
43I100BA

4,00 13,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,30 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المحظرة الشنقيطية الكبرى

باكجوجت
23 - 20

 تجهيزات لصالح المحظرة الكبرى

الشنقيطية باكجوجت
43I99BA

5,30 12,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

11,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المؤسسة الوطنية لألوقاف 25 - 20
المؤسسة الوطنية/ترميم البنى التحتية   

لألوقاف
61I01EP

11,00 26,00

66,80 202,90

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,55 1,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 23 - 22 بناء مركز للبيانات 51A602BE

2,50 2,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 25 - 22
 اقتناء برمجيـات لصلح وزارة التعليم

العالي
51A603BE

2,00 2,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 23 - 23 دعم قدرات المستشارين الثقافيين 51A677BE

2,95 12,10 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزير التعليم العالي 23 - 23
 دعـم قـدرات وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي
51A678BE

9,00 18,15

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,50 6,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية التعاون الدولي 25 - 21 دعم سياسة التعاون الدولي 51A604BE

1,50 6,50

مديرية التعاون الدولي: - 12الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وزارة التعليم العالى و البحث العلمي- 42:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 9: عدد المشاريع 

المحظرة الشنقيطية الكبرى بأكجوجت: - 50الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المؤسسة الوطنية لألوقاف: - 52الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مركز التكوين المهني للمحاظر: - 42الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المعهد العالي للدراسات  والبحوث اإلسالمية: - 41الفصل    

بماليين األوقية الجديدة
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,50 7,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المعهد العالي للمحاسبة

وتسيير المقاوالت
24 - 22

 دعم تسييرالمعهد العالي للتجارة وإدارة

المقاوالت
43A167BA

2,50 7,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

22,44 29,94 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المركز الوطني للخدمات

الجامعية
24 - 23

 اقتناء تجهيزات لصالح المركز الوطني

للخدمات الجامعية
43I102BA

22,44 29,94

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الوكالة الوطنية للبحث العلمي 23 - 23 الصندوق الوطني للبحث العلمي 43E101BA

5,00 5,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

15,43 34,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا كلية الطــب 23 - 18 دعم كلية الطــب 43A159BA

15,43 34,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

9,97 87,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المعهد العالي للرقمنة 25 - 21
 استثمارات لصالح المعهد العالي

للرقمنة
43I101BA

9,97 87,00

65,83 188,09

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

300,00 2 062,50 هبـــــــــة
 الصندوق السعودي

للتنمية
ديوان وزيـر الصحة 25 - 21 بناء مستشفى سلمان بن عبد العزيز 44I106BE

6,00 42,12 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية
ديوان وزيـر الصحة 24 - 21

مكونة البنى التحتية/ مشروع التـميـز   

والتجهيزات
44I109BE

277,27 1 102,54 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزيـر الصحة 25 - 21 اقتـنـاء معـدات طبية تقنية 44I115BE

1,00 26,57 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان وزيـر الصحة 23 - 21
2.2.9برنامج أولوياتي الموسع   - 

تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
44S90BE

96,00 681,60 هبـــــــــة

171,60 686,40 قــــــــرض

267,60 1 368,00 المجموع:

851,87 4 601,73 إجمالي الفصل: 5: عدد المشاريع 

وزارة الصحة- 53:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

وكالة التنمية الدولية
ديوان وزيـر الصحة 23 - 20

 المشروع االستراتيجي للتأهب

 في موريتانيا19- واالستجابة لـكوفيد
44S92BE

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 10: عدد المشاريع 

كلية الطــب: - 56الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المعهد العالي للرقمنة: - 74الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الوكالة الوطنية للبحث العلمي: - 54الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المركز الوطني للخدمات الجامعية: - 50الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

المعهد العالي لمحاسبة و إدارة المؤسسات: - 49الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

168,00 1 411,20 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

17,00 70,83 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

185,00 1 482,03 المجموع:

23,00 296,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

320,00 1 760,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

343,00 2 056,40 المجموع:

119,00 200,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

3,33 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

122,33 220,00 المجموع:

12,40 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

160,00 480,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

172,40 540,00 المجموع:

822,73 4 298,43

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

7,00 46,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للصحة 25 - 15
 بناء وترميم هيئات البرنامج  الموسع

للتلقيح
31I154BE

40,00 280,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للصحة 25 - 17
 اقتناء اللقاحات لصالح البرنامج

الموسع للتلقيح
44A124BE

2,85 11,40 هبـــــــــة
 البنك اإلسالمي

للتنمية

298,68 608,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

بيع ألجل/ للتنمية

10,00 66,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

311,53 685,90 المجموع:

358,53 1 011,90

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,00 6,00 هبـــــــــة
 الوكالة االإسبانية

للتعاون الدولي للتنمية
خلية متابعة التطور الصحي 23 - 22

 دعم تعزيز العالجات األولية على

 مستوى ما قبل المستشفى وداخل

المستشفيات في موريتانيا

44A134BE

40,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا خلية متابعة التطور الصحي 25 - 22 االرتقاء بخدمات االستقبال والطوارئ 44S91BE

43,00 66,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

4,00 20,00 هبـــــــــة
 الوكالة االإسبانية

للتعاون الدولي للتنمية
إدارة الطـب اإلستشفائي 24 - 22

 دعم تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير

2030-2021للصحة 
44A133BE

4,00 20,00

ادارة الطب اإلستشفائي: - 11الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

خلية متابعة التطور الصحي: - 8الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

المديرية العامة للصحة: - 5الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

المديرية العامة للصحة 26 - 23 دعم خدمات صحة األم والوليد 44I119BE

 المديرية العامة للتنظيم

والتخطيط
24 - 22

 برنامج دعم التنمية البشرية في

مكونة الصحـة/موريتانيا
44A135BE

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

 المديرية العامة للتنظيم

والتخطيط
25 - 18 برنامج دعم قطاع الصـحـة 44A126BE

 المديرية العامة للتنظيم

والتخطيط
23 - 18 مشروع دعم صحة األم والوليد 44A128BE

المديرية العامة للتنظيم والتخطيط: - 2الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 المديرية العامة للتنظيم

والتخطيط
23 - 17 (العناية)مشروع دعم النظام الصحي  44A125BE
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

15,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المصالح الجهوية 23 - 23 تطوير مركز الكسور 44I73BA

15,00 50,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

20,00 98,80 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 11,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

20,00 110,00 المجموع:

20,00 110,00

2 115,13 10 158,06

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,10 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
25 - 22 دعم قدرات مفتشيات الشغل 51A288BE

1,44 39,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 20

 وضع اللمسات األخيرة على النظام

المتكامل لتسيير عمال الدولة
51A483BE

3,20 7,19 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 22

 دعم نظام معلومات معادلة الشهادات

 وجمع المعلومات حول نظام الدراسة

في الجامعات حول العالم

51A606BE

1,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 22 إعـداد التوصيفات الوظيفية 51A607BE

4,08 8,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 22 دعـم قـدرات أعضاء اللجنة الوطنية 51A608BE

1,50 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
الوظيفة العمومية.ديوان    

والشغل
23 - 21 صياغة اتفاقية شغل جماعية جديدة 51E225BE

16,82 80,74

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,85 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 21

 رقمنة ملفات موظفي الخدمة المدنية

ووكالء الدولة المتعاقدين
51A528BE

0,70 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 22 2تطويربرنامج مــوارد  51A529BE

2,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 22 دعم قدرات المسييرين 51A612BE

0,75 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للوظيفة

العمومية
23 - 23

 تعداد ورقمنة أصول النصوص

القانونية
51A657BE

5,80 14,50

إجمالي الفصل: 6: عدد المشاريع 

اإلدارة العامة للوظيفة العمومية: - 4الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 17: عدد المشاريع 

وزارة الوظيفة العمومية  والعمل- 64:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 برنامج الصحة اإلنجابية في

الحوض الشرقي

23 - 18
 مشروع دعم برنامج الصحة اإلنجابية

في الحوض الشرقي
44A129BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع دعم برنامج الصحة اإلنجابية في الحوض الشرقي: - 81الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

المصالح الجهوية: - 20الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,68 0,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23
 إعداد وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية

لمنظمة العمل الدولية
46A27BE

1,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 21
 االحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل

األطفال
51A482BE

1,20 1,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23 تنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق 51A658BE

0,60 0,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23
 التوعية للوقاية المتعلقة بالنظافة

والسالمة في أماكن العمل
51A659BE

0,46 0,96 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للشغل 23 - 23
 وضع آلية تنفيذ لخطة العمل الوطنية

موريتانيا-للقضاء على عمل األطفال
51A661BE

3,94 6,76

26,55 102,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اإلدارة العامة للخزينة

والمحاسبة العمومية
23 - 23

 إنتاج بيانات موثوقة ومتاحة للتنفيذ

المالي
51A680BE

5,00 6,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

42,13 46,13 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للجمارك 25 - 21 دعم قدرات المديرية العامة للجمارك 51A544BE

42,13 46,13

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

14,00 23,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 االدارة العامة للعقارات

وأمالك الدولة
24 - 21 دعم االصالح المالي 51A552BE

14,00 23,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,84 3,36 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 24 - 21 المعالجة االوتوماتيكية للملفات 51A546BE

0,60 1,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 23 - 21 09-90مراجعة وتحديث األمر رقم  51A547BE

1,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 23 - 21
 تعزيز مصداقية وشفافية المعلومات

المالية
51A548BE

1,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الوصاية المالية 24 - 21
 تحسين قاعدة المعلومات الخاصة

بإدارة الوصاية المالية
51A550BE

3,44 12,16 إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

ادارة الوصاية المالية: - 11الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

المديرية العامة للجمارك: - 9الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

االدارة العامة للعقارات و امالك الدولة: - 10الفصل    

وزارة المالية- 67:  الباب  

اإلدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية: - 4الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المديرية العامة للشغل: - 6الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 5: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 15: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,50 7,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الديون الخارجية 25 - 21 إعداد االستراتيجية الوطنية للدين العام 51A545BE

1,50 7,50

66,07 94,79

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

20,00 47,95 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 20
 عصرنة وإصالح شبكة االتصال

اإلدارية
51A481BE

15,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 تركيب شبكة آمنة للهاتف المستخدم

وزارة الداخلية/البروتوكول اإلنترنت
51A627BE

0,50 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22 استغالل التقارير اإلقليمية الدورية 51A628BE

1,00 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 إدخال تقنيات حديثة في األداء اليومي

للمديريات
51A629BE

3,00 5,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 عصـرنـة مراحل وإجراءات

وزارة الداخلية/العمل
51A630BE

1,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 22

 تعزيز القدرات الفنية واللوجستية

 لـمديرية اإلدارة اإلقليمية والمفتشية

العامة

51A654BE

8,00 28,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 22
 وضع نظام تسيـير إلكتروني لدخول

وخروج الموظفين
51I226BE

49,00 119,85

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,60 1,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
24 - 22

 تدريب الكوادر الهندسية والفنية

والمستخدمين
51A631BE

2,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
25 - 22

الخوادم: تجديد نظام االتصاالت  ، 

المفاتيح ، الهوائيات
51A632BE

2,30 6,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
24 - 22

 :تجديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات

 الدراسات والبرمجيات وقواعد البيانات

 وأنظمة جمع البيانات ورخص

البرمجيات ونظام األمن

51A633BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة ألنظمة

المعلومات واالتصاالت
23 - 22

 تجديد أجهزة الكمبيوتر والشبكات

 :الكهربائية على المستوى المركزي

الكهرباء والعاكس وشبكات المعلوماتية

51I227BE

9,90 31,40

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

12,09 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المندوبية العامة للحماية

المدنية وتسيير األزمات
25 - 21

 دعم قدرات المندوبية العامة للحماية

المدنية وتسيير الكوارث
51A514BE

111,00 426,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المندوبية العامة للحماية

المدنية وتسيير األزمات
25 - 22 اقتناء تجهيزات للحماية المدنية 61S79BE

123,09 436,00

المندوبية العامة للحماية المدنية وتسيير األزمات: - 6الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 7: عدد المشاريع 

المديرية العامة ألنظمة المعلومات واالتصاالت: - 3الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 8: عدد المشاريع 

وزارة الداخلية والالمركزية- 73:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

مديرية الديون الخارجية: - 12الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة لإلدارة

اإلقليمية
23 - 22

 تطوير أدوات التوجيه والرقابة والتقييم

 ألنشطة السلطات اإلدارية اإلقليمية

وزارة الداخلية/

51A635BE

1,80 3,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة لإلدارة

اإلقليمية
23 - 22 تأسيس مؤتمر سنوي للوالة 51A636BE

17,99 80,76 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة لإلدارة

اإلقليمية
24 - 08

 البرنامج الوطني لنزع األلغام المضادة

لألشخاص
61S69BE

21,29 86,06

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

16,00 60,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

0,00 449,00 هبـــــــــة
تخفيض-فرنسا  

الديون والتنمية

15,00 80,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

31,00 589,00 المجموع:

400,00 6 207,56 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
25 - 02 صندوق اإلنماء الجهوي 31I85BE

2,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
24 - 21 إنشاء قاعدة معلومات حول البلديات 51A566BE

0,20 0,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 22 اعتماد مدونة التجمعات المحلية 51A637BE

0,25 0,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 22

 اعتماد خطة رئيسية لنقل المهارات إلى

الهياكل الالمركزية
51A638BE

1,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
25 - 22

 إشراك التجمعات المحلية في تنفيذ

 خطة العمل الستراتيجية النمو

2021المتسارع والرفاه المشترك  -

2025

51A639BE

0,45 0,45 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 22

 إعادة تعريف الوظيفة اإلشرافية

لتصبح وظيفة دعم استشاري تنموي
51I228BE

80,00 314,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

18,44 43,99 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

98,44 357,99 المجموع:

2,50 9,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
25 - 21

 تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لالمركزية

والتنمية المحلية
61A175BE

22,00 38,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

4,20 4,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

26,20 42,40 المجموع:

562,54 7 221,60

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,80 1,75 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا خلية التكوين واإلتصال 23 - 21
 مشروع اقتناء المعدات لصالح خلية

التدريب واالتصال
61A177BE

0,80 1,75

خلية التكوين واإلتصال: - 14الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
24 - 23

 مشروع تجريبي لدعم التنمية الترابية

 المتكاملة آلمورج وبوكادوم وعدل

بكرو

61A185BE

إجمالي الفصل: 10: عدد المشاريع 

 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
23 - 19

 مشروع دعم التنمية االقتصادية

والمبادرات المحلية
31A189BE

 المديرية العامة للتجمعات

الترابية
24 - 20

 مشروع دعم التنمية االقتصادية

 والمبادرات المحلية في واليتي

الحوضين

61A156BE

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

االدارة العامة للجماعات اإلقليمية: - 11الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

اإلدارة العامة لإلدارة اإلقليمية: - 9الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

70,54 280,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية لسجل

السكان والوثائق اآلمنة
25 - 20

 مشروع دعم الوكالة الوطنية لسجل

السكان و الوثائق المؤمنة
31I218BE

70,54 280,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

171,00 748,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا اإلدارة العامة لألمن الوطني 25 - 12 دعم اإلدارة العامة لألمن الوطني 31I148BE

171,00 748,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

186,37 742,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الحرس الوطني 25 - 12 دعم الحرس الوطني 31I150BE

186,37 742,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

80,41 376,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا التجمع العام ألمن الطرق 25 - 12 تجهيز التجمع العام ألمن الطرق 51A345BE

80,41 376,00

1 274,94 10 042,66

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

35,00 827,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 11 برنامج االستصالح والتهيئة 31I143BE

20,00 430,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 16 التنمية الحضرية للواليات 31I171BE

55,00 1 257,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الدراسات والتخطيط

والتعاون
23 - 22 الدراسات البرمجة والتعاون 51E230BE

5,00 5,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

40,00 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المحافظة والصيانة 23 - 23 صيانة وتأهيل المباني اإلدارية 31I247BE

40,00 100,00

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون: - 6الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مديرية المحافظة والصيانة: - 8الفصل    

وزارة اإلسكان و العمران واإلستصالح الترابي- 75:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

التجمع العام ألمن الطرق: - 83الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 31: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الحرس الوطني: - 82الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

المديرية العامة لألمن الوطنى: - 81الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة: - 42الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

25,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المفتشية العامة للبناء 23 - 23 دعـم المفتشية العامة للبـناء 31A205BE

25,00 25,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

30,00 90,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية اإلصالح الترابي

والعمل الجهوي
24 - 16

 إعداد مخطط وطني لالستصالح

الترابي
31A174BE

17,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية اإلصالح الترابي

والعمل الجهوي
25 - 21 استراتيجية التوطين 31A202BE

3,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية اإلصالح الترابي

والعمل الجهوي
23 - 23

 تعزيز قدرات مديرية االستصالح

الترابي والعمل الجهوي
31A206BE

50,00 119,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

118,00 1 105,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 خلية البرنامج الوطني

لتجميع األحياء
25 - 11 البرنامج الوطني لتجميع األحياء 31A129BE

118,00 1 105,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,00 36,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا خلية المعلوماتية 25 - 22 إدخا المعلوماتية لوزارة اإلسكان 51A640BE

3,00 36,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

70,00 105,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الخرائط والمعلومات

الجغرافية
25 - 21 التغطية الجغرافية والخرائطية 31A203BE

70,00 105,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,50 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
25 - 22 بناء فروع للرقابة البيئية 15I75BE

43,20 43,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 23

 وضع دليل إلجراءات الرقابة والتفتيش

البيئيين
15I77BE

43,00 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
25 - 23 تشييد مراكز للصيد القاري 21I84BE

2,50 8,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 19

 تشييد مبنى مديرية الرقابة ومتابعة

الفاعلين
22P02BE

100,00 12 575,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 00 بنـاء وترميم المبانـي اإلداريـة 31I177BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مديرية المباني والتجهيزات العامة: - 26الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

ادارة الخرايط والمعلومات الجغرافية: - 25الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

خلية البرنامج الوطني لتجميع األحياء: - 22الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

خلية المعلوماتية: - 23الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مديرية اإلصالح الترابي والعمل الجهوي: - 18الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

المفتشية العامة للبناء: - 13الفصل    

بماليين األوقية الجديدة
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167,00 608,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 20 بنايات لصالح السفارات 31I201BE

509,00 1 764,28 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
23 - 20

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

البى التحتية للتعليم -2.3.2الجمهورية   

األساسي والثانوي

31I205BE

116,00 811,62 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 20

 بنى تحتية لصالح قطاعات الشباب

والرياضة والتجارة والترفيه
31I208BE

169,00 920,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 20 بنايات لصالح قطاع العدل 31I209BE

250,00 583,28 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
23 - 20

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

البنى التحتية - 2.2.6الجمهورية   

للصحة

31I211BE

98,00 998,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 20 بنايات لصالح قطاع السيادة 31I212BE

150,00 360,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 21 بنايات لصالح التعليم العالي 31I222BE

50,00 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 21 دراسة و متابعة أشغال البناء 31I223BE

10,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
25 - 22 ترميم مباني وزارة الداخلية 31I237BE

5,00 92,10 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
24 - 22 بناء مستودعات مؤقتة لجمع القمامة 31I239BE

20,00 35,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
24 - 22 إنجاز بنى تحتية اجتماعية 31I241BE

20,00 100,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية المباني والتجهيزات

العامة
25 - 22

 إنجاز بنى تحتية لقطاع الشؤون

اإلسالمية
31I242BE

2,50 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
24 - 23

 تشييد مباني لصالح وزارة الشؤون

 الخارجية والتعاون والموريتانيين في

الخارج

31I254BE

3,65 3,65 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 23

 تشييد مباني لضالح ةوارة التعليم

العالي والبحث العلمي
31I255BE

14,00 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 23

2.2.9برنامج أولوياتي الموسع   - 

تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
31I256BE

30,00 136,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
25 - 21 إعادة تأهيل مباني الرعاية الصحية 44I111BE

12,30 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للمباني

والتجهيزات العامة
23 - 23 تشييد فضاءات للشباب 47I26BE

1 817,65 19 351,63

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 57,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الهندسة المعمارية 23 - 23 تنفيذ مرجع معماري 31E114BE

25,00 35,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الهندسة المعمارية 23 - 23 الدراسات المعمارية 31E117BE

7,00 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية الهندسة المعمارية 23 - 23 ترقية العمارة والجوانب الجمالية 31E118BE

37,00 99,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 36,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التنمية والتخطيط

والتنظيم الحضري
23 - 23 تطوير سياسة حضرية وطنية 31E115BE

10,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التنمية والتخطيط

والتنظيم الحضري
23 - 23 تطوير أدوات التخطيط العمراني 31E119BE

20,00 48,00

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

مديرية الهندسة المعمارية: - 28الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

مديرية التنمية والتخطيط والتنظيم الحضري: - 29الفصل    

إجمالي الفصل: 22: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

65,00 203,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمليات الحضرية 23 - 23
 تطوير الساحات العامومية في مدينة

نواكشوط
31I248BE

13,00 18,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمليات الحضرية 23 - 23 إنشاء وتنفيذ مخططات تقسيم المدن 31I252BE

25,00 35,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمليات الحضرية 23 - 23 تخطيط وتقسيم المدن 31I253BE

103,00 256,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

25,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية اإلسكان 25 - 21 تعزيز اإلسكان 31I228BE

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية اإلسكان 23 - 23
 مشروع تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية

لإلسكان
51A683BE

30,00 30,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

7,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط وتنظيم

قطاع البناء
23 - 23 تطوير سياسة البناء الوطنية 31E116BE

7,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط وتنظيم

قطاع البناء
23 - 23 تطوير المعايير والتصنيفات 31E120BE

10,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط وتنظيم

قطاع البناء
23 - 23 تطوير دليل لإلشراف والرقابة 31E121BE

24,00 75,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للدراسات

ومتابعة المشاريع
23 - 22

 صندوق الدراسات والدعم المؤسسي

 للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة

المشاريع

51A463BA

10,00 15,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

152,00 408,12 قــــــــرض
 البنك الالسالمي

إيجار/للتنمية
الشركة الوطنية لإلسكان 23 - 17 مشروع بناء مركب وقفي بانواكشوط 45I17BE

152,00 408,12

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

40,00 125,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا وكالة التنمية الحضرية 23 - 23 إنشاء حي نموذجي في مناطق التوطين 31I251BE

40,00 125,00

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وكالة التنمية الحضرية: - 62الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الشركة الوطنية لإلسكان: - 43الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

مديرية التخطيط وتنظيم قطاع البناء: - 32الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع: - 41الفصل    

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

ادارة اإلسكان: - 31الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

مديرية العمليات الحضرية: - 30الفصل    

بماليين األوقية الجديدة
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مؤسسة تنفيذ أشغال البناء

المنجزة بالمواد المحلية
23 - 22

 بناء نصب تذكاري في ساحة

الجمهورية
31I49EP

10,00 60,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

6,00 29,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 اللجنة الوطنية ألسماء

المواقع الجغرافية
25 - 21

 دعم اللجنة الوطنية ألسماء المواقع

الجغرافية
31A204BE

6,00 29,00

2 615,65 23 249,25

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

8,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 23
 استصالح أحواض مياه قابوا و

تامورت أنعاج
13E103BE

11,20 11,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 23
 ،دراسة احواض مياه كاروكورو

نيورد، غايرة
13E104BE

0,00 7,80 هبـــــــــة

0,00 1 800,00 قــــــــرض

10,00 165,36 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

10,00 1 973,16 المجموع:

40,00 248,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 21
 اقتناء معدات الطاقة الشمسية للتزود

بمياه الشرب
32I92BE

80,00 300,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 25 - 23
 مشروع إدارة طوارئ المياه والصرف

الصحي
32I96BE

144,00 442,08 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

68,40 493,30 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

استصناع/للتنمية

0,00 1 200,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

192,00 1 320,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية

91,00 950,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

42,26 620,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

537,66 5 025,38 المجموع:

144,00 1 531,20 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

37,00 190,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

181,00 1 721,20 المجموع:

600,00 2 880,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

120,00 346,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

720,00 3 226,80 المجموع:

510,00 3 000,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

46,50 436,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

556,50 3 436,20 المجموع:

20,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزير 23 - 23
 تجهيز وترميم مقرات للمديريات

الجهوية للمياه والصرف الصحي
51A669BE

2 164,36 15 969,94 إجمالي الفصل: 10: عدد المشاريع 

ديوان الوزير 25 - 21
 تقوية شبكة مياه الشرب في مدينة

نواذيبو انطالقا من بولنوار
32P71EP

ديوان الوزير 26 - 22
 تأمين وتعزيز إمدادات مياه الشرب

النواكشوط من بحيرة إيديني
32P72EP

ديوان الوزير 24 - 11 شبكات توزيع المياه في انواكشوط 32P54EP

ديوان الوزير 25 - 20 مشروع قطاع المياه والصرف الصحي 32P68BE

وزارة المياه والصرف الصحي- 76:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي
ديوان الوزير 23 - 18

 تزويد جيكني ولعيون بالماء الشروب

انطالقا من بحيرة اظهر
13P113EP

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 51: عدد المشاريع 

مؤسسة تنفيذ أشغال البناء المنجزة بالمواد المحلية: - 74الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

اللجنة الوطنية ألسماء المواقع الجغرافية: - 75الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط ووالمتابعة

والتعاون
23 - 23

 مشروع بناء قدرات ادارة التخطيط و

االحصاء و التعاون
13A115BE

2,00 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط ووالمتابعة

والتعاون
23 - 21

 تحديث الخطة االستراتيجية للقطاع

وآلية التنفيذ
51A559BE

7,00 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط ووالمتابعة

والتعاون
23 - 23

 إنشاء نظام معلومات عن المياه

والصرف الصحي
51A670BE

12,00 13,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 12,54 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية رقابة ومتابعة

المشاريع
23 - 21

 دعم قدرات مديرية مراقبة ومتابعة

المشاريع
51A568BE

6,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية رقابة ومتابعة

المشاريع
23 - 23 دراسة األثر والتعزيز المؤسسي 51A655BE

16,00 18,54

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

14,65 20,15 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية جودة المياه 24 - 21 مراقبة جودة المياه في موريتانيا 32I83BE

14,65 20,15

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

85,00 85,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة المياه والسدود 23 - 23 تشييد سـدود آغمامين ولفتـاح وبربارا 13I127BE

0,00 435,84 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 538,08 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

استصناع/للتنمية

280,08 1 800,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

0,00 188,40 هبـــــــــة

0,00 892,00 قــــــــرض

22,00 466,18 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

302,08 4 320,50 المجموع:

80,00 190,13 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة المياه والسدود 25 - 22 32I93BE حوض الحتجاز مياه األمطار25بناء 

150,00 150,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة المياه والسدود 23 - 23 بناء خمس سدود 32I98BE

190,00 1 520,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

190,00 1 216,00 قــــــــرض صندوق أبوظبي

133,00 1 330,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

190,00 2 470,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية

228,00 3 800,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

190,00 1 520,00 قــــــــرض
الدول المصدرة. م  

للنفط

80,00 266,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

1 201,00 12 122,00 المجموع:

ادارة المياه والسدود 27 - 23
 مشروع تزويد مدينة كيفـه بالماء

الشروب انطالقا من نهر السنغال
32P69BE

ادارة المياه والسدود 23 - 11 مشروع افطوط الشرقي 13P106BE

 الوكالة الفرنسية

للتنمية

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

ادارة الميدرولوجيا والسدود: - 10الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

مديرية رقابة ومتابعة المشاريع: - 5الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

مديرية جودة المياه: - 6الفصل    

واإلحصاءات  والتعاون,مديرية التخطيط : - 3الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 
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96,00 520,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

19,00 62,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

115,00 582,40 المجموع:

1 933,08 17 450,03

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

37,50 42,55 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الصرف الصحي 23 - 23 صرف مياه األمطار في مدينة سيليبابي 32I100BE

52,50 57,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الصرف الصحي 23 - 23
 مشروع صرف مياه األمطارفي مدينة

أطار
32I99BE

40,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ادارة الصرف الصحي 23 - 23
 ناء البنية التحتية للصرف الصحي في

المراحيض/ األماكن العامة 
32P76BE

130,00 150,05

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

172,00 1 850,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المياه 25 - 21 إنجاز ودعم شبكات المياه 13I142BE

203,00 750,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية المياه 25 - 20 إنشاء وتجهيز نقاط للمياه 13I149BE

0,00 381,30 هبـــــــــة البنك اإلفريقي للتنمية

0,00 117,50 هبـــــــــة

0,00 190,66 شبـه هبــة

1,00 45,48 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

1,00 734,94 المجموع:

120,00 560,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

4,72 80,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

124,72 640,00 المجموع:

500,72 3 974,94

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

16,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 توسيع شبكة توزيع المياه لمدن

بوتليميت وتيشيت وتينتان وجيرو
32I101BE

9,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 تمديد شبكة توزيع مياه العواصم

الجهوية أالك ، تجكجة
32I102BE

52,00 52,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 مشروع دعم انتاج مياه الشرب لمدينة

روصو
32I103BE

7,00 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 أشغال شق محاور الطرق بمدينة

سيليبابي
32I104BE

25,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23
 تأمين التزود بالمياه الخام من النهر

لمدينة روصو
32P77BE

54,00 54,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا الشركة الوطنية للمياه 23 - 23

 )  مراكز قيد النقل للتشغيل9تطوير 

 ،عدل بقرو، اطول، اعوينات ازبل

، وامبو، مال، بوحديدة1لقصيبه  ، 

(انتيكان

51A671BE

163,00 163,00

الشركة الوطنية للمياه: - 60الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 6: عدد المشاريع 

مديرية المياه 27 - 23
 مشروع الولوج للمياه والصرف

الصحي في الحوضين وآدرار وتكانت
32I95BE

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

مديرية المياه: - 14الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

مديرية المياه 23 - 13
 البرنامج الوطني المندمج لخدمات

المياه الريفية
13P107BEاإلفريقي للتنمية. ص

إجمالي الفصل: 6: عدد المشاريع 

ادارة الصرف الصحي: - 12الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

ادارة المياه والسدود 27 - 22
 المشروع المندمج لتثمين الموارد

المائية في الحوضين
61I85BE
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

74,81 525,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
25 - 20

إنجاز أشغال حفر/البرنامج التعاقدي  

آبار
13I73BA

15,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
23 - 23 تحديث أجهزة حفر اآلبار المختلطة 32I76BA

10,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
23 - 23

 دعم قدرات الموارد البشرية للمؤسسة

الوطنية للحفر و اآلبار
51A467BA

20,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الشركة الوطنية للحفر

واآلبار
23 - 23 بناء وتجهيز مباني الخدمة والصيانة 51A468BA

119,81 580,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المركز الوطني لموارد المياه 23 - 18 متابعة  حقول االستشعار 13E91BE

15,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المركز الوطني لموارد المياه 23 - 23
كيميائي-اقتناء وتجهيز معمل فيزيائي  

لتحليل المياه
32P14BA

9,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المركز الوطني لموارد المياه 23 - 23

 مشروع و ضعية أماكن مصادر المياه

 في الحوض الساحلي ورصد المياه

السطحية

32P15BA

5,00 5,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المركز الوطني لموارد المياه 23 - 21

 دراسات الزرع الجيوفيزيائية

 والهيدروجيولوجية ومراقبة أشغال

الحفر

51E227BE

34,00 38,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

41,00 41,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 اقتناء مضخات المحركات ومضخات

المحركات الغاطسة وملحقاتها
12I08BA

5,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
25 - 21

 تأهيل وتنظيف شبكات الصرف

الصحي
32I70BA

20,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 تشغيل وصيانة نظام الضخ في

نواكشوط و الداخل
32I77BA

40,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 توسيع شبكة مياه الشرت في نواكشوط

وبعض الشبكات الداخلية
32I78BA

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23 توسعة نظام الضخ في نواكشوط 32I79BA

31,00 31,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 اعادة تأهيل وصيانة محطة معالجة

مياه الصرف الصحي لشبكة نواكشوط
32I80BA

9,50 9,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني للصرف

الصحي
23 - 23

 اقتناء مركبات دفع رباعي من أجل

تنسيق المهام والعمل
51A469BA

151,50 196,50

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

المكتب الوطني للصرف الصحي: - 65الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 7: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

المركز الوطني لمصادر المياه: - 63الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

الشركة الوطنية للحفر واآلبار: - 61الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني لخدمات

المياه في الوسط الريفي
23 - 21

 تحول من الطاقة الشمسية إلى الطاقة

الهجينة
13I146BE

29,50 68,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني لخدمات

المياه في الوسط الريفي
23 - 21

 إعادة تأهيل شبكات مياه المكتب

 الوطني لخدمات المياه في الوسط

الريفي

13I74BA

100,00 500,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المكتب الوطني لخدمات

المياه في الوسط الريفي
25 - 15 تجديد معدات الضخ 13P111BE

139,50 581,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

120,00 988,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

23,85 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

143,85 1 038,00 المجموع:

143,85 1 038,00

5 522,47 40 194,15

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,50 27,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزيرة 25 - 20 ترميم وتجهيز حدائق األطفال 44I105BE

0,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان الوزيرة 24 - 22
وزارة الشؤون/مشروع النوع  

اإلجتماعية
51A642BE

4,00 28,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

5,00 44,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا إدارة األشخاص المعوقين 25 - 21 تطوير ذوي اإلعاقة 61I77BE

5,00 44,00

9,00 72,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,00 632,00 هبـــــــــة
األلمانية للتعاون. و  

المالي
ديوان الوزير 23 - 17

 تمديد تمويل مشروع التسيير المستديم

للمساحات الساحلية والبحرية
15A121BE

0,00 632,00

وزارة البيئة والتنمية المستديمة- 78:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 3: عدد المشاريع 

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

إدارة األسخاص المعوقين: - 10الفصل    

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 54: عدد المشاريع 

وزارة العمل اإلجتماعي والطفولة واألسرة- 77:  الباب  

بماليين األوقية الجديدة

مديرية المياه 27 - 20
 مشروع التزويد بالماء والصرف

الصحي بالحوضين
32I64EP

المكتب الوطني لخدمات المياه في الوسط الريفي: - 67الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع التزويد بالماء والصرف الصحي بالحوضين: - 70الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

28,05 36,15 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية التخطيط و التنسيق

واإلحصاء
25 - 22 بناء مسارات التهذيب البيئي 15I74BE

28,05 36,15

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

38,00 345,80 هبـــــــــة
 منظمة األغذية

والزراعة

5,00 48,65 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

43,00 394,45 المجموع:

5,20 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية حماية وإعادة

العينات والوسط البيئي
23 - 21

5.2.5برنامج أولوياتي الموسع   - 

ترقية السياحة البيئية
15A139BE

8,00 36,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية حماية وإعادة

العينات والوسط البيئي
25 - 21

1.1.5برنامج أولوياتي الموسع   - 

 تشجير مساحات االستجمام الخضراء

في المناطق الحضرية والمدارس

15I69BE

7,57 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية حماية وإعادة

العينات والوسط البيئي
25 - 22 استعادة األراضي االستراتيجية الرطبة 15I76BE

63,77 479,45

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,91 3,91 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المحمية الوطنية لداولينك 23 - 23
 التسيير المستدام لمناطق الساحل

الحظيرة الوطنية الدياولينك/البحري
15A115BA

2,50 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المحمية الوطنية لداولينك 23 - 20
 مشروع حماية المحيط الحيوي لدلتا

نهر السنغال
15A133BE

2,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المحمية الوطنية لداولينك 23 - 22 مشروع دعم خطة اإلصالح والتسيير 51A464BA

8,41 12,41

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
23 - 21

4.2.5برنامج أولوياتي الموسع   - 

مزارع جمعوية مندمجة
11I115BA

8,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
23 - 23

  تشييد3.2.5-برنامج أولوياتي الموسع

مصدات للرياح
15A116BA

2,57 4,57 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة التخطيط والتنسيق بين

القطاعات والمعلومات
23 - 21

 فضاءات خضراء لإلسترخاء فى

انواكشوط
15A141BE

20,00 81,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
23 - 21

نقاط مياه لمشاتل/ بناء وتجهيز آبار   

الغابات الجماعية
15I01BA

20,00 23,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
23 - 22

 إنشاء حدائق متعددة األغراض ضمن

المزارع الزراعية الجمعوية
15I02BA

30,00 36,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية للسور

األخضر الكبير
25 - 21

 استعادة األراضي الزراعية الرعوية

المتصحرة
15I03BA

90,57 169,17

الوكالة الوطنية للسور األخضر: - 43الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 6: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

المحمية الوطنية لداولينك: - 42الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

 مديرية حماية وإعادة

العينات والوسط البيئي
23 - 19

 البرنامج المتكامل إلدارة النظم

 اإليكولوجية من أجل التنمية البشرية

المستدامة

15A131BE

مديرية التخطيط و التنسيق واإلحصاء: - 4الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

مديرية حماية وإعادة العينات والوسط البيئي: - 7الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

27,92 380,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 إدارة الفضائات المحمية

والشاطئ
25 - 15

 بنى تحتية وتجهيزات لصالح الحظيرة

الوطنية آلوليكات
15A117BE

27,92 380,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

76,00 662,40 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

2,50 74,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

78,50 736,40 المجموع:

78,50 736,40

297,22 2 445,58

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,50 3,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المفوضية 24 - 22
مفوضية حقوق/دعمخلية المعلوماتية  

اإلنسان
51A646BE

3,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا ديوان المفوضية 24 - 22
 منحة لمنظمات المجتمع المدني ذات

النفع العام والمعترف بها
61S100BE

3,50 12,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,60 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مديرية الشؤون اإلدارية

مفوضية حقوق/والمالية  

اإلنسان

24 - 22 مفوضية حقوق اإلنسان/تطوير اإلدارة 51A643BE

1,40 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مديرية الشؤون اإلدارية

مفوضية حقوق/والمالية  

اإلنسان

24 - 22 مفوضية حقوق اإلنسان/دعـم القـدرات 51A644BE

2,00 12,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,60 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
24 - 22

 تعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية

إلدارة العالقات مع المجتمع المدني
51A647BE

0,50 1,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
23 - 22 دراسة تقييمية لتمثيل المنظمات الجامعة 51E231BE

3,80 17,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
25 - 21 بناء قدرات منظمات المجتمع المدني 61A166BE

4,10 8,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
24 - 22

 دعم أنشطة منظمات المجتمع المدني

والفضاء النقابي
61A182BE

6,00 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية العالقات مع

المجتمع المدني
25 - 22

 تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنهوض

بالمجتمع المدني
61S102BE

15,00 44,00

مديربة العالقات مع المجتمع المدني: - 3الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 5: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

مديرية الشؤون اإلدارية والمالية: - 2الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 17: عدد المشاريع 

مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني والعالقات مع المجتمع المدني- 80:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

وحدة تنسيق مشروع واكا 23 - 19 مشروع واكا موريتانيا 15S70BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع واكا: - 45الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

الحظيرة الوطنية بآوليكات: - 44الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 22
 الدفاع عن السياسة الوطنية لحقوق

اإلنسان
51A648BE

1,00 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 24 - 22 تعزيز قدرات دائرة حقوق اإلنسان 51A649BE

6,00 21,38 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21 تعزيز السياسة الوطنية لحقوق اإلنسان 61A158BE

0,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21 متابعة إجراءات الزيارات الخاصة 61A159BE

0,50 6,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21
 تعزيز حضور الخبراء الوطنيين في

الهيئات الدولية
61A160BE

4,00 16,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21
 رصد التزامات موريتانيا الدولية في

مجال حقوق اإلنسان
61A161BE

1,00 45,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21
 متابعة الخطة الوطنية لمحاربة االتجار

بالبشر
61A162BE

1,20 13,70 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21
 المساعدة القانونية والقضائية لصالح

ضحايا االتجار
61A164BE

3,00 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 21 تعزيز التماسك االجتماعي 61A165BE

10,60 14,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية حقوق اإلنسان 25 - 22
 تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتعزيز

وحماية حقوق اإلنسان
61A183BE

28,80 160,28

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,50 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 24 - 22

 تكثيف استخدام وسائل اإلعالم

 واالتصاالت لتسليط الضوء علىتكثيف

 قضايا اإلنسانية واستخدامها كأداة

استراتيجية في إدارة الطوارئ

51A650BE

28,20 65,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 25 - 21
 تعزيز تدابير محددة لحماية الفئات

الضعيفة
61A170BE

4,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 25 - 21
 تعزيز قدرات االستجابة للطوارئ

اإلنسانية
61A171BE

2,90 13,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 24 - 21
 إنشاء إطار قانوني وسياسي للوقاية

والتدخل في حالة الطوارئ
61E72BE

1,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا مديرية العمل اإلنساني 25 - 22
 تعزيز قدرات الفاعلين االجتماعيين

للتعامل مع المشكالت اإلنسانية
61S103BE

36,60 114,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,50 19,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية االتصال والتوثيق

والتكوين
25 - 21 تحسين رؤية األقسام 61A169BE

2,50 19,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,50 0,90 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 مديرية الدراسات

مفوضية حقوق/والبرمجة  

األنسان

25 - 21
مفوضية حقوق/المتابعة والتقييم  

اإلنسان
61E71BE

0,50 0,90

مفوضية حقوق األنسان/مديرية الدراسات والبرمجة: - 7الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 5: عدد المشاريع 

مديرية االتصال والتوثيق والتكوين: - 6الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 10: عدد المشاريع 

مديرية العمل اإلنساني: - 5الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

مديرية حقوق اإلنسان: - 4الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

20,00 20,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الهيئة الوطنية لمكافحة

 االتجار باألشخاص

واالتجار بالمهاجرين

23 - 23

 تخصيص استثمارات لصالح الهيئة

 الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر

وتهريب المهاجرين

61A186BE

20,00 20,00

108,90 382,18

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

4,80 192,00 قــــــــرض اإلفريقي للتنمية. ص
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
23 - 19

 مشروع دعم تحديث البنية التحتية

المالية
51A471BE

2,20 8,20 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 22

 دعم أنشطة  مجموعة دول الساحل

الخمس
51A480BE

5,00 86,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
23 - 21

 برنامج أولوياتي الموسع لرئيس

تنفيذ ومتابعة - 6.1.1الجمهورية   

البرنامج

51A517BE

60,00 335,16 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
26 - 22

 برنامج دعم الحكامة المالية واإلدارية

في موريتانيا
51A579BE

13,24 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
24 - 23 بناء قدرات المصادر البشرية 51A684BE

50,00 230,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 21 صندوق الدراسات 51E226BE

3,30 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 21

 اقتناء تجهيزات لصالح وزارة الشؤون

االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية
51I216BE

14,44 520,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي ديوان وزير اإلقتصاد 23 - 15
 مشروع دعم األمن والتنمية في

موريتانيا
61A133BE

360,00 1 800,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

 ديوان وزير الشؤون

االقتصادية
25 - 20

 البرنامج االستعجالي لمواجهة آثار

19-جائحة كوفيد
61S87BE

512,98 3 227,36

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة

الستراتيجيات وسياسة التنمية
23 - 16

 دعم تطوير أدوات التنبؤ والتحليل

اإلقتصادي الكلي
51A438BE

0,90 2,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة

الستراتيجيات وسياسة التنمية
23 - 17 دعم تنفيذ المشاريع الوطنية 51A462BE

17,10 51,30 هبـــــــــة
األمم المتحدة.ب  

للتنمية

2,00 7,60 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

19,10 58,90 المجموع:

1,00 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة

الستراتيجيات وسياسة التنمية
24 - 23 تحليل واختيار االستثمارات العمومية 51A656BE

22,00 127,40 إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

المديرية العامة الستراتيجيات وسياسة التنمية: - 3الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 المديرية العامة

الستراتيجيات وسياسة التنمية
24 - 22 برنامج دعم النمو الشامل والمستدام 51A578BE

وزارة الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية- 81:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 9: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 27: عدد المشاريع 

اآللية الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر وتهريب بالمهاجرين: - 8الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

32,80 1 440,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 تنفيذ المرحلة العاشرة من

الصندوق األوروبي للتنمية

25 - 18
 مشروع دعم  تنفيذ المرحلة الحادية

عشر من الصندوق  األوروبي للتنمية
51A469BE

6,50 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتمويالت

والتعاون
25 - 22 تحليل وكفاءة مخصصات االستثمارات 51A653BE

5,00 15,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للتمويالت

والتعاون
25 - 23 تعبـئـة التمويالت 51A667BE

171,00 492,29 هبـــــــــة إسبــانـيــا

5,00 8,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

176,00 500,29 المجموع:

220,30 1 980,29

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,70 4,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للشراكة بين

القطاع العام والخاص
25 - 22 تطـويـر ريادة األعمال 52A21BE

3,00 12,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للشراكة بين

القطاع العام والخاص
25 - 22

 ترقية االستثمار الخاص والقطاعات

اإلنتاجية
52A22BE

8,00 17,36 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للشراكة بين

القطاعين العام والخاص
23 - 23

 تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين

العام والخاص
52A23BE

11,70 33,36

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,20 6,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 المديرية العامة للدراسات

واإلصالحات والمتابعة
24 - 21 ترقية رأس المال البشري 51A571BE

2,20 6,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,20 10,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

24 - 22

 المساعدة الفنية لدعم إصالح الوكالة

 الوطنية لإلحصاء والتحليل

 الديموغرافي واالقتصادي وتطوير

أنشطتها

51A460BA

9,00 9,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

23 - 23
 المسح الربع سنوي حول التشغيل

وسوق العمل
51A466BA

5,00 25,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

25 - 21 تحديث نظام إنتاج الحسابات القومية 51A489BE

3,50 17,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

25 - 21
 تحليل البيانات االجتماعية واالقتصادية

لدى الوكالة الوطنية لإلحصاء
51A538BE

9,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

25 - 14
 تحديث المؤشر المتجانس ألسعار

االستهالك
51E212BA

6,00 24,00 هبـــــــــة
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

64,50 112,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

70,50 136,00 المجموع:

100,20 237,50 إجمالي الفصل: 6: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

 الوكالة الوطنية لإلحصاء

 والتحليل الديموغرافي

واالقتصادي

24 - 21
-اإلحصاء العام للسكان والمساكن

5النسخة 
51E217BA

اإلدارة العامة للتقويم والمتابعة واإلصالح: - 20الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الوكالة الوطنية لإلحصاء والتحليل الديموغرافي واالقتصادي: - 41الفصل    

إجمالي الفصل: 4: عدد المشاريع 

المديرية العامة  للشراكة بين القطاعين العام والخاص: - 6الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

االدارة العامة للتمويالت والتعاون االقتصادي: - 5الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 المديرية العامة للتمويالت

والتعاون
24 - 15

 برنامج محو الدين الخارجي على

موريتانيا من قبل إسبانيا
61S96BE
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

20,00 60,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 الوكالة الوطنية لترقية

االستثمارات في موريتانيا
25 - 22 خلق فرص استثمارية 52A01BA

20,00 60,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

87,40 456,00 هبـــــــــة
 البنك الدولي

لإلعمار والتنمية

336,00 1 489,02 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

423,40 1 945,02 المجموع:

114,00 456,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

15,00 62,32 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

129,00 518,32 المجموع:

0,00 98,40 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 1 320,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية

0,00 1 125,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

0,00 36,88 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 2 580,28 المجموع:

41,50 665,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
25 - 11 البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب 43I134BE

0,00 380,00 هبـــــــــة
 الصندوق السعودي

للتنمية

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
23 - 13 بناء وتجهيز مــدارس 43I135BE

140,00 400,00 هبـــــــــة
تخفيض-فرنسا  

الديون والتنمية

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
23 - 19

 البرنامج الوطني لتطوير قطاع

التمويل اإلضافي-2التهذيب المرحلة 
43I145BE

100,00 560,00 هبـــــــــة
األلمانية للتعاون. و  

المالي

1,85 66,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

101,85 626,00 المجموع:

835,75 7 114,62

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

3,00 10,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

0,00 300,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

3,00 310,00 المجموع:

3,00 310,00 إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع دعم تنفيذ المرحلة العاشرة من الصندوق األوروبي للتنمية: - 80الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 تنفيذ المرحلة العاشرة من

الصندوق األوروبي للتنمية

23 - 16
 مشروع دعم  تنفيذ المرحلة العاشرة

من الصندوق  األوروبي للتنمية
51A338BE

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
24 - 14

التعاون/دعم التكوين الفني والمهني  

األلماني
43S124BE

إجمالي الفصل: 7: عدد المشاريع 

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
25 - 21

 مشروع تعزيز تعليم وتعلم العلوم

 والتكنولوجيا واالبتكار في المرحلة

الثانوية

43A183BE

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
23 - 10

 بناء حـي جـامعي  جديد لجامعة

انواكشوط
43I133BE

مديرية مشاريع التهذيب والتكوين: - 61الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 مديرية مشاريع التهذيب

والتكوين
25 - 20 دعم التعليم القاعدي 43A177BE

الوكالة الوطنية لترقية االستثمارات في موريتانيا: - 42الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

384,00 2 112,00 هبـــــــــة

0,00 489,60 شبـه هبــة

6,00 76,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

390,00 2 677,60 المجموع:

390,00 2 677,60

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,00 844,80 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

5,00 81,40 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

5,00 926,20 المجموع:

5,00 926,20

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

64,80 144,00 هبـــــــــة اإلفريقي للتنمية. ص

5,20 15,71 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

70,00 159,71 المجموع:

70,00 159,71

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

950,00 2 304,00 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

45,00 190,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

995,00 2 494,00 المجموع:

995,00 2 494,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

0,00 8,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

10,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

10,00 58,00 المجموع:

10,00 58,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 40,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 وحدة تنسيق مشروع

المجموعات الزراعية
25 - 22 مشروع المجموعات الزراعية 11I125BE

10,00 40,00

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع المجموعات الزراعية: - 88الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع قـنـاة أالك: - 87الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع قـنـاة

أالك
25 - 22 مشروع إنشاء قناة في أالك 11P144BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع مدن: - 84الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

وحدة تنسيق مشروع مدن 25 - 21
 مشروع دعم الالمركزية والتنمية في

المدن المنتجة المتوسطة
61I71BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع دعم الحوكمة االقتصادية وإدارة االستثمار: - 83الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع دعم

 الحوكمة االقتصادية وإدارة

االستثمار

24 - 21
 مشروع دعم الحوكمة االقتصادية

وإدارة االستثمار
51A574BE

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع حكامة الفطاع العام: - 82الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 وحدة تنسيق مشروع حكامة

الفطاع العام
23 - 15 مشروع حكامة الفطاع العام 51A411BE

وحدة تنسيق مشروع دعم استقاللية المرأة والكوتا الديموغرافي: - 81الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

وكالة التنمية الدولية  وحدة تنسيق مشروع دعم

 استقاللية المرأة والكوتا

الديموغرافي

24 - 15
 المشروع  الجهوي لدعم استقاللية

المرأة والكوتا الديموغرافي
61A132BE
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

10,00 30,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 وحدة تنسيق مشروع بناء

 العمارات بواسطة شراكة

القطاع العام والخاص

24 - 22 تشييد قطبين وزاريين بانواكشوط 31I233BE

10,00 30,00

3 218,13 19 482,04

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

96,00 686,40 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية ديوان وزير النفط والطاقة 23 - 19
 دعم مشروع الغاز والقدرات

المؤسسية في موريتانيا
25A60BE

96,00 686,40

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

120,00 394,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
25 - 21

 مشروع دعم قدرات قطاع الطاقة

الكهربائية
25A61BE

250,00 300,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
25 - 22 مشروع االنارة العمومية 25I100BE

5,00 7,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 22 25I101BE منطقة50مشروع كهربة 

20,00 50,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 23

 إنجاز بنى تحتية كهربائية في مدينة

شنقيط
25I102BE

62,80 440,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

5,50 21,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

200,00 1 400,00 هبـــــــــة اإلتحاد األوربي

268,30 1 861,00 المجموع:

0,50 74,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 10 25I68BE مركز شبه حضري19صيانة 

19,20 176,30 قــــــــرض صندوق أبوظبي

54,51 120,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

73,71 296,30 المجموع:

700,00 5 500,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
25 - 16

 برنامج تنمية وتطوير البنى التحتية

الكهربائية
25I85BE

0,00 76,00 قــــــــرض

0,00 186,20 شبـه هبــة

0,00 304,00 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

بيع ألجل/ للتنمية

0,00 453,34 قــــــــرض
الدول المصدرة. م  

للنفط

10,00 136,80 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

10,00 1 156,34 المجموع:

103,00 318,15 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
25 - 21

 تطوير البنية التحتية الكهربائية الريفية

في المناطق المعزولة
25P74BE

192,00 3 052,80 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

5,00 5,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

197,00 3 057,80 المجموع:

0,50 1,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 21 متابعة تنفيذ مشروع المدن 51A526BE

1 748,01 13 016,09

 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
26 - 22

 المشروع اإلقليمي للولوج للكهرباء

 وتكنولوجيا تخزين الطاقة من خالل

البطاريات

25P79EP

إجمالي الفصل: 12: عدد المشاريع 

 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 15

 توربينات الرياح الحرارية الهجينة

على الساحل
25I78BA

 البنك اإلسالمي

للتنمية

 مديرية الكهرباء والتحكم في

الطاقات
23 - 12

 مشروع الكهربة الريفية في مناطق

آفطوط الشرقي الموريتاني
25P66EP

مديرية الكهرباء والتحكم في الطاقات: - 3الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

الشركة الموريتانية للكهـرباء 25 - 19

 دعم االستثمارات المنتجة والطاقة في

 موريتانيا من أجل التنمية المستدامة

للمناطق الريفية

25I55EP

وزارة النفط  والمعادن والطاقة- 82:  الباب  

الديوان: - 1الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

وحدة تنسيق مشروع بناء العمارات بواسطة شراكة القطاع العام والخاص: - 89الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 43: عدد المشاريع 
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

2,00 4,50 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا المديرية العامة للمعادن 23 - 23
 المراقبة والمتابعة من طرف الفرق

اإلقليمية
22P03BE

2,00 4,50

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

108,42 438,42 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا معادن موريتانيا 25 - 21
 اقتناء معدات التشغيل لصالح شركة

معادن موريتانيا
22A19BE

108,42 438,42

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

157,30 750,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 الوكالة الوطنية للبحوث

 الجيولوجية واألمالك

المعدنية

25 - 06 دعم نشاطات البحث الجيولوجي 22A29BA

157,30 750,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

500,00 3 600,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي
الشركة الموريتانية للكهـرباء 23 - 17

 تقوية الربط الكهربائي بين موريتانيا

توبين-خط انواكشوط: والسنغال
25I50EP

276,00 3 960,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي
الشركة الموريتانية للكهـرباء 23 - 17

 مشروع توسعة شبكات نقل وتوزيع

الكهرباء
25I51EP

240,00 4 200,00 قــــــــرض
لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

0,00 684,00 قــــــــرض
الدول المصدرة. م  

للنفط

240,00 4 884,00 المجموع:

350,00 1 200,00 قــــــــرض
 الصندوق الكويتي

للتنمية
الشركة الموريتانية للكهـرباء 25 - 18

 مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط

بالجنوب الشرقي
25I54EP

0,00 21,00 هبـــــــــة

804,00 5 040,00 قــــــــرض

900,00 3 750,00 قــــــــرض
 الصندوق السعودي

للتنمية

1 704,00 8 811,00 المجموع:

3 070,00 22 455,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

11,00 26,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا
 وكـا لة تطوير الكهربة

الريفية
25 - 22

 الكهربة الريفية في واليات تكانت و

آدرار
25I79BA

11,00 26,00

إجمالي الفصل: 5: عدد المشاريع 

وكـالة تطوير الكهربة الريفية: - 62الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

لإلنماء. ع.ص  

اإلقتصادي

الشركة الموريتانية للكهـرباء 23 - 18
 خط الجهد العالي ما بين انوكشوط

وازويرات
25P77EP

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الشركة الموريتانية للكهرباء: - 61الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

الشركة الموريتانية للكهـرباء 23 - 17
  ميغاوات في100مزرعة رياح بطاقة 

بولنوار
25I52EP

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية واألمالك المعدنية: - 42الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

المديرية العامة للمعادن: - 20الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

معادن موريتانيا: - 28الفصل    
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2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

90,00 90,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا محروقـات 23 - 23
 تنفيذ استثمارات لصالح الشركة

الموريتانية للمحروقات
25A02EP

90,00 90,00

5 282,73 37 466,41

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

475,00 2 905,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 20 الشمول االقتصادي- برنامج البركة  61S83BE

475,00 2 905,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

600,00 2 900,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 20
تحسين الظروف- برنامج داري   

المعيشية
61I75BE

600,00 2 900,00

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

801,00 2 890,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 20
شبكات األمان–برنامج التكافل   

االجتماعي وتحسين القدرة الشرائية
61I76BE

38,00 266,00 هبـــــــــة
 البنك الدولي

لإلعمار والتنمية

304,00 2 659,80 هبـــــــــة وكالة التنمية الدولية

144,00 1 140,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

486,00 4 065,80 المجموع:

60,00 200,00 هبـــــــــة
 الوكالة الفرنسية

للتنمية

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

23 - 22

 مشروع دعم النظام الوطني للحماية

مكونة دعم/ االجتماعية في موريتانيا   

نظام الحماية اإلجتماعية

61S98BE

1 347,00 7 155,80

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1 247,00 5 505,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 20
الولوج للخدمات- برنامج شيله   

األساسية
61S92BE

1 247,00 5 505,00

إجمالي الفصل: 3: عدد المشاريع 

الولوج للخدمات األساسية: - 8الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

بماليين األوقية الجديدة

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 16 مشروع دعم شبكات األمان االجتماعي 61S74BE

تحسين الظروف المعيشية: - 5الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الشبكات االجتماعية وتحسين القوة الشرائية: - 6الفصل    

المندوبية العامة التآزر للتضامن الوطني ومكافحة اإلقصاء- 89:  الباب  

الشمول االقتصادي: - 4الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

محروقـات: - 72الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 23: عدد المشاريع 

87



2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1 431,38 8 200,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

25 - 21
 الحصول على الغذاء وتأمين القوة

الشرائية
61S104BE

144,00 409,92 قــــــــرض
 البنك اإلسالمي

للتنمية

0,00 46,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

144,00 455,92 المجموع:

1 575,38 8 655,92

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

28,00 90,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

23 - 22
 تعزيز السجل االجتماعي وتطوير

نظام المعلومات المندمج
51A651BE

28,00 90,00

5 272,38 27 211,72

2023برنامج  التكلفة اإلجمالية نوعية التمويل مصدر التمويل وكالة التنفيذ المدة إسم المشروع المرجع

1 322,38 10 000,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا االستثمارات األخـرى 25 - 06
 االحــتـيـاطــات العــامــــة لميزانية

االستثمار المدعمة
61A99BE

3 000,00 20 000,00 ميزانيـــــــة موريـتـانـيـــــا االستثمارات األخـرى 25 - 22 المشاريع العمالقة 61I86BE

4 322,38 30 000,00

4 322,38 30 000,00

51 307,68 312 355,95

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 2: عدد المشاريع 

المجموع العام: 552: عدد المشاريع 

إجمالي الوزارة: 9: عدد المشاريع 

النفقات المشتركة- 99:  الباب  

إستثما رات أخرى: -  5الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 2: عدد المشاريع 

تعزيز السجل االجتماعي وتطوير نظام المعلومات المندمج: - 20الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

إجمالي الفصل: 1: عدد المشاريع 

الولوج للمواد الغذائية والدفاع عن القوة الشرائية: - 10الفصل    

بماليين األوقية الجديدة

 لمندوبية العامة التآزر

 للتضامن الوطني ومكافحة

اإلقصاء

23 - 21

 النفاذ للمواد الغذائية وتأمين القدرة

دعم الخطة الوطنية لدرء آثار/الشرائية  

19كوفيد 

61S93BE
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