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 تمهيد

للمسابقات تقريرها السنوي حول مسابقات االكتتاب التي نظمتها برسم  الوطنية تقدم اللجنة

المتضمن النظام  1993يناير  18الصادر بتاريخ  09- 93لقانون  ، وذلك طبقا 2021العام

،حيث تنص على 54في مادته رقم خاصة  للدولة، العقدويين والوكالء للموظفين األساسي

وهي سلطة إدارية مستقلة تتبع لسلطة الوزير  ،شأ لجنة وطنية لمسابقات االكتتابأنه "تن

الموظفين،  في مختلف اسالك االول، وترفع تقريرا سنويا إليه حول وضعية االكتتاب

 13الصادر بتاريخ  2014/060رقم  المرسوم من 16المادة و  3 ةباإلضافة إلى الماد

 هاتان حيث تنص للمسابقات، الوطنية للجنةا وسير عمل تنظيم بإعادة القاضي 2014مايو 

حول  تقريرا الوزير األول إلى للمسابقات توجه كل سنة الوطنية أن "اللجنة على المادتان

  ". ، ويحق للجميع االطالع على هذا التقريرالدولة أسالك مختلف االكتتاب في

التحكيم حول  لجان أعدتها المختلفة التي هذا التقرير مجموع ملخصات التقارير شملوي

، باإلضافة إلى مالحظاتها 2021سنة على امتداد أشرفت على تنفيذها  التي المسابقات

قرارات اللجنة الوطنية للمسابقات ومقترحاتها في شأن المسابقات فضال عن وتوصياتها 

  والمتسابقين.
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 شكر وتنويه

العمومية  لجميع السلطات تعبر عن شكرها أن للمسابقات الوطنية اللجنة تود ،في االبتداء

ووزارتي الوظيفة العمومية والمالية، ووالة جميع الواليات والمدراء  خاصة الوزارة األولى

 من اللجنة التسهيالت التي قدموها طيلة هذه الفترة لتمكينو المؤازرة للتعليم، علىالجهويين 

  إليها.  الموكلة بالمهام القيام

في  استجابوا الذين التحكيم لجان وأعضاء لرؤساء وتهانئها شكرها وفي ذات اإلطار تجدد

  .إليهم الموكلة المهام إلنجاح الضرورية الجهود وبذلوا مرة كل
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)III ( مالحظات التي تم الخروج بها من خالل تنظيم المسابقات هذه السنة لا أهم 

)IV ( 2021العام  خالل المنظمة ملخص لتقارير لجان التحكيم حول المسابقات 

)V ( المسابقات شفافية تستهدف تعزيز عامة توصيات 
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  إضاءة تأطيرية

 

سعيا منها لضمان توفير شروط الشفافية والعدالة والمساواة في مختلف مسابقات انتقاء 

ونظامية  قانونية آلية السلطات العليا الموظفين لصالح قطاعات الوظيفة العمومية، أنشأت

 تالوطني التي نص الدستور من 12المسؤولية، وذلك انسجاما مع مقتضى المادة  بهذه للقيام

 سوى أخرى شروط دون العمومية والوظائف المهام تقلد المواطنين على أنه "يحق لكافة

يناير  18الصادر بتاريخ  09/  93القانون، ومع مقتضيات القانون  يحددها التي تلك

من   51مادته  في للدولة والوكالء العقدويين للموظفين النظام األساسيالمتضمن  1993

 ال يراعي هذه كل اكتتابوأن " القانونية الكتتاب الموظفين" الطريقة هي أن "المسابقة

التي تنص  54وقت."، وفي مادته  أي في سحبه القاعدة يعد الغيا وعديم المفعول، ويمكن

مستقلة،  إدارية كسلطة األول، للوزير تابعة للمسابقات،وطنية  لجنة إنشاء أنه "يتم على

أن  ،3في مادته  ،2014مايو  13الصادر بتاريخ   /2014/  060رقم  وحدد المرسوم

 مسابقات شفافية المهام العامة الموكلة للجنة الوطنية للمسابقات هي السهر علىمن 

 إلى ثم إحالتها خطيرة، مخالفات تشوبها نتائجها التي ال وإجازة ،العمومية الوظيفة دخول

واإلدارات  هذا المرسوم   السلطات من 10و  9لزمت المادتان أالمستفيدة، و اإلدارات

 مهامها في أداء من لتمكينها للمسابقات الوطنية التسهيالت للجنة إعطاء جميع" بوجوب

 ملف إثراء الظروف"، بما في ذلك تزويدها بانتظام بالمواصفات التي من شأنها أحسن

  التحكيم. اختيارها في عضوية لجان الشخصيات المرجعية التي يمكن

 تحديات موضوعية

إن مهمة إنجاز المسابقات الوطنية طبقا لألهداف والمعايير المطلوبة تمثل مصدر تحد دائم 

يالزم كل من أنيطت به مسؤولية تحقيقها، خاصة أن االمر يتعلق بمهام حيوية يرتبط بها 

إصالح وتطوير المرفق العمومي، وترتبط بها مصالح وحقوق جانب كبير من مجال 

 مهارات تتطلب عمومية وظائفلمترشحين  المنصف بين مواطنين الناس،من خالل االنتقاء

  ضغط الوساطة والمحسوبية وطغيان المصلحة الضيقة. تسود فيها قوة بيئة في محددة
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يتحلون بالقدر المطلوب من االستقامة إن حسن اختيار رؤساء وأعضاء لجان تحكيم 

  ليس دائما باألمر الهين. والنزاهة والكفاءة والخبرة والصرامة
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 2021للمسابقات للعام  الوطنية اللجنة أنشطة ملخص
  

 التالية: من إنجاز المهام ،2021تمكنت اللجنة الوطنية للمسابقات، خالل سنة 

بما تطلبه  19عشرة مسابقة في ظروف صحية تمتاز بانتشار جائحة كوفيد  يتنظيم اثنت - 
  من إجراءات احترازية وتسببه من صعوبات تنظيمية ومتطلبات مادية مضاعفة.

ـ بدء تطبيق اإلصالحات التي أدخلت على المنظومة القانونية والتنظيمية للمسابقات من 
ام المشترك للمسابقات اإلدارية المتعلق بالنظ 022/98خالل تعديل المرسوم رقم 

واالمتحانات المهنية، بما ساعد على تحسين أداء اللجنة الوطنية للمسابقات ولجان التحكيم، 
حيث اعتمد الترتيب االستحقاقي في اعالن اللوائح المؤقتة للمؤهلين، وألغي الترتيب 

مترشحين للتظلم في االبجدي والتنقيط في المقابلة الشخصية، واعطيت مهل زمنية كافية لل
لجان بين اللجنة الوطنية للمسابقات و جميع مراحل المسابقة، وتم تحسين مستوى التنسيق

  التحكيم.

وقد أصدر معالي الوزير األول محمد ولد بالل تعليماته بضرورة مواصلة اإلصالحات في 
ة للمسابقات النصوص المتعلقة بالمسابقات والتي من شأنها أن تحسن من أداء اللجنة الوطني

  ولجان التحكيم وبما يضمن الشفافية والعدالة والمساواة واالنصاف بين كافة المتسابقين.

 الوزارة األولى قبل من هذا المشروع إدراج . وقدتم2022لسنة  الميزانية ـ   إعداد مشروع
، وقد شهد تحسنا ملحوظا في حجم الموارد المخصصة 2022في قانون المالية لعام 

 ات.للمسابق

 استشاري وتعبئة  www.cnc.gov.mrاللجنة على اإلنترنت:  موقع محتوى تحسين - 
نسخة جديدة من  اختبار وملف الشخصيات المرجعية. ويجري بيانات قاعدة وإنشاء لتسييره
 المديرية العامة لتقنيات اإلعالم واالتصال. بمساعدة الموقع

 من قريب أو بعيد اإلدارات المعنية مختلف إلى الموجهة من الرسائل 65 اللجنة أعدت  - 
  المسابقات. لجان من بينها قرارات تعيين قرارا 23 واتخذت المسابقات بتنظيم

 

 القائمة على الصعيد التنظيمي الصعوبات
  

بقلة  حادة ترتبط على وجه الخصوص مشاكل يطرح الرقابة تنظيم عام، ال يزال بشكل
 على اعتادوا ما الذين غالبا التعليمات) والمترشحين واحترام (الحضورالمراقبين  انضباط

 المؤطرين والمراقبين. محاوالت استخدام وسائل التواصل للغش، واستغالل مجاملة بعض

 عن المهنية، في النقص ويجرى العمل باستمرار على التغلب على هذه المعوقات وتصحيح

اللجنة الوطنية من قبل  والمساعدةن والتعاو االجتماعات التوجيهية والمواكبة طريق

، والصرامة إزاء أية محاولة للغش، وتوفير أجهزة  للتشويش االلكتروني أو للمسابقات
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للكشف عن الهواتف المحمولة لدى المترشحين، في مراكز االمتحان، وفي هذا االطار تم  

مدارس تكوين المعلمين  قطع خدمة االنترنت في دوائر محددة أثناء إجراء امتحان مسابقة

التي شهدت اكتظاظا في عدد المترشحين وكثرة في مراكز االمتحان الذي نظم في أربع 

 واليات في آن معا.

 النظم تطبيق في مجال

السابقة قائمة  التقارير تمت االشارة اليها في والتوصيات التي المالحظات ال تزال بعض

لق بالمنظومة القانونية للمسابقات االدارية، حيث أخرى بجانبها المتع ويتم التذكير هنا مرة

  09/ 93تم إنشاؤها بموجب قانون  للمسابقات الوطنية أنه على الرغم من أن اللجنة

  القائمة. القانونية المنظومة في والفعال الحقيقي إدراجها 1993عام  المتضمن في

وجدول واختبارات  طبيعةأن " على تنص التي السابقة األحكام من 53لقد أعادت المادة  

 الممنوحة وقائمة المقاعد وعدد االختبارات إجراء ومكان وتاريخ المسابقات وفتح المسابقات

المكلف  الوزير من بموجب مقرر تحدد المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة المترشحين

 مقرر وبموجب لألسالك ذات الطابع المشترك بين الوزارات، العمومية بالنسبة بالوظيفة

 دون األخرى"، الوظيفة بالنسبة لألسالك له تتبع الذي والوزير الوزير نفس بين مشترك

  من نفس القانون المنشئة للجنة الوطنية للمسابقات. 54المادة  أحكام اعتبار

 المشترك المتعلق بالنظام 1998إبريل  19الصادر بتاريخ  022/  98المرسوم  ويوضح

للمسابقات "تحدد  الوطنية اللجنة أن 5مادته  في المهنية واالمتحانات اإلدارية للمسابقات

للجنة  نفس المرسوم من 13المادة  بينما تسمح«المناسب  االختيار عملية طبيعة وتنظم

 بالوظيفة الوزير المكلفاإلدارية ( لنتائج المسابقة إلى السلطات التحكيم، باإلحالة المباشرة

  .)، دون اعتبار للجنة الوطنية للمسابقات أيضاوالوزير المستفيد العمومية

االمر الذي يتطلب مراجعة هذه الوضعية من أجل تحقيق االنسجام بين مختلف النصوص 

  ذات الصلة وبما يناسب المهام المسندة إلى اللجنة الوطنية للمسابقات.
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  التي تم تنظيمها المتعلقة بالمسابقات التقارير ملخص
  2021خالل عام 

 
1  

) مسابقة تم فيها اكتتاب 12عشرة ( ياثنت 2021الوطنية للمسابقات سنة  اللجنة نظمت

قطاعات وزارية ومحكمة  )7سبعة ( لصالح الشعب، عنصرا، من مختلف 2380

الحسابات، وتوزعت مقاعد هذه المسابقات بين وظائف مخصصة لمدارس التكوين بلغ 

مقعدا،  1532بقات، وعدد مقاعدها % من عدد المسا 25مسابقات تمثل نسبة  3عددها 

% من مجموع عدد المقاعد المفتوحة، وبين وظائف مخصصة  64وهو ما يمثل نسبة 

مقعدا، أي نسبة  848% وعدد مقاعدها 75أي نسبة  9بلغ عدد مسابقاتها  لالكتتاب الفوري

36 .%  

%، في حين نسبة شغل المقاعد 100وتم شغل المقاعد المخصصة لالكتتاب المباشر بنسبة  

%، وهذا النقص يعود إلى أن هناك تخصصات، إما 69مخصصة لالكتتاب للتكوين بنسبة ال

  لم يترشح لها أحد، وإما لم يترشح لها العدد المطلوب أو لم يتأهل للنجاح فيها.

  اكتتابات لمدارس التكوين   .أ
  

عدد   االسالك لقطاعات المستفيدةا
  التخصصات

عدد المقاعد 
  المطلوبة

عدد 
  الناجحين

  قرار اللجنة   نسبة النجاح 

وزارة التهذيب وإصالح 
  المنظومة التعليمية

 االجازة % 49.87  399  800  3  معلمون
  االجازة  % 86.27  459  532  72  أساتذة ،مفتشون، مكونون

 وزارة العمل االجتماعي 
مراقبون،  مفتشون،
  منعشون

 االجازة 100%  200  200  7

  %69.06 1058 1532  82   المجموع
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 االكتتاب الفوري   .ب
  

عدد   عدد التخصصات القطاعات المستفيدة
المقاعد 
  المطلوبة

  قرار اللجنة   نسبة النجاح   عدد الناجحين

وزارة العمل االجتماعي (مربيات 
  حدائق اطفال)

1  
150  

  االجازة  100%  150

 االجازة % 100 620  620  6 الصحة / اكتتاب فوري وزارة

 االجازة % 100 4  4  3 وزارة الوظيفة العمومية 
 االجازة % 100 5  5  1 محكمة الحسابات

وزارة المالية (مفتشو جمارك 
  رئيسيون)

 االجازة  100%  6  6  1

وزارة الصيد (مهندسون رئيسيون 
  في المالحة)

 االجازة  % 100  5  5  1

 االجازة  %100  54  54  تخصصات 5،موظف  وزارة الدفاع الوطني 

 االجازة  %100  4  4  تخصصات 4 عقدوي

 االجازة  % 100  848  848  22  المجموع
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  2021المالحظات التي تم الخروج بها من خالل تنظيم مسابقات  أهم

  

 أي %)،26والصحة ( %)56: التعليم (المصادر البشرية االكتتاب متركزا في قطاعي اليزال .1

%، بينما  69التكوين في المدارس المهنية بنسبة  طريق االكتتابات. وعن مجموع من 82%

 .%31 المباشر إلى نسبة لالكتتاب مفتوحةال الوظائف وصلت

مترشحا خاصة في بعض االكتتابات  25ال يزال معدل الترشح للمقعد الواحد مرتفعا فوق  .2

 المباشرة.

ضعف مستوى المترشحين بدرجة مثيرة بحيث أن بعض التخصصات لم يتأهل لها العدد الكافي  .3

 وبعضها لم يتأهل له مترشح واحد، 

لجهات المختصة بالتوجيه المدرسي نقص بعض التخصصات في سوق العمل مما يتعين على ا .4

رافيين والحماية الجوية االنتباه إليه ويتعلق االمر أساسا باألطباء البيطرين وبالمهندسين الطبوغ

 وفنيي الصحة المهنيين خاصة في مجاالت التخدير واالشعة وتقويم األعضاء.

ما تزال محاوالت الترشح بشهادات مزورة متواصلة، حيث ضبطت عدة شهادات مزورة  .5

(بكالوريا، اإلعدادية العامة، وبعض الشهادات المهنية) وتم طرد حامليها وإبالغ الجهات المعنية 

 ا وبمعلومات عن المترشحين بها، دون أن يالحظ أي إجراء علني اتخذ في هذا الشأن.عنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



12 
 

I. المسابقات وشفافية مهنية لتعزيز عامة توصيات 

االكتتاب في الوظيفة العمومية، خاصة  مسابقات المتعلقة بتنظيم النصوص مراجعة .1

األساسي للموظفين المتضمن النظام  1993يناير//18بتاريخ  09- 93القانون 

المتعلق بسير وتنظيم اللجنة الوطنية  2014/060ووكالء الدولة، والمرسوم 

للمسابقات وتمكين اللجنة  المؤسسية وانسجام اآللية تنسيق أجل من للمسابقات، وذلك

 الوطنية للمسابقات من القيام بمهامها على أكمل وجه.

ة بما يسمح ببرمجتها في الوقت جدولة المسابقات التي تطلبها القطاعات العمومي .2

 المناسب وباإلعداد لها بشكل أفضل. 

 مزيد من التحسيس حول المسابقات وقواعدها وإجراءاتها خاصة بالنسبة لمسيري .3

 اإلدارية.  والمؤسسات العمومية الوزارات في البشرية المصادر

للمترشحين من ى تسريع من وتائر معادلة الشهادات مع التأكد من صدقيتها، ليتسن .4

 بقات.االمشاركة في المس
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 2022عام آفاق

  

 على مراجعة الوطنية للمسابقاتمن أجل تحسين مستوى سير المسابقات، تعمل اللجنة 
 العمل، وذلك من خالل:   طرق

 اصالح المنظومة القانونية والتنظيمية للجنة الوطنية للمسابقات،والسيما ـ استكمال عملية
 . 060 /2014فيما يتعلق بتعديل المرسوم 

ـ إعداد دليل إجراءات موحدة لجميع مراجل عملية االنتقاء، ابتداء من إعالن المسابقة إلى 
 المصادقة النهائية على نتائجها.

أداء التصحيح ومهنية  وتقييم الرقابة حيث من للجان تحكيم المسابقات السيما أفضل ـ تأطير
  االختبارات؛ 

لة محاربة الغش من خالل الحد من حجم االكتظاظ في القاعات بحيث يخصص لكل ـ مواص
 20يزيد عدد المترشحين في القاعة الواحدة على ال مترشح طاولة مستقلة لوحدة، على أن 

مترشحا، ومنع المراقبين من ادخال هواتفهم في قاعات االمتحان، وتخصيص مراقبين على 
  المراقبين.

 ومواصلة توسيع االستخدام اآللي في للجنة اإللكتروني الموقع من ديدةالج ـ تشغيل النسخة
 عمليات المسابقات؛ والبدء في إجراءات تمكين المترشحين من الترشح عن بعد 

 ليشمل المؤسسات العمومية اإلدارية؛ اللجنة لتدخل التدريجي ـ   التوسع

الشهادات الوطنية وسجل  ـ   االستفادة من سجل المعلومات لدى الجهات المختصة بمنح
ومستوى التحقق من  آلية استقبال ودراسة ملفات المترشحين، الحالة المدنية، وذلك لتحسين

 .المطلوبة الوثائق صدقية

 2022مارس   30 نواكشوط بتاريخ في حرر                                   

 للمسابقات الوطنية عن اللجنة                                          
  رئيسها / شيخنا ولد إدوم                                           
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  اتــــــقـرفـالم

 2021تقارير مسابقات 
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 عدل –إخاء  –شرف                  الموريتانية  الجمهورية االسالمية 

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 

مربية لصالح وزارة العمل  150اللجنة الوطنية للمسابقات حول اكتتاب تقرير رئيس 
  االجتماعي والطفولة واألسرة

  المرجع
  

المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون 
 للدولة
تنظيم وسير  المتضمن إعادة 13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة 

 اللجنة الوطنية للمسابقات.
 98يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم يعدل و 17/03/2021بتاريخ  106- 2021المرسوم رقم 

 المتعلق بالنظام العام للمسابقات اإلدارية واالمتحانات المهنية 1998إبريل  19بتاريخ  /022/
القاضي بتعيين مفوضة الحكومة وأعضاء اللجنة  13/01/2021بتاريخ  2021.004-المرسوم رقم 

  الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 24/02/2022بتاريخ  2022.016-المرسوم رقم 

  07/01/2021بتاريخ 000004البالغ المشترك رقم:

تحكيم مسابقة  القاضي بتعيين رئيس لجنة 11/02/2021الصادر بتاريخ  0000007القرار رقم: 
  مربية حدائق أطفال لصالح وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة  150خارجية الكتتاب 

   ملخص تقرير لجنة التحكيم : د الحسن ولد انبك

  سير عمليات المسابقة:
ملفات المترشحين في ثالث  2021فبراير  16 استلمت لجنة السكريتاريا يوم

  إدارات:

  ملفا 040الجهوية بنواكشوط الغربية األول : اإلدارة 

  ملفا 081الثاني : اإلدارة الجهوية بنواكشوط الشمالية 

  ملفا 194الثالث : اإلدارة الجهوية بنواكشوط الجنوبية 

من طرف األمين العام  2021بتاريخ فبراير  065ألحقت بموجب الرسالة رقم 
يس اللجنة الوطنية لوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة موجهة لرئ

للمسابقات  تعرض لشرح حيثيات ومبررات لإللحاق بدوره أحالها رئيس اللجنة 
إلي السكرتارية المسابقة حيث أدرجت الملفات المذكورة  مما يعني أن سجل 

  ملفا  319الترشح تم إغالقه علي العدد 



16 
 

صدقية باشرت لجنة السكريتاريا عملية تنقيح الملفات من اجل التأكد من 
  الشهادات حتى التتاح الفرصة لغير المعنيين بالمشاركة دون وجه حق .

كانت نتجة العملية مضمنة بمحضرين موقعين مع جهتي إصدار الشهادتين 
"مركز الطفولة الصغرى " جهة إصدار شهادة المربية , واللجنة الوطنية 

  لالمتحانات جهة إصدار شهادة ختم الدروس اإلعدادية"

  أعلنت لجنة التحكيم قابلية الملفات، 2021فبراير  10ربعاء في يوم األ

  ملفا - 291- المقبولة  

  ملفات - 5 -والملفات غير المكتملة

  ملفا -  23- والملفات المرفوضة

مباني مركز التطبيق التابع  في 2021مارس/ 13 الكتابي فيأجري االختبار 
  لمدرسة تكوين المعلمين.

  :سير عمليات التوهيم والتصحيح 

بعد إجراء االمتحان باشرت لجنة التوهيم عملها استلمت أوراق اإلجابة علي 
  للجنتين " لجنة السكريتاريا ولجنة الرقابة"اشكل رزم منظمة بالتعاون بين 

بعد يومين أنهت لجنة التوهيم عملها وسلمت األوراق موهمة مما ساعد بشكل 
التصحيح األول والثاني بعد انتهاء عملية  تام في عملية التصحيح والتنسيق

  وعملية  التصحيح الثالث.

علنت لجنة التحكيم النتائج  المؤقتة للناجحين أ 24/03/2021في يوم األربعاء 
  حسب الترتيب أالستحقاقي  .

  المقابلة الشخصية:

بالمدرسة الوطنية للعمل  08/04/2021الخميس جرت المقابلة الشخصية يوم 
مداولة قررت اللجنة إعالن النتائج النهائية للناجحين حسب  االجتماعي، وبعد

  الترتيب أالستحقاقي

اعتمادها معيار السن كمعيار تفضيلي في الحاالت التي تم  إلىنوهت اللجنة 
  أصحابها،تعادل معدالت 
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  المسجلة:األحداث 

لم تكن كثيرة خالل المسابقة إال أن لجنة الرقابة كانت قد أصدرت محضرا في 
ى المترشحات استخدمت الهاتف في باحة المركز مما أدي برئيس المركز إحد

إلي طردها ومنعها من المشاركة في المادة الثانية األمر الذي جعل اللجنة 
  تنصف المعنية بالتوصل لحل مكن من تجاوز اإلشكال .

  توصيات من اجل تحسين تنظيم المسابقات:

  الرقابة،لضبط  مما يلزـ توصي اللجنة باتخاذ كل 

ـ تنوه اللجنة بشكل كبير بمستوى اإلصالح المدخل على عملية تسيير 
  المسابقات خاصة في عملية لجنة مكلفة بالتوهيم باإلضافة إللغاء الشفهي.

  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات.

وقدمت جميع  المسابقة،واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات جميع مراحل 
م والمراقبين من اجل إجراء المسابقة في جو تطبعه التسهيالت للجنة التحكي

  الجدية 

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات .

أجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأمرت بإحالتها إلي السلطات 
  اإلدارية المعنية.

   2021/04/09  نواكشوط  بتاريخ

  شيخنا ادوم

  

 

 

 

  

  



18 
 

 عدل –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية       

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 

عنصرا لصالح محكمة  05تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول اكتتاب خارجي ل 
  الحسابات

  المرجع
  

ن المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء العقدويي 18/01/1993بتاريخ  93.09القانون 
 للدولة
المتضمن إعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة 

 اللجنة الوطنية للمسابقات.
 98يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  17/03/2021بتاريخ  106- 2021المرسوم رقم 

 اإلدارية واالمتحانات المهنيةالمتعلق بالنظام العام للمسابقات  1998إبريل  19بتاريخ  /022/
القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء اللجنة  13/01/2020بتاريخ  2020.004-المرسوم رقم 

  الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 24/02/2022بتاريخ  2022.016-المرسوم رقم 

 18/01/2021م بتاريخل و  /005البالغ المشترك رقم:

القاضي بتعيين لجنة تحكيم مسابقة خارجية لصالح  22/02/2021الصادر بتاريخ  007القرار رقم: 
  محكمة الحسابات.

  

  ملخص تقرير لجنة التحكيم :السيد عالي  افال 

  بنواكشوط.  2021مارس  06نظمت المسابقة يوم  

  شاركوا في المسابقة المذكورة. 163عدد الملفات المسجلة هو 
من المترشحين مؤقتا  7وفي ختام كافة العمليات التي قامت بها لجنة التحكيم تم اعالن نجاح 

  و اثنان على الالئحة التكميلية.  5حيث كان عدد المقاعد المطلوبة هو 
  

  إجراء العمليات
  

  النتائج 
  تم اعالن نجاح خمس مترشحين

  وقد جرت المسابقة في ظروف جيدة.
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  الوطنية للمسابقات.مساهمة اللجنة 

لم يبلغ رئيس لجنة تحكيم المسابقة بأي حادث يذكر عدا تظلم مترشحة ال تتوفر 
  فيها شروط المقبولية المحددة.  

وقد واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم, ووفرت لها متطلبات العمل 
  الضرورية وقدمت لها التوجيهات الكفيلة بتسهيل عملها 

  اللجنة الوطنية للمسابقات .قرار 

أجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأمرت بإحالة المحضر إلي 
  محكمة الحسابات.

  12/04/2021 نواكشوط  بتاريخ
  شيخنا ادوم
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 عدل –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية       

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 

عنصرا لصالح  620تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول اكتتاب خارجي ل 
    2021/2022وزارة الصحة برسم سنة 

  المرجع
  

المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون 
 للدولة
المتضمن إعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة 

 اللجنة الوطنية للمسابقات.
 98يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  17/03/2021بتاريخ  106- 2021المرسوم رقم 

 المتعلق بالنظام العام للمسابقات اإلدارية واالمتحانات المهنية 1998إبريل  19بتاريخ  /022/
القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء اللجنة  13/01/2020بتاريخ  2020.004-المرسوم رقم 

  الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 24/02/2022بتاريخ  2022.016-المرسوم رقم 

 15/02/2021و  ص بتاريخ /007البالغ المشترك رقم:

  تعيين لجنة تحكيم المسابقة المتعلقة ب 04/03/2021بقات بتاريخ د مداوالت اللجنة الوطنية للمساوبع

  ملخص تقرير لجنة التحكيم 

عند الساعة الثامنة في مباني المدرسة العليا لعلوم   2021 /20/03نظمت المسابقة يوم  
الصحة بنواكشوط. وقد جرت العملية طبقا لمحتوى البالغ المعلن للمسابقة المحدد للشروط 

  والمعايير المطلوبة في المسابقة.

  نتائج المسابقة 
العدد  المقبولون المرفوضون الغائبون المؤهلون الناجحون ل ت 

 المطلوب
 

 اخصائيون  15  16  0  8  24  14  1
اطباء   85  97  2  4  103  0  

 عامون
 اطباء اسنان  5  34  0  0  34  5  1
ممرض   30  60  1  4  65  30  2

 دولة
 قابلة   30  70  1  5  76  30  3

 ممرض  455  1949  43  8  2000  448  22
 صحي
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 الجمع  620  2226  47  29  2302  527  29
  

على الالئحة  29مرشحا بشكل نهائي ووجود  527في نهاية هذا المسار تم اعالن نجاح 
  التكميلية .
  نسجل ان األطباء العامين قاطعوا المسابقة.  مالحظة:

  مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات.
وقد واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم طيلة سير مختلف مراحل المسابقة 

  وقدمت لها النصح والمشورة. 
  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات .

تائج اخذت اللجنة الوطنية للمسابقات علما بتقرير رئيس لجنة التحكيم في االخير اجازت ن
 .المعنيةاإلدارات ى المسابقة وأمرت بإحالتها إل

  
  30/04/2021 نواكشوط  بتاريخ

  شيخنا ادوم
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  عدالة –اخاء  –الجمهورية اإلسالمية الموريتانية                                                                        شرف 

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  

  مدارس لتكوين المعلمين  4عنصرا لصالح  800تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول اكتتاب 

  2021/2022للعام الدراسي 

  أوال :

  اإلطار القانوني :

  دويينقالمتضمن النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها الع 18/01/1993بتاريخ  09 – 93القانون رقم -          

  الخاص بالنظام المشترك للمسابقات اإلدارية واالمتحانات       19/04/1998بتاريخ  022 – 98المرسوم رقم  -          

  المهنية.           

  القاضي بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات. 13/05/2014بتاريخ  060-  2014المرسوم رقم - 

  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات . 14/02/2019 بتاريخ 030 – 2019المرسوم رقم  -          

  القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء اللجنة 31/01/2021بتاريخ  011 – 2021المرسوم رقم - 

  .    تالوطنية للمسابقا

  عنصر لدخول 800القاضي بفتح مسابقة خارجية الكتتاب  22/02/2021بتاريخ  156المقرر المشترك رقم -   

  .     2022 – 2021مدارس تكوين المعلمين للسنة 

  المعلن عن افتتاح المسابقة. 19/02/2021بتاريخ  0009البالغ المشترك رقم -   

   800القاضي بتعيين لجنة التحكيم في مسابقة اكتتاب  18/03/2021ل و م بتاريخ  00020القرار رقم -  

  عنصر لمدارس تكوين المعلمين.

  ثانيا :

  لجنة التحكيم : ملخص تقرير

  9868. حيث بلغ مجموع المترشحين 15/03/2021الى  22/02/2024فتح سجل استقبال المترشحين من 
  مترشحا ال تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. 25تم قبولهم جميعا في المسابقة بعد اقصاء           
  وكانت المقاعد المفتوحة موزعة كما يلي :         

  
 المركز الشعبة العربية الشعبة الفرنسية الشعبة المزدوجة

 م.ت.م. نواكشوط 120 160 90

 م.ت.م. كيهيدي 45 35 30

 م.ت.م. لعيون 90 70 50

 م.ت.م. اكجوجت 45 35 30

 المجموع 300 300 200

  

  ومراكز المدارس األخرى. نواكشوطفي مركز  21/03/2021جرى االمتحان يوم 

  في ظروف مقبولة, إال أنه تبين أن أحد المراكز وهوفي الداخل (مركز لعيون) وزع مادة اللغة العربية والحساب        
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  قبل الوقت المحدد فقررت اللجنة الوطنية للمسابقات إعادة هاتين المادتين لكافة الشعب وفي كافة المراكز يوم        

  ها لإلشراف على ذلك بما يضمن العدالة والشفافية.وانتدبت أعضاء 10/04/2021السبت        

  وبعد فترة تصحيح دقيق تميز باستقالل لجنة التوهيم عن لجنة السكرتاريا  واستحداث 30/04/2021وفي يوم        

  شبكة تقويم دقيقة قللت من فوارق التصحيح.       

  أعلنت لجنة التحكيم الئحة المترشحين القابلين للنجاح.

  

  تم إعالن النتائج النهائية كما يوضحها الجدول التالي : 17/05/2021إجراء المقابلة في يوم وبعد 

 المركز المطلوب مجموع الناجحين النقص

 انواكشوط 370 234 136

 لعيون 210 48 162

 كيهيدي 110 72 38
 اكجوجت 110 45 65

 المجموع 800 399 401

  

  .800من  399% فقط. أي 49.9حيث كانت نسبة المقاعد المتحصل عليها        

  ثالثا :

  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات :

  لقد حرصت اللجنة الوطنية للمسابقات على عقد لقاءات توجيهية مع أعضاء لجنة التحكيم من أجل الحض على         

  توخي الشفافية والعدالة في جميع مراحل المسابقات فضال عن اليقظة ومحاربة الغش.        

  كما وفرت جميع الظروف الالزمة ماديا وأمنيا وتنظيميا لكي تجرى المسابقة في ظروف مرضية.        

  رابعا :

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات : 

  أن العملية جرت في ظروف مرضية وطبقا للنظم المعمول بها, واطلعت علىالحظت اللجنة الوطنية للمسابقات         

  ما أوصت به لجنة التحكيم من اقتراحات وآراء تضمنها تقرير رئيسها, وستعمل اللجنة الوطنية للمسابقات على         

  أخذ ذلك في الحسبان.        

  تائج وأحالتها إلى الجهات المعنية ألخذ الالزم.وبعد تدارس لمختلف الجوانب, صادقت اللجنة على الن        

  

 10/05/2021 نواكشوط

  شيخنا ولد ادوم
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 عدل –إخاء –شرف                            الموريتانية اإلسالمية الجمهورية
  للمسابقات الوطنية اللجنة

 
 من عنصرا 532ل وخارجي داخلي اكتتاب بمسابقة المتعلق للمسابقات الوطنية اللجنة رئيس تقرير

 العام برسم العليا لألساتذة المدرسة في للتكوين الوطني التهذيب وزارة لصالح والمفتشين األساتذة
  2022-  2021 الدراسي

  :المرجع/أوال
 المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء العقدويين للدولة 18/01/1993بتاريخ  93.09القانون 
المتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة 

 الوطنية للمسابقات.
 98يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  17/03/20211بتاريخ  106- 2021المرسوم رقم 

 المتعلق بالنظام العام للمسابقات اإلدارية واالمتحانات المهنية 1998إبريل  19بتاريخ  /022/
القاضي بتعيين مفوض حكومة وأعضاء اللجنة  13/01/2020بتاريخ  2020.004-المرسوم رقم 

  الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 24/02/2022بتاريخ  2022.016-المرسوم رقم 

  عن وزارة الوظيفة العمومية و العمل 14/02/2021بتاريخ  023الرسالة االبالغ رقم 

 19/02/2021 بتاريخ 000008ترك رقم:البالغ المش

القاضي بتعين رئيس واعضاء لجنة تحكيم  12/03/2021الصادر بتاريخ  0000011القرار رقم: 
  على مسابقة 

 :التحكيم لجنة رئيس تقرير ملخص /ثانيا
 للتعليم العليا بالمدرسة والخارجية الداخلية المسابقة طريق عن عنصرا 532 اكتتاب مسابقة أجريت
 كتابية مادة :مادتين على تشتمل المسابقة كانت المذكورة، المدرسة بمباني 28/03/2021و 27: يومي

  ومقابلة
ت فترة التظلمات أمع ذلك بد بالموازاةو  08/03/2021الي  22/02/2021 من الملفات استقبال افتتح

السن  ألسبابمنها  127مترشحا تم اقصاء  4179علي مستوي اللجنة الوطنية للمسابقات حيث تقدم 
 الوثائقو

 التحكيم لجنة طرف من سجلت وقد مترشحا 4052 شارك حيث جيدة ظروف في المسابقة جرت
 - .أصحابها بحق المناسبة اإلجراءات واتخذت للغش، محاوالت ثالث

  :المسابقة معطيات أهم التالي الجدول يوضح
  

االماكن 
  توحةفالم

الملفات   المترشحين عدد
  المرفوضة

الملفات 
  المقبولة

الناجحون 
  بصفة نهائية

  نسبةتلبيةالحاجيات

532  4179  127  4052  459  86 % 
 :التالية التوصيات التحكيم لجنة أصدرت

  .ومعالجتها الملفات تدقيق إلتاحة كاف وقت برمجة
 

 للمسابقات الوطنية اللجنة إسهام/ ثالثا
 بهدف المسابقة تنظيم على اإلشراف لجنة أعضاء مع عمل جلسة للمسابقات الوطنية اللجنة نظمت
 .واحد بتظلم اللجنة توصلت المسابقة وبعد ف.واإلنصا الشفافية على والحث التنظيم إجراءات مناقشة



25 
 

 في التشكيك شأنها من ليس المقدمة المالحظات أن للمسابقات الوطنية اللجنة اعتبرت الدراسة، وبعد
  .المسابقة نتائج صحة

 
 للمسابقات الوطنية اللجنة قرار /رابعا

  .المختصة السلطات إلى وإحالتها المذكورة المسابقة نتائج اعتماد للمسابقات الوطنية اللجنة قررت
 

 2021/مايو/ 24 بتاريخ نواكشوط في حرر
 للمسابقات الوطنية اللجنة عن

 ادوم ولد شيخنا الرئيس
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  عدل –اخاء  –شرف الجمهورية السالمية الموريتانية                                     
  اللجنة الوطنية للمسابقات

  تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 
 العمومية والعملالوظيفة  عناصر لصالح وزارة04حول مسابقة اكتتاب 

  المراجع -  1
 

المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون  ⮚
 العقدويين للدولة

المتعلق بإعادة تنظيم وسير اللجنة  2014- 05- 13بتاريخ  2014. 060المرسوم رقم  ⮚
 الوطنية للمسابقات؛

لنظام المشترك للمسابقات اإلدارية الخاص با 19/04/1998بتاريخ  022- 98المرسوم رقم  ⮚
 واالمتحانات المهنية؛

القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء  13/01/2021بتاريخ  2021/004المرسوم رقم  ⮚
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  24/01/2022بتاريخ  016- 2022المرسوم رقم  ⮚
 للمسابقات؛

  23/03/2021بتاريخ  012رقم:البالغ المشترك  ⮚
القاضي بتعين لجنة تحكيم المسابقة   19/04/2021الصادر بتاريخ  017القرار رقم : ⮚

 اكتتاب 
  

  ملخص تقرير لجنة التحكيم السيد / محمد فالولدمحمد -  2  

  ونشرهبموقع اللجنة الوطنية للمسابقات. 23/03/2021بتاريخ 12إعالن بالغ المسابقة رقم  -
إلي غاية 24/03استقبال ملفات الترشح في مباني المديرية العامةللوظيفةالعمومية في الفترة من   -

07 /04  /2021 
تسلم لجنة التحكيم  ملفات المترشحين ومعالجتها من طرف سكرتارية لجنة التحكيم على اساس  -

 الشروط والمعايير المحددة في النظم العامة والمساطر المنظمة للمسابقة .
 

  وقد أعطت معالجة الملفات النتائج العملية التالية:
  

  العدد المقبول  العدد المرفوض  العدد المستلم   التخصص
  57  3  57  البرمجة 

  20  2  20  امن المعلومات
  64  6  64  نظم المعلومات 

  11  11  11  الملفات المرفوضة
  152  11  152  المجموع

.  
اعاله، تم فتح باب استقبال التظلم ومعالجة ما تم ايداعه منها من بعد نشر القوائم حسب المعطيات المبينة 

  طرف لجنة التحكيم وذلك وفق االحصائيات التالية:
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  العدد  التخصص
  64  انظمة المعلومات
  20  امن نظم الشبكات

  57  البرمجة
  141  المجموع المسموح لهم بالمشاركة

  11  الملفات المرفوضة
  152  المجموع العام

  
  تنظيم اجراء االمتحان الكتابي  -  3

في مباني مدرسة التطبيق التابعة لمدرسة تكوين  25/04/2021تم اجراء االمتحان الكتابي يوم 
المعلمين بنواكشوط في ست قاعات من الساعة الثامنة وحتى الثالثة بعد الزوال وقد اجري االمتحان في 

  مادتين هما مادة التخصص ومادة اللغة الثانية.
  
  التأهيل للنجاح -  4

  عدد المؤهلين للنجاح هو: 
  اعطيت فترة خمسة عشر يوما إليداع ومعالجة التظلمات والتحضير إلجراء الشفهي 

  النجاح  -  5
  قائمة الناجحين هي :

  
  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات -  6

التسهيالت للجنة التحكيم من اجل إجراء المسابقة في جو واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات جميع مراحل المسابقة، وقدمت جميع 
  تطبعه الجدية والشفافية.

  اللجنة الوطنية للمسابقات قرار  -  7
اإلدارية  تإلى الجهاأجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأمرت بإحالتها 

  المعنية.

  01/08/2021نواكشوط بتاريخ 

  شيخنا ولد ادوم
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 عدل –إخاء  –شرف اإلسالمية الموريتانية      

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 

مفتشين رئيسين من  06تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول اكتتاب داخلي ل 
  الجمارك لصالح وزارة المالية

  المرجع
  

العقدويين المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون 
 للدولة
المتضمن إعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة 

 اللجنة الوطنية للمسابقات.
 98يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  17/03/2021بتاريخ  106- 2021المرسوم رقم 

 ات اإلدارية واالمتحانات المهنيةالمتعلق بالنظام العام للمسابق 1998إبريل  19بتاريخ  /022/
القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء اللجنة  13/01/2020بتاريخ  2020.004-المرسوم رقم 

  الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 24/02/2022بتاريخ  2022.016-المرسوم رقم 

 20/05/2021في    024البالغ المشترك رقم:

القاضي بتعيين لجنة تحكيم مسابقة داخلية الكتتاب  03/06/2021الصادر بتاريخ  049القرار رقم: 
  لصالح وزارة المالية.

  

 ملخص تقرير لجنة التحكيم :السيد ابراهيم ولد مسعود

  تم استالم ملفات المترشحين بالمديرية العامة للجمارك
   09 دفعها:الملفات التي تم 

   06 المقبولون:المرشحون 
  آلية االنتقاء: دراسة الملفات 

  سير العملية 
   09عدد المترشحين : 

  06المقبولون بعد فحص الملفات 
  03 المرفوضة:الملفات 
  النتائج 

  من المترشحين  06تم اعالن نجاح 
  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات.

وقدمت جميع التسهيالت  المسابقة،واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات جميع مراحل 
  .جيدة المهمة في ظروف إلنجازللجنة التحكيم 
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  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات

أجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأمرت بإحالة المحضر إلي 
  القطاع المعني.

  30/7/2021نواكشوط بتاريخ   

  شيخنا ادوم
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 عدل –إخاء  –شرف                          اإلسالمية الموريتانية  الجمهورية 

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 
 

مهندسين رئيسيين  5تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول اكتتاب فوري لخمسة 
 للصيد و تقنيات البحرية لصالح وزارة الصيد و االقتصاد البحري 

  المرجع
  

 المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء العقدويين للدولة 18/01/1993بتاريخ  93.09القانون 
المتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة 

 الوطنية للمسابقات.
 98 يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 17/03/20211بتاريخ  106- 2021المرسوم رقم 

 المتعلق بالنظام العام للمسابقات اإلدارية واالمتحانات المهنية 1998إبريل  19بتاريخ  /022/
القاضي بتعيين مفوض حكومة وأعضاء اللجنة  13/01/2020بتاريخ  2020.004-المرسوم رقم 

  الوطنية للمسابقات
  الوطنية للمسابقاتالقاضي بتعيين رئيس اللجنة  24/02/2022بتاريخ  2022.016-المرسوم رقم 

 14/07/2021بتاريخ  018البالغ المشترك رقم:

القاضي بتعيين رئيس لجنة تحكيم مسابقة  24/08/2021الصادر بتاريخ  0000057القرار رقم : 
  مهندسين لصالح وزارة الصيد واالقتصاد البحري  05اكتتاب خارجي 

  ملخص تقرير لجنة التحكيم

  وتم نشره في موقع اللجنة الوطنية للمسابقات. 2021 /14/07تم إعالن بالغ المسابقة يوم 

تم استقبال ملفات الترشح في مركز التأهيل والتكوين في مهن الصيد التابع لألكاديمية 
  2021/ 08/  19إلي غاية الخميس 19/07البحرية بنواكشوط من يوم االثنين 

يم فرز الملفات والطالع علي فور انتهاء األجل القانوني إليداع الملفات باشرت لجنة التحك
المستندات المطلوبة في البالغ و تم اإلعالن عن قابلية الملفات يوم األربعاء 

  07.بحيث بلغ عدد المترشحين  25/08/20221

  سير عمليات االمتحانات:

 05أجري االختبار الكتابي للمترشحين الحاضرين الذين قبلت ملفاتهم في 
لتكوين في مهن الصيد التابع لألكاديمية في مركز التأهيل وا  09/2021/

  البحرية بنواكشوط.

  سير عمليات التوهيم والتصحيح:
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فور انتهاء كل مادة باشرت لجنة التوهيم عملها وتم استدعاء المصححين (مصححين لكل مادة) وتم 
  التشاور في معاير التصحيح.

  أوراق تحمل الترقيم  التو هيمي .جرت عمليات التصحيح وفق مااتفق عليه األساتذة المصححين علي 

علنت لجنة التحكيم النتائج  المؤقتة للناجحين حسب الترتيب ا08/09/2021في يوم األربعاء 
  أالستحقاقي  .

  المقابلة الشخصية:

وتم التدقيق في أصول الشهادات وبقية الوثائق  29/09/2021جرت المقابلة الشخصية يوم األربعاء 
  واحد في الئحة االنتظارو 05بنجاح ’نتائج النهائية المطلوبة،وتم إعالن ال

  توصية:

وان المترشح السابع حصل علي معدل عام اعلي  ،أن عدد المترشحين سبعة فقط إلىنظرا 
وان لجنة التحكيم علمت أثناء مداوالتها للنتائج النهائية أن وزارة الصيد  10/20من 

 00728رقم  المتبقيين المراسلةدين قعالم اكتتابواالقتصاد البحري بدأت فعليا بإجراءات 
الئحة  إلىلجنة التحكيم  إضافته قد اقترحتف، إلي وزارة المالية 21/09/2021بتاريخ 

  .االنتظار ليتسنى اكتتابه وفق الشروط والقوانين المعمول بها

  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات.
وقدمت جميع التسهيالت للجنة  ة،المسابقواكبت اللجنة الوطنية للمسابقات جميع مراحل 

  التحكيم والمراقبين من اجل إجراء المسابقة في جو تطبعه الجدية 

  للمسابقات.قرار اللجنة الوطنية 

أجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأمرت بإحالتها إلي السلطات اإلدارية 
  المعنية.

  30/09/2021 واكشوط بتاريخن

  شيخنا ادوم
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 عدل –إخاء  –شرف                          اإلسالمية الموريتانية  الجمهورية 

 اللجنة الوطنية للمسابقات
 

عنصرا لصالح وزارة  200 ـتقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول اكتتاب خارجي ل
  العمل االجتماعي والطفولة واألسرة

  : المرجع
  

المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون  -
 العقدويين للدولة

المتضمن إعادة تنظيم  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة  -
 وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  17/03/2021بتاريخ  106-2021المرسوم رقم  -
المتعلق بالنظام العام للمسابقات اإلدارية واالمتحانات  1998إبريل  19بتاريخ  /022/ 98

 المهنية
القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء  13/01/2020بتاريخ  2020.004-المرسوم رقم  -

  اللجنة الوطنية للمسابقات
القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  24/02/2022بتاريخ  2022.016-المرسوم رقم  -

  للمسابقات
 14/07/2021بتاريخ  017البالغ المشترك رقم: -
القاضي بتعيين لجنة تحكيم مسابقة خارجية  19/08/2021الصادر بتاريخ  019القرار رقم:  -

  لصالح وزارة العمل االجتماعي.

  

  وان محمدون الملقب دودو التحكيم: السيدملخص تقرير لجنة 

  االجتماعي والطفولة واألسرة.عنصرا لصالح وزارة العمل  200تتعلق المسابقة باكتتاب 

  وتشمل المسابقة عدة تخصصات وهي باإلجمال سبعة. 

  وقد تمت عملية استالم ومعالجة الملفات طبقا للضوابط المتبعة.
  ملفا. 5629مشاركة ملفا وتم قبول  5735عدد الملفات المسجلة هو 

  

  إجراء المسابقة  
  

 دثحيث لم يتم تسجيل حي ظروف مرضية على العموم فقد جرت المسابقة ف
  .مثير

  مقعد في ختام المسابقة. 200 ـوقد تم شغل ال
  

  التوصيات 
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  توصي لجنة التحكيم بالقيام بقاعدة بيانات للمراقبين والمصححين.
  السكرتاريا والمصححين ألعضاءكما توصي بمراجعة المخصصات الممنوحة 

  

  مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات

واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم التي عينت وذلك طيلة مراحل 
على االلتزام بروح اإلنصاف والشفافية في جميع  تالمسابقة، وركزعملية 

  مستويات المسابقة.

وقدسجلتاللجنة كافة االقتراحات والمالحظات والتوصيات التي بينتها لحنة   
ا وأحاطت القطاع المعني بها باعتبارها مساهمة تحكيم المسابقة في تقريرها وتبنته

  في  خلق ظروفتمييز ايجابي محتمل.

  للمسابقات.قرار اللجنة الوطنية 

أجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأمرت بإحالة المحضر إلي 
  القطاع المعني.

  20/11/2021نواكشوط بتاريخ 

  شيخنا ادوم
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 عدل –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية       

 اللجنة الوطنية للمسابقات
 

عنصرا لصالح وزارة  78تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول اكتتاب خارجي ل 
   2021الصحة برسم سنة 

  المرجع
  

والوكالء المتضمن النظام األساسي للموظفين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون  -
 العقدويين للدولة

المتضمن إعادة تنظيم  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة  -
 وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  17/03/2021بتاريخ  106-2021المرسوم رقم  -
م للمسابقات اإلدارية واالمتحانات المتعلق بالنظام العا 1998إبريل  19بتاريخ  /022/ 98

 المهنية
القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء  13/01/2020بتاريخ  2020.004-المرسوم رقم  -

  اللجنة الوطنية للمسابقات
القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  24/02/2022بتاريخ  2022.016-المرسوم رقم  -

  للمسابقات
 09/11/2021بتاريخ و  ص /060البالغ المشترك رقم: -
المتعلقة بتعيين لجنة تحكيم  18/11/2021بتاريخ  للمسابقاتوبعد مداوالت اللجنة الوطنية  -

  المسابقة 

  

  ملخص تقرير لجنة التحكيم 

عند الساعة الثامنة في مباني المدرسة العليا لعلوم   2021 /11/12نظمت المسابقة يوم  
لمحتوى البالغ المعلن للمسابقة المحدد للشروط الصحة بنواكشوط. وقد جرت العملية طبقا 

  والمعايير المطلوبة في المسابقة.

ورفض مترشح واحد  113قبول  حيث تمكلهم اطباء عامون  114وكان عدد المترشحين 
  بسبب معادلة شهادته.

  

  

  إجراء العمليات
  

  العدد المقبولون المرفوضون الغائبون المؤهلون الناجحون ل ت 
 لفاتالم  114  113  1  24  86  78  08
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 الجميع   114  113  1  24  86  78  08
  

على الالئحة  8مترشحا بشكل نهائي ووجود  78في نهاية هذا المسار تم اعالن نجاح 
  التكميلية .

  مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات

وقد واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم طيلة سير مختلف مراحل المسابقة 
واخذت علما بتقرير رئيس لجنة التحكيم والمقترحات التي يتضمنها وتحرص على ان 

  تشكره على العمل الذي قام به. 

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات 

ائج المسابقة وأمرت بإحالة النتائج وبناء عليه أجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نت
  .إلىاإلدارات المعنية

  11/12/2021نواكشوط بتاريخ 

  شيخنا ادوم
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 عدل –إخاء  –الجمهورية اإلسالمية الموريتانية                                           شرف 

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 

  2021وزارة الصحة  حلصال طبيبا عاما 85 اكتتابتقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول 

  المرجع:                                                                                 - 1- 

العقدويين المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون 
 للدولة
المتضمن إعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة 

 اللجنة الوطنية للمسابقات.
 98يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  17/03/2021بتاريخ  106- 2021المرسوم رقم 

 ات اإلدارية واالمتحانات المهنيةالمتعلق بالنظام العام للمسابق 1998إبريل  19بتاريخ  /022/
القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء اللجنة  13/01/2020بتاريخ  2020.004-المرسوم رقم 

  الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 14/02/2019بتاريخ  2019.30-المرسوم رقم 

 09/08/2021بتاريخ  0019البالغ المشترك  -
طبيبا  85القاضي بتعيين لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب  24/08/2021بتاريخ  056القرار رقم  -

 عاما
 ملخص تقرير لجنة التحكيم: -1

حيث تقدم للمسابقة  24/08/2021إلى  10/08/2021لقد استقبلت ملفات المترشحين من 
 ئةواضيع وتهيمترشحا واتخذت جميع التدابير لدراسة وإجازة الملفات ثم تم اختيار الم 163

  .04/09/2021القاعات إلجراء االمتحان يوم 
مام مركز االمتحان و بحجة قلة المقاعد أن ومترشحال تجمهروفي صبيحة يوم االمتحان  

سبعة  إالقرروا المقاطعة و لم يشارك  163مقارنة مع عدد المترشحين  85المعروضة 
وبعد التصحيح أعلنت النتائج المؤقتة مترشحين أجرت لهم لجنة التحكيم جميع مواد االمتحان، 

  وهي نجاح جميع المترشحين السبعة.
وعند انقضاء فترة التظلمات أجرت لجنة التحكيم المقابلة الشفهية مع المعنيين وتمت إجازة 

 المترشحين السبعة.
 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات: -2

توجيها وتنظيما ووفرت جميع الوسائل رافقت اللجنة الوطنية للمسابقات كافة مراحل العملية 
المادية واإلدارية إلنجاح المهمة على أحسن وجه، إال أنها لم تتدخل في نيات المترشحين 

 وتصرفاتهم ولم تهتم بخلفيات قرارهم ألنها موجهة إلى القطاع المستخدم.
 قرار اللجنة: -3

للمسابقات تلك بعد التداول حول النتائج وظروف المسابقة أجازت اللجنة الوطنية 
  النتائج وأحالتها إلى الجهات المعنية.

  30/10/2021 بتاريخ: نواكشوط
  شيخنا ولد ادوم
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 عدل –إخاء  –شرف               الجمهورية اإلسالمية الموريتانية     

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 

عنصرا لصالح وزارة  58تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول اكتتاب خارجي ل 
    2021/2022الدفاع الوطني برسم سنة 

  المرجع
  

المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون  -
 العقدويين للدولة

المتضمن إعادة تنظيم  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة  -
 وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم  17/03/2021بتاريخ  106-2021المرسوم رقم  -
المتعلق بالنظام العام للمسابقات اإلدارية واالمتحانات  1998إبريل  19بتاريخ  /022/ 98

 المهنية
القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء  13/01/2020 بتاريخ 2020.004-المرسوم رقم  -

  اللجنة الوطنية للمسابقات
القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  24/02/2022بتاريخ  2022.016-المرسوم رقم  -

  للمسابقات
 23/11/2021و  د و بتاريخ /070البالغ المشترك رقم: -
  لجنة تحكيم المسابقة  المتعلقة بتعيين 07/01/2022بتاريخ  073قرار اللجنة رقم  -

  ملخص تقرير لجنة التحكيم : السيد حرمه ولد حمود 

  مراحل سير مراحل المسابقة 

الفاتح لتنظيم المسابقة المتعلقة   23/11/2021بتاريخ  070تم  نشر البالغ رقم  /أوال 
  موظفا. 55عقدويين و  3عنصرا لصالح وزارة الدفاع الوطني موزعين الى  58باكتتاب 

الى غاية  22/11/2021ثانيا تم فتح استقبال الملفات في الفترة الممتدة من 
06/12/2021   

لفحص قابلية الملفات التي  11/12/2021و  09/12/2021ثالثا : اجتمعت لجنة التحكيم 
  تم تقديمها. سمحت هذه المرحلة بتصنيف الملفات الى الفئات التالية :

   54ها ملفات مقبولة بصفة نهائية  وعدد - 

رابعا : نشر هذه القوائم الثالثة على موقع اللجنة الوطنية للمسابقات وفي أماكن النشر 
  المخصصة لإلعالم بمركز القيادة والتحكم واالستعالم .
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  : بالنسبة للعقدويين

 الجهة المستفيدة الشغل  ع.مترشحين ع م مقبولة  ع م تكمل  ع م مرفوضة
مهندس رئيس  7 1 0 6

  5عقدوي مستوى 
زارة الدفاع و

 الوطني
اداري عقدوي  8 1 0 7

  5مستوى 
فني سامي عقدوي  4 1 1 2

  3مستوى 
  الجميع  19 3 1 15

  

  : للموظفينبالنسبة 

ملفات 
 مرفوضة 

ملفات 
 تكمل 

ع.ملفات 
 مقبولة 

ع. 
 المترشحين 

 الجهة المستفيدة  السلك

جوية وطقس مهندس مالحة   24  4  0  20
  ومناخية ونقل ومواصالت

زارة الدفاع و
 الوطني

مهندس اشغال مالحة جوية   14  7  0  7
وطقس ومناخية ونقل 

  ومواصالت 
  مهندس اشغال /مراقب   96  33  2  61
  مهندس اشغال /فني  19  4  0  15
  مساعد فني   11  2  0  09

           
  

  مرحلة دراسة الملفات 

من مديرية االمتحانات بالوزارة المكلفة بالتهذيب  البكالوريا بدعممن صدقية شهادة  التأكد- 
  الوطني 

  ترتيب المترشحين على اساس استغالل مسطرة التقويم - 
  استقبال ومعالجة التظلمات المقدمة - 
  اعادة تصحيح الئحة الترتيب - 
  مترشحا للمقابلة الشخصية  57استدعاء - 
   57بدل  56مباشرة المقابلة مع - 
  مترشحا  56ن النتائج النهائية حسب الترتيب االستحقاقي ل اعال- 
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  مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات.

لجنة التحكيم للتشاور حول اآلليات  وقد نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات جلسة عمل مع
مختلف مراحل  وواكبت سيرالعدالة  تطبعه الشفافيةوالطرف الكفيلة بتنظيم المسابقة في جو 

  المسابقة.

  للمسابقات.قرار اللجنة الوطنية 

الجهة  إلىاللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأمرت بإحالتها  اجازت
  .المعنية

  5/01/2022 نواكشوط بتاريخ

  شيخنا ادوم

  

  

  

  
 


