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  تــــمهــيــد
 

نوي  ابقات من خالل هذه الوثيقة تقريرها الس م تقدم اللجنة الوطنية للمس ر برس الحادي عش
ادر بتاريخ  09-93من القانون  54، وذلك تطبيقا للمادة 2019 عامال  1993يناير  18الص

ي للموظفين والوكالء العقدويين للدولة، والمادتين  اس من النظام األس من  16و 3والمتض
وم رقم  ادر بتاريخ  060/2014المرس ير  2014مايو  13الص ي بإعادة تنظيم وس القاض

ث ت ات، حي ابق ة للمس ة الوطني ل اللجن ة عم ة الوطني ان على أن "اللجن ادت ان الم ات نص ه
الوظيفة للمسابقات توجه كل سنة إلى الوزير األول تقريرا حول االكتتاب في مختلف أسالك 

 ". العمومية

 

ابقات التي  ات التقارير التي أعدتها لجان التحكيم حول المس ويعتمد هذا التقرير على ملخص
نة  م س رفت على تنفيذها برس ابقات ، باإل2019أش افة إلى مالحظات اللجنة الوطنية للمس ض

 وتوصياتها جراء تجربتها في تلك المسابقات.
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I . إضاءة 
 

ابقات انتقاء  اواة في مختلف مس فافية والعدالة والمس روط الش مان توفير ش عيا منها لض س
لطات العليا آلية قانونية ونظامية  أت الس الح قطاعات الوظيفة العمومية، أنش الموظفين لص

ؤولية، وذلك  ى المادة للقيام بهذه المس جاما مع مقتض تور من  12انس   1991يوليو  20الدس
روط التي تنص على أ لد المهام والوظائف العمومية دون ش فة المواطنين تق كا نه "يحق ل

 18الصادر بتاريخ  09/  93أخرى سوى تلك التي يحددها القانون، ومع مقتضيات القانون 
ي للموظفين والوكالء العقدويين للدولة في مادته  1993يناير  اس من النظام األس   51المتض

ابقة هي الطريقة القان ونية الكتتاب الموظفين" وأن "كل اكتتاب ال يراعي هذه من أن "المس
حبه في أي وقت"، وفي مادته  ية،القاعدة يعد الغيا وعديم المفعول التي تنص  54ويمكن س

تقلة،  لطة إدارية مس ابقات، تابعة للوزير األول، كس اء لجنة وطنية للمس على أنه "يتم إنش
وم رقم  ادر بتاريخ   /2014 /060وحدد المرس ، أن من 3،في مادته2014مايو  13الص
ابقات دخول الوظيفة العموميةهذه الالمهام العامة الموكلة ل فافية مس هر على ش ، لجنة الس

وإجازة نتائجها التي ال تشوبها مخالفات خطيرة، ثم إحالتها إلى اإلدارات المستفيدة. وألزمت 
لطات واإلدارات بوجوب " نفسمن  10و 9المادتان  وم الس هيالت ديم تقالمرس جميع التس

للجنة الوطنية للمسابقات لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف"، بما في ذلك تزويدها 
يات المرجعية التي يمكن اختيارها في  خص أنها إثراء ملف الش فات التي من ش بالمواص

  عضوية لجان التحكيم.

 

 تحديات موضوعية 
ابقات الوطنية طبقا  در تحد دائم إن مهمة إنجاز المس لألهداف والمعايير المطلوبة تمثل مص

ة أن األمر يتعلق بمهام حيوية يرتبط بها  ؤولية تحقيقها، خاص يالزم كل من أنيطت به مس
مجال إصالح وتطوير المرفق العمومي، وترتبط بها مصالح وحقوق جانب كبير من الناس، 

حين إلى وظائف ف بين مواطنين مترش عمومية تتطلب مهارات  من خالل االنتقاء المنص
 محددة في بيئة تسود فيها قوة ضغط الوساطة والمحسوبية وطغيان المصلحة الضيقة.

تقامة  اء لجان تحكيم يتحلون بالقدر المطلوب من االس اء وأعض ن اختيار رؤس إن حس
 والنزاهة والكفاءة والخبرة والصرامة ليس دائما باألمر السهل.
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II2019لعام ـ ملخص أنشطة ل و م ل 
 

 ، من إنجاز المهام التالية:2019تمكنت اللجنة الوطنية للمسابقات، خالل سنة 

ابقة كبرى  .1 ع (تنظيم مس ابقات 9مركبة من تس هد البلد لها مثيال من  ةمتزامن) مس لم يش
حين ( 2733ة (عروضحيث حجم المقاعد الم حا)  74343مقعدا) وعدد المترش مترش

ات المطلوبة ( ص تفيدة ( 156والتخص ا) والقطاعات المس ص قطاعا وزاريا،  17تخص
ية وعطلة  ياق الوطني الذي جرت فيه (انتخابات رئاس تين عموميتين) والس س ومؤس

 صيفية).
متوسط الترشح للمقعد المطلوب، إعداد دراسة حول تكلفة المسابقة من خالل دراسة ـ  .2

ح وتكلفة او ابق عليه، تكلفة كل مترش ة أن  تلك بينتحيث لمقعد المتس معدل الدراس
مترشحا لكل  22الترشح لمدارس التكوين (التي تستقبل حملة شهادة االعدادية) في حدود 

بة لمدارس التكوين األخرى، و 16مقعد مطلوب، و حا بالنس بة  8مترش حين بالنس مترش
 لالكتتاب الفوري.

ل معدل تكلفة المقعدو ابقة تنظيم كل  الواحد في يص ، أوقية جديدة 10900مبلغ  إلىمس
  أوقية جديدة. 360مترشح وتتجاوز تكلفة كل 

الذي يفسر حجم األعباء المالية الكبيرة نسبيا التي يطلبها تنظيم المسابقات، وسبب  األمر
 عجزا ماليا نجمت عنه متأخرات ديون تتراكم كل سنة.

ة مالية حول متأخرات الديون الم .3 نوات، إعداد دراس الح تراكمة على اللجنة لعدة س لص
آالف من المراقبين ومئات من المصححين وعشرات من أعضاء لجان االشراف عالوة 

 . مؤسسات التموين على ديون
ابقات بالت مديرية اإلدارية  عاونوقد تمكنت اللجنة الوطنية للمس ية وال مع وزارة المال

مليون أوقية جديدة) والحصول  29.4ن (بلغ مبلغ الدي دقيقوالمالية بالوزارة األولى من ت
% من  24على تخفيض هامش ربحهم مما نجم عنه حذف  ةالدائنمؤسسات التموين من 
 .هادين

سداد جم ستثناء مبلغ يوقد تم  مثل مصاريف تنظيم تمليون أوقية 2.4ع تلك المتأخرات، با
ة العليا للتعليم للعام  ابقة اكتتاب دخول المدرس م لجنة التحكيم المعنية، ، لم تقد2018مس

 .هذه المسابقةفي الوقت المناسب، تقريرها المتعلق ب
. وقد تم إدراج هذا المشروع من قبل الوزارة األولى 2020إعداد مشروع الميزانية لسنة  .4

ن ملحوظ في2020في قانون المالية لعام  ة  ، وقد امتاز بتحس ص حجم الموارد المخص
 .مطلوب، وإن لم يف تماما بالللمسابقات

ين محتوى موقع اللجنة على اإلنترنت:  .5 اري  www.cnc.gov.mrتحس تش وتعبئة اس
لتسييره وإنشاء قاعدة بيانات وملف الشخصيات المرجعية. ويجري اختبار نسخة جديدة 

 من الموقع بمساعدة المديرية العامة لتقنيات اإلعالم واالتصال.
ائل موجهة إلى مختلف اإلدارات المعنية من قريب أو بعيد بتنظيم  92 هتوجي .6 من الرس

أن إجازة تنائج  21، و قرارا بتعيين لجان المسابقات 75صدارالمسابقات وا قرارا في ش
 .المسابقات
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 تنظيميالصعوبات القائمة على الصعيد ال 
 

اكل حادة ترتبط  كل عام، ما يزال تنظيم الرقابة يطرح مش وص بقلة بش على وجه الخص
باط المراقبين (الحضور واحترام التعليمات) و المترشحين الذين غالبا ما بصفة خاصة انض

اهل بعض المؤطرينتاعتادوا على التمتع ب ل س ائط التواص تغالل ما تتيحه وس ، محاولين اس
 .من فرص الغش والتحايل

حيح هذا النقص في المهنية تمرار على تص ، عن طريق التحكم وفي ويجرى العمل باس
ابقات،  اعدة من قبل اللجنة الوطنية للمس االجتماعات التوجيهية والمواكبة والتعاون والمس
ان، أو توفير أجهزة  اء إجراء االمتح ددة أثن ت في دوائر مح ة االنترن دم ة قطع خ اني وإمك

 .لكشف عن الهواتف المحمولة لدى المترشحين في مراكز االمتحاناللتشويش االلكتروني و
 

 في مجال تطبيق النظم 

ما تزال معظم المالحظات التي تمت اإلشارة إليها في التقارير السابقة قائمة ويتم التذكير هنا 
اء  ابقات اإلدارية، حيث لم يواكب إنش مرة أخرى بجانبها المتعلق بالمنظومة القانونية للمس

ابقات في عام  في المنظومة القانونية  إدراجها الحقيقي والفعال 1993اللجنة الوطنية للمس
 القائمة.

ابقة األحكام 09/ 93القانون  من 53لقد أعادت المادة    طبيعة" :أن على تنص التي الس
ابقات وتاريخ ومكان إجراء االختبارات وعدد ابقات وفتح المس  وجدول واختبارات المس

ابقة الممنوحة وقائمة المقاعد اركة في المس موح لهم بالمش حين المس تحدد بموجب  المترش
بة ،العمومية المكلف بالوظيفة مقرر من الوزير ترك بين  بالنس الك ذات الطابع المش لألس

ترك بين نفس الوزير والوزير الذي تتبع بة  الوزارات،وبموجب مقرر مش له الوظيفة بالنس
الك األخرى"،دون اعتبار أحكام المادة  ئ للجنة الوطنية  54لألس من نفس القانون المنش

 ات.للمسابق

وم  ح المرس ادر بتاريخ  022/  98ويوض ترك  1998إبريل  19الص المتعلق بالنظام المش
ابقات اإلدارية ابقات "تحدد  الوطنية أن اللجنة 5مادته  في واالمتحانات المهنية للمس للمس

ب"، االختيار عملية وتنظم طبيعة مح المادة  المناس وم للجنة  من 13بينما تس نفس المرس
لطات اإلدارية (الوزيرالتحكيم، باإلح ابقة إلى الس رة لنتائج المس  المكلف بالوظيفة الة المباش

 لجنة الوطنية للمسابقات أيضا!بال المرورالمستفيد)، دون  والوزير العمومية

نة إعداد وتقديم مقترح روع وقد تم هذه الس اعد على لهذه امراجعة  مش لمنظومة بما يس
ين أداء اللجنة الوطنية  ابقات ولجان التحكيم، وتحس در معالي الوزير األولللمس  قد أص

الحات، وعين  ها بتنظيم يوم عملبدأت لهذا الغرض لجنة فنية تعليماته بإدخال هذه اإلص
إعداد مسودة بالفعل وقد تم شارك فيه معظم المعنيين،  تشاوري حول اإلصالحات المطلوبة،

وم ل تعديل تكمال إجرا022/1998لمرس دوره من طرف الجهات ، وينتظر اس ءات ص
  .، ريثما تتم مرجعة النصوص األخرى ذات الصلةالمختصة
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 شكر وتنويه 
هيالت  لطات العمومية، على التس كرها للس ابقات أن تعبر عن ش تود اللجنة الوطنية للمس

خاصة الوزارة األولى  طيلة هذه الفترة حظيت بها اللجنة الوطنية للمسابقاتوالمؤازرة التي 
لطات األمنية،  ووزارتي الوظيفة العمومية والمالية، ين، والس وط، الحوض وواليات نواكش

يري ابة، غورغول، اترارزة، غيدي ماغا وانش ، وغيرها من المرافق العمومية التي العص
  .كان لدعمها دور مهم في قيام اللجنة بالمهام الموكلة

توى تعاطي الجه  ة لمس فة خاص ات المعنية في مجال تعبئة كما تعبر عن ارتياحها بص
رورية لنفيذ  ائل الض وية الديون المتأخرة أم لتوفير الوس واء لتس الموارد المالية الالزمة، س

 مسابقات هذه السنة. 

م  اء لجان التحكيم الذين قبلوا تجش اء وأعض كرها وتهانئها لرؤس وفي ذات اإلطار تجدد ش
 أجل إنجاحها. عناء تنظيم هذه المسابقات وبذلوا جهودا مضنية من
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III2019عام المنظمة المسابقات  ملخص تقارير ـ 
 

1  

  معطيات عامة

 
ستكمال باقي مراحل مسابقة2019في بداية سنة  اكتتاب  ، وخالل شهري يناير وفبراير تم ا

حة األربع  437 الح مدارس الص را لص ابقة)، كعنص رم (مس ابقات العام المنص آخر مس
ر نظمت اللجنةوعالوة عليها،  ابقات خمس عش ابقة 15( ةالوطنية للمس نة خالل ) مس س

ر( 2858تم فيها اكتتاب ،2019 بعة عش الح س عب،لص را، من مختلف الش ) قطاعا 17عنص
  :وزاريا ومؤسستين عموميتين، وتوزعت مقاعد هذه المسابقات بين

% من  60نسبة  تمثل)، 9تسعا ( مسابقاتها بلغ عددوظائف مخصصة لمدارس التكوين ـ 
ابقات، و لت مقعدا، و 2164عدد مقاعدها بلغ عدد المس بوص % من مجموع  75.7 تهانس

  .عدد المقاعد المفتوحة

وصل و%، 40أي نسبة  )6ستا ( وظائف مخصصة لالكتتاب الفوري بلغ عدد مسابقاتهاـ 
 %. 24.3مقعدا، أي نسبة  694عدد مقاعدها 

ابقات  ح في مجموع هذه المس ح74343وتقدم للترش حا لكل  33، بما يمثل معدل امترش مترش
ة للتكوين  ص غل المقاعد المخص بة بما يقارب من مقعد، وتم ش  بينما لم تتجاوز%، 99.5نس

  .% 87.7المقاعد المخصصة لالكتتاب الفوري شغل  نسبة

تخصصات، إما لم يترشح لها أو لم يتأهل وجود يعود النقص في شغل العدد المطلوب إلى و
  .العدد المطلوب للنجاح فيها
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2  

 2019بيان مجموع مسابقات سنة ملخص 
 
 تخصص المسابقة 

 
دد  ع ال

 المطلوب
ات قاع نومترشح

 مستعملة 
  مراكز

 مستخدمة 
نسبة  ونناجح نومصحح نومراقب

النجاح
% 

ات  الملف
ال  م وع

 الدعم
97.9 2673 1875 3855 135 1805 70186 2733 141 م. الكبرى

% 
439 

88.8 111 97 73 6 36 4157 125 19 م. المفردة
% 

56 

97.4 2784 1972 3928 141 1841 74343 2858 160 المجموع
% 

495 

  

 

3 

 2019خصوصية مسابقات 

 رئيسين:تنقسم المسابقات المنظمة هذه السنة إلى قسمين 
ابقة الكبرى الكتتاب :أوال ابقات متزامنة  2733المس ع مس وحدة خارجية، موزعة على تس

ه الزمني  ه الوطني وظرف اق ي ث س ا في ظرف متميز من حي ا جميع ة تم تنظيمه ومتالزم
ستثنائية و طرحه من صعوبات وتحديات موضوعية، ما الوجيز، وما اقتضاه من إجراءات ا

من وسائل بشرية ومادية لم يسبق لها مثيل في تاريخ المسابقات وما طلبه حجم المترشحين 
 الوطنية.

السنة، بشكل اعتيادي،  على مدار مسابقات منفردة مؤلفة من ست مسابقات تم تنظيمها:ثانيا
 )3ث(لتكوين بثالمدارس ابين االكتتاب ل ت، وتوزعالكبرى ةتزامنة مع المسابقوفي فترات م
 .أيضا ،%50مسابقات، أي )3(كتتاب الفوري بثالث %، وبين اال 50مسابقات أي 

%، 59مقعدا مخصصة للتكوين أي نسبة  80مقعدا، منها  135وبلغ عدد مقاعدها المطلوبة 
ة لال 55و ص بة تكمقعدا مخص ح في عمومها  41تاب الفوري أي نس  4500%، وترش

لم و طبيعةفي ظروف ها وجرى تنظيم، %100بنسبة  ةمقاعد المطلوبالشغل وتم ، امترشح
  أي تظلم جدي. ،في عمومها ،لم يقدممثيرة، و تشبها أخطاء

  

4  

  معطيات تفصيلية 
  

  .2019المنظمة  المسابقاتمجموع لبيانات األساسية لل فيما يلي عرض 
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 المسابقة الكبرىبيانات أوال: 
 

 

  النجاحونسب  اتالمقاعد والتخصصات والترشح عدد  .أ
 

 

 كتتابات لمدارس التكوين اال .1
 

 ل و مقرار  شغل المقاعد نسب نوالناجح نوالمترشح المقاعد  التخصصات القطاع المستفيد

 االجازة %100 50 2847 50 6 العدل .و

 االجازة %103 31 2062 30 3 والتعاون الخارجية .و

 االجازة %103 32 1090 30 2 والالمركزية الداخلية .و

 االجازة %100 100 671 100 1 الداخلية / الحماية المدنية .و

 االجازة %104 363 28332 349 9 المالية. و

 االجازة %103 61 2205 60 2 ع ع إ الوظيفة العمومية .و

 االجازة %100 350 5115 350  16 العليا للتعليم  .م /ت م عليمالت .و

 االجازة %100 750 8842 750 3 تكوين المعلمين .التهذيب / م .و

 االجازة %100 265 8040 265  3 الصحة/ مدارسالصحة  .و

 االجازة %100 100 4552 100 1 غاباتالحراس ت م/ البيئة . و

  %100.8 2101 63756 2084 46 المجموع

  

غل المقاعد راجع الى ترحيل بعض  هذه مالحظة: ب المتعلقة بش الزيادات المالحظة في بعض النس
  المقاعد من تخصصات لم يترشح لها العدد المطلوب او لم ينجح فيها، إلى تخصصات أخرى.

  

 الفوريلالستخدام  اتاالكتتاب. 2
 
دد  القطاعات المستفيدة ع

 التخصصات
د  اع ق م دد ال ع

 المطلوبة
دد  ع

 المترشحين
دد  ع

 الناجحين
ة  ب نس

 النجاح 
 قرار اللجنة 

 االجازة % 95 201 2600 210 7 وزارة الصحة / اكتتاب فوري

 االجازة % 84.2 365 2700 433 86 قطاع وزاري اكتتاب فوري 11

 االجازة % 100 6 130 6 2 محكمة الحسابات

  % 88,1 572 6430 649 95 المجموع

  

 األشخاص المستخدمين بيانب/  
 

 عمال الدعم استقبال الملفاتعناصر  نوالمصحح نوالمراقب  لجان التحكيم المسابقة
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 80 112 950 2000 32 المدرسة الوطنية لإلدارة 

 30 36 230 450 32 تكوين المعلمين سمدار

 28 24 220 445 32 مدارس الصحة 

 16 12 120 270 17 المدرسة العليا للتعليم 

 15 12 120 250 18 حراس الغابات 

 8 24 80 155 25 مهندسون وفنيون

 10 12 130 255 17 الصحة اكتتاب فوري

 2 12 15 20 17 الحماية المدنية
 1 5 10 10 11 محكمة الحسابات 

 190 249 1875 3855 201 المجموع

 6370 مجموع 
  

  مراكز وقاعات االمتحان  بيان: جـ

  

 المراكز اعات االمتحانق المسابقة

 80 950 المدرسة الوطنية لإلدارة 

 15 221 تكوين المعلمين سمدار

 14  220 مدارس الصحة 

 8 130 المدرسة العليا للتعليم 

 7 120 حراس الغابات 

 4 75 مهندسون وفنيون

 5 75 الصحة اكتتاب فوري

 1 10 الحماية المدنية
 1 4 محكمة الحسابات 

 135 1805 المجموع
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 من غير المسابقة الكبرى المسابقات األخرى ثانيا: بيانات
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  النجاحونسب  اتالمقاعد والتخصصات والترشح أـ عدد
  

 كتتاب لمدارس التكوين .في اال1
 

ات  اع ط ق ال
 المستفيدة

د  التخصصات اع دد المق ع
 المطلوبة

دد  ع
 المترشحين

دد  ع
 الناجحين

ة  ب نس
 النجاح 

 قرار ل و م

 اإلجازة % 60 15 460 25 )1مدني (اداري  الوزارة األولى

 و. الصحة
 

 اإلجازة %100 30 192 30 )2أستاذ مساعد صحي (

 اإلجازة %100 25 460 25 )4أستاذ مبرز ( ت ث ت م ف\ ارةزو 

  % 87.5 70 1112 80 7 المجموع

 
 فوري الكتتاب ـ في اال 2

 
دد  التخصص اإلداراتالمستفيدة ع ال

 المطلوب
دد  ع

 المترشحين
دد  ع

 الناجحين
 قرار ل و م نسبة النجاح

 اإلجازة %100 5 5 5 )1مفتش جمارك رئيسي ( وزارة المالية 

 اإلجازة %100 30 2600 30 )8مهندسون وفنيون ( CNAMالصندوق و ت ص 

 اإلجازة %60 6 440 10 )3مهندسون وفنيون ( ONSالمكتب و إ 

  % 91.1 41 3045 45 12 المجموع

 
  

 األشخاص المستخدمين في مسابقات التكوين واالكتتاب الفوريب . بيان 
 

ان  المسابقة  اء لج أعض
 التحكيم

ال  نوالمصحح نوالمراقب ب ق ت اس
 الملفات

 عمال الدعم

 3 8 15 26 12 الوزارة األولى/ إداري مدني

 3 6 12 ـ  9 و. الصحة/ أستاذ مساعد صحي 

 3 8 18 32 16 وزارة ت ث ت م/ مبرزون

 1 2 6 2 9 جمارك رئيسيونمفتشو 

 4 12 28 ـ 29 الصندوق الوطني ت ص

 2 4 18 13 7 المكتب الوطني لإلحصاء

 16 40 97 73 82 المجموع

 308 مجموع األشخاص المستخدمين
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ابقات التكوين واالكتتاب  مراكز وقاعات االمتحان : بيانثالثا في مس
  الفوري

 المراكز قاعات االمتحان المسابقة 

 1 12 الوزارة األولى/ إداري مدني

 1 2 و. الصحة/ أستاذ مساعد صحي 

 1 12 وزارة ت ث ت م/ مبرزون

 1 1 مفتشو جمارك رئيسيون

 1 4 الصندوق الوطني ت ص

 1 5 المكتب الوطني لإلحصاء

 6 36 المجموع
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  2019مالحظات تم الخروج بها من خالل تنظيم مسابقات 

 
  لكنها ية، خفت نسبة االكتتاب في قطاعي المصادر البشريةضالسنوات المابالمقارنة مع ،

بة االكتتاب في بيا، حيث بلغت نس دارة نس حة 39.3التعليم ( ظلت في الص %) والص
 .% من مجموع االكتتابات56.9ما مجموعه %)، أي17.6(

بة االكتتاب و  لت نس تجاوز لم ت%، بينما 82.19 إلى عن طريق التكوين في المدارسوص
  % 17.81نسبة  مفتوحة لالكتتاب المباشراللوظائف ا

  ات بدرجة مثيرة، حيث ان بعض ص حين في بعض التخص توى المترش عف مس ض
 التخصصات لم يتأهل لها العدد الكافي، وبعضها لم يـهل للنجاح فيه مترشح واحد.

  وق العمل مما يتعين على الجهات المفي نقص وجود ات في س ص ة عنيبعض التخص
 التخصصات التالية: ويتعلق االمر أساسا ب ،لتوجيه المدرسي االنتباه إليهبا
 ن يأطباء بيطري .1
 عامينأطباء  .2
 مهندسين طبوغرافيين  .3
 الحماية الجوية  .4
  مهندسين ديمغرافيين .5
 مهندسين محميات .6
حة المهنيينأ .7 ائيين وفنيي الص ة في مجاالت التخدير واأل ،خص عة وتقويم خاص ش

 األعضاء.
  

  المالي:الجانب 
  

سنوية المخصصة للجنة سبة مائة بالمائة تم صرف الميزانية ال  الوطنية للمسابقات بن
داد بعض ديون  2019فور افتتاح ميزانية  هر فبراير، وذلك من أجل س مع بداية ش

ابقات  ية، مما حتم على اللجنة أن تنجز مهام تنظيم المس نوات الماض متأخرات الس
   المقررة للسنة بدون ميزانية.

ة ابقات إلى البحث لدى الجهات المختص عن  االمر الذي دفع اللجنة الوطنية للمس
المسابقات  السنوية، وعن تسوية وضعية متأخرات  توفير الوسائل الضرورية لتنظيم

داقية اللجنة،  لبا على مص بحت تؤثر س نوات التي أص الديون المتراكمة عدة س
رية المختارة للقيام بمهام والتزاماتها المالية، وعلى مقدرتها على  توفير الطواقم البش

ابقة كبرى ائل لتنظيم مس ابقات، ومن جهة أخرى، توفير وس تمت  تنفيذ المس
هد البلد لها مثيال من حيث عدد المقاعد المطلوبة  نة، ولم يش بمبرمجتها مع بداية الس

ا تفيدة، إلى جانب تنظيم المس تويات والقطاعات المس ات والمس ص بقات وتنوع التخص
  السنوية االخرى. 
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وية متأخرات ديون اللجنة  ة ألهمية ذلك، قررت تس لطات المختص وإدراكا من الس
ابقة 23.7البالغة  ة لتنفيذ المس ص تثنائية مخص مليون أوقية جديدة، وتوفير ميزانية اس

  مليون أوقية جديدة. 22,9الكبرى، بلغت 
ت  اريف س د مص ع أي اعتبار لس ابقات أخرى لم تكن لكن هذه الميزانية لم تض مس

ابقة الكبرى دون أن يتوفر  مبرمجة، ويتحتم على اللجنة تنظيمها بموازاة مع المس
  لتنفيذها أي غطاء مالي.

  
عدد المسابقات، خالل هذه السنة، ضعف معدل المسابقات السنوية االعتيادية،  لقد بلغ

حي ل ما يعادل مجموع المترش حين فيها حتى وص  ن لخمسكما ارتفع عدد المترش
شخص مستخدم، ووسائل  7000موارد بشرية بلغت قرابة  سنوات متوالية، وتطلب

  كبيرة. وتجهيزات لوجستية ومادية ومالية
وهو االمر الذي جعل المبلغ الذي خصص لتنظيم المسابقة الكبرى غير كاف لتغطية 

  ) األخرى اإلضافية.6تكاليفها فضال عن تغطية تكاليف المسابقات الست (
  
بما فيها المسابقة  2019تجاوز مجموع مصاريف المسابقات المنظمة خالل السنة  لقد

تة (29.8ثالثين ( الكبرى قرابة بب عجزا بلغ قرابة س ) 6) مليون أوقية جديدة، وس
  ماليين أوقية جديدة.

ابقاتها دون اللجوء إلى  ر على قدرات اللجنة على تنفيذ مس مما كان له تأثير مباش
  مستلزماتها الضرورية.االستدانة ببعض 
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  تطور مصاريف المسابقات 

 

يبين الجدول التالي تطور المصاريف السنوية المرتبطة بتنفيذ المسابقات التي تم تنظيمها منذ 
ة للجنة، بالمقارنة مع المبالغ 2012عام  ص نوية المخص ، ويركز على تطور الميزانية الس

تخدامها لتغطية  ا كبيرا بين التي تم اس ابقات، مما يعكس تناقض نوية للمس اريف الس المص
ر  ودة لها، ويفس ات الميزانية المرص ص ابقات وبين مخص االحتياجات الالزمة لتنظيم المس

  أسباب تراكم الديون والمتأخرات على اللجنة.

أخذ الجدول بعين االعتبار المبالغ التي يتم توفيرها  ية من حين آلخر، خارج الميزان وال يـ
داد بعض متأخرات الديون الملحة  لية، لتغطية بعض النفقات الطارئة أو لس نوية االص الس
نوية عن تغطية تكاليف تنظيم  بب عجز ميزانيتها الس التي تراكمت على اللجنة باطراد بس

  المسابقات 

 (األرقام باألوقية الجديدة)

  الميزانية المخصصة المستخدمة  المبالغ السنوات
  

2012 8.541.542  

2013 10.723.540  

2014 12.434.339  

2015 13.813.785 4.410.000 

2016 12.310.543 7.910.000 

2017 14.436.831 9.610.000 

2018 24.700.000 12.600.000 

2019 29.800.000 9.600.000 
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I . مالحظات خاصة 
 
 العامة التالية: تسجيل المالحظاتعلى ضوء تقييم تجربة عدة سنوات من العمل يمكن        

تنظيم المسابقة الكبرى تحديا حقيقيا للجنة الوطنية للمسابقات، إذ تطلب منها َمثَّل ـ 
رف، وتهيئة قرابة  6800توفير أكثر من  حح ومش ا بين مراقب ومص خص  2000ش

ال عن  ى اتخاذ القاعة امتحان، فض تية، واقتض متطلبات االدارية والمالية واللوجس
ماح  ابقة، والس اركة في أكثر من مس تثنائية مثل منع المش بعض اإلجراءات االس
هادات أجنبية، وتأجيل النظر في معادلتها إلى مرحلة إعالن قابلية  ح بش بالترش

هادات مواكبة للجنة معادبعد التزام النجاح،  ابقة ة الش ن خالل عقدها ممراحل المس
ة لمئات  ة للمعادلة، مما أتاح الفرص دورة مفتوحة للنظر في الملفات المعروض

 تسوية وضعية معادلة شهاداتهم في الوقت المناسب.لالمترشحين 

يزال تحكم اللجنة و م في ضبط تنظيم عمليات المسابقات السنوية خاصة فيما  ماـ 
عوبات ناجمة  ابقات اإلدارية، يواجه ص يتعلق بتحديد الحاجيات،وفترات تنظيم المس

ب ات تكوين الموظفين، وما تتطلب من تحديد طعن غياب خطط منض س ة لدى مؤس
ة والتواريخ الم بالعدد المتوقع من المقاعد المعروض ة إلجراء عمليات االنتقاء، ناس

ابقات،  رورية لتنظيم المس ائل الض لبي على تقدير وتعبئة الوس مما كان له تأثير س
 وطرح في غالب األحيان صعوبات تحتاج إلى عالج دائم.

نوية للجنة غير كافية لتغطية االحتياجات المتجددة  ات الس ص ـ ما تزال المخص
 2018والسنة الماضية  2019مت هذه السنة والضرورية، رغم أن التسويات التي ت

كانت مرضية المسابقات بدرجة سداد المتأخرات وتغطية مصاريف قد ساعدت على 
ير ، وبدرجة كبيرة ن س لطات العمومية بحس ها اتعكس اهتمام الس ابقات وحرص لمس

 على الوجه المطلوب.  تنظيمهاعلى تذليل الصعاب التي قد تحد من إمكانية 

عف تعميم  ابقات داخل اإلدارات وعدم معرفتها من قبل ـ ض النظم المتعلقة بالمس
 معظم الموظفين المستعدين للعمل في لجان المسابقات.

II. توصيات عامة لتعزيز مهنية وشفافية المسابقات 
جام اآللية  .1 يق وانس ابقات اإلدارية من أجل تنس وص التي تنظم المس مراجعة النص

 وم من القيام بمهامها على أكمل وجه.المؤسسية للمسابقات لتمكين اللجنة 
يري  .2 بة لمس ة بالنس ابقات وقواعدها وإجراءاتها خاص يس حول المس مزيد من التحس

 المصادر البشرية في الوزارات والمؤسسات العمومية اإلدارية.

كما يتعين استكمال مراجعة النصوص التي تنظم المسابقات اإلدارية من أجل تنسيق   .3
  المؤسسية للمسابقات.وانسجام اآللية 

زيادة الوسائل المالية المخصصة للجنة بما يتناسب مع الزيادة المطردة للمترشحين،  .4
 ويمكن من التنظيم األمثل للمسابقات
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 :2020 آفاق عام

 

ابقات، تعمل  ير المس توى س على مراجعة طرق العمل، وذلك من  وم لمن أجل تحسين مس
 خالل:  

المنظومة القانونية والتنظيمية للجنة الوطنية للمسابقات،والسيما  إصالحـ استكمال عملية 
 . 98 /22فيما يتعلق بتعديل المرسوم 

ل عملية االنتقاء، ابتداء من إعالن المسابقة إلى حـ إعداد دليل إجراءات موحدة لجميع مرا
 المصادقة النهائية على نتائجها.

ن حيث الرقابة وتقييم أداء التصحيح ومهنية ـ تأطير أفضل للجان تحكيم المسابقات السيما م
 ؛ (موضوعات االمتحانات، وشبكة تقويمها)االختبارات

 تنظيم لقاءات مع مسيري المصادر البشرية في اإلدارات؛ ـ

ـ تشغيل النسخة الجديدة من الموقع اإللكتروني للجنة ومواصلة توسيع االستخدام اآللي في 
 عمليات المسابقات؛

 تدريجي لتدخل اللجنة ليشمل المؤسسات العمومية اإلدارية؛ـ   التوسع ال

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

 صدقية الوثائق المطلوبة.

 2020 مارس 20حرر في نواكشوط بتاريخ 

 عن اللجنة الوطنية للمسابقات
 رئيسها / الدكتور شيخنا ولد إدوم
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 اتـقـالمرف
  

 

 2019تقارير مسابقات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 
 
 
 
 

  
  
  
 أوال

 2733تقارير المسابقة الكبرى 
 
 
 

Iسابقات مدارس التكوين. م 
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 مسابقة المدرسة العليا للتعليمتقرير  . 1

  
 عدل –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية        

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 

ابقة اكتتاب  ابقات حول مس تاذا للتكوين  350تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمس أس
 ثانية. أستاذ مرحلة 100أستاذ مرحلة أولى و 250منها  ،في المدرسة العليا للتعليم

 المراجع: .1
 

انون رقم  ⮚ اريخ  09-93الق ام  18/01/1993بت ام الع من النظ المتض
 .موظفي الدولة ووكالئها العقدويينل
وم رقم  ⮚ المتعلق بإعادة تنظيم  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس

 وسير اللجنة الوطنية للمسابقات؛
وم رقم  ⮚ ترك الخاص بالنظام  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس المش

 للمسابقات اإلدارية واالمتحانات المهنية؛
القاضي بتعيين مفوض  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرسوم رقم  ⮚

 الحكومة وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات؛
وم رقم:  ⮚ من  2019/  02/  14بتاريخ:  2019 – 030المرس المتض

 تعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
/ و و ع ش ع ا / و ت و / ل و م / بتاريخ:  0019رقم: البالغ المشترك  ⮚

31  /05  /2019. 
اريخ:  0020القرار رقم:  ⮚ المتعلق بتعيين  2019/  07/  04/ ل وم بت

ابقة اكتتاب  ة العليا للتعليم  350لجنة تحكيم مس تاذا لدخول المدرس أس
 .2020/  2019للسنة الدراسية: 
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األستاذ الدكتور عبد هللا  تحكيم المسابقةخالصة تقرير رئيس لجنة  .2
 :محمد سالم السيد

 
  :مسار المسابقة

 
ابقات وقنوات  ⮚ ع عبر موقع اللجنة الوطنية للمس ابقة على نطاق واس تم اإلعالن عن المس

ة العليا  ابقات والمدرس ات االعالم العمومي، وعلق على مباني اللجنة الوطنية للمس س مؤس
 للتعليم.

حين الختيار فتح باب  ⮚ تقبال ملفات المترش تاذا منها  350اس  100للمرحلة األولى و 250أس
ة العليا للتعليم في أوقات الدوام طيلة الفترة المحددة  للمرحلة الثانية، وذلك في مباني المدرس

 يوما. 37في البالغ المشترك، البالغة 
 المقبولين للترشح.مترشحا، تمت دراسة ملفاتهم لتحديد قائمة  5115تقدم للمسابقة  ⮚
روط مكتملة  ⮚ ابقة بالفعل وبش ارك في المس اء أو تغيب  4995ش حا، وتم إقص  120مترش

 مترشحا
ها  ⮚ ات وفي ثالث أو اثنتين لبعض اص جرى االمتحان الكتابي في أربع مواد لبعض االختص

  2019/ يوليو  21و 20اآلخر. واستمر الكتابي ليومي: 
حيح  ⮚ وإدخال النتائج وإعداد المعدالت، أعلنت لجنة التحكيم بعد تحقيق مهام التوهيم والتص

التي و–فأعلى    10 /20ن على ين الحاصليالمترشح التي تضمنت  الئحة القابلين للنجاح ـ
 من السلك الثاني.  213من السلك األول و 357مترشحا منها  570بلغت 

ات التقويم للقابلين للنجاح أيام:  ⮚ ية وجلس خص ت   9، 6،8تمت المقابلة الش ، وكلل 2019أغش
  :، وفقا للمعطيات التالية2019أغشت  09ذلك بإعالن النتائج النهائية يوم 

 معطيات المسابقة .1

دد  العدد المطلوب التخصص القطاعات المستفيدة ع
 المترشحين

 ل و مقرار  نسبة االكتتاب % عدد الناجحين

ب الوزارة  ذي ه ت
 الوطني  

 250 أساتذة سلك ثاني  

5115 

250 100% 

 االجازة
 %100 100 100 أساتذة سلك اول

 
 المسابقة:معطيات البنى األساسية المستعملة لتنفيذ  .2

 عدد المصححين عدد المراقبين عدد المراكز المستخدمة  القاعات المستعملة  القطاعات المستفيدة

 180 275 7 130 تهذيب الوطني  الوزارة 

 
وقد تم الحصول على األعداد المطلوبة إجماال من المستويين األول والثاني،ولم تالحظ أية حوادث  -

 .مخلة بالسير الحسن للمسابقة
ابقات أية حالة تظلم، مما يؤكد أن الظروف التي جرت فيها  - ولم ترد على اللجنة الوطنية للمس

 .المسابقة كانت مرضية
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 . دور اللجنة الوطنية للمسابقات3
أوال في مداوالتها وتحرياتها على اختيار العناصر الذين تتوفر  الوطنية للمسابقات لقد ركزت اللجة -

 .فيهم الكفاءة المشهودة واألمانة واإلخالص للمهمة، وضمان الشفافية والمساواة بين المتسابقين
ؤولين الذين تم اختيارهم  - تدعت المس هرها على التنظيم المادي األمثل وكذلك كما اس وأكدت س

 .الحرص على أعلى مستوى من الشفافية والعدالة
ؤولين  - التها اليومية بالمس ابقات من خالل زياراتها الميدانية وص وقد الحظت اللجنة الوطنية للمس

 .عن التحكيم أن المسابقة جرت في ظروف جيدة تتيح فرصا متكافئة ألبناء هذا الوطن

  

 

 قرار اللجنة .4

  .إن اللجنة الوطنية للمسابقات، ونظرا لما سبق تجيز هذه النتائج، وتحيلها إلى الجهات المختصة

  

 

 2019/  10/  27نواكشوط بتاريخ: 
 عن اللجنة الوطنية للمسابقات
 رئيسها د. شيخنا إدوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير مسابقة دخول مدارس تكوين المعلمين . 2
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 عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية       
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

 

مدارس لتكوين  4عنصرا لصالح  750تقرير مسابقة اكتتاب 
 المعلمين

 أوال:
عنصرا  750يهدف هذا التقرير إلى تقديم ملخص بمختلف مراحل مسابقة اكتتاب 

  لصالح مدارس تكوين المعلمين
  

 حول النقاط األربع التالية:ويتمحور 
 اإلطار القانوني المرجعي  .1
 ملخص تقرير لجنة التحكيم المكلفة باالنتقاء  .2
 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات  .3
 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات .4

 
 المراجع : . 1

 
من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09-93القانون رقم  ⮚ المتض

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

 للمسابقات؛
وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش

 المهنية؛واالمتحانات 
وم رقم  ⮚ اء  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرس ي بتعيين مفوض الحكومة وأعض القاض

 اللجنة الوطنية للمسابقات؛
وم  ⮚ ي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  14/02/2019بتاريخ    030-2019رقم المرس القاض

 للمسابقات؛
  2019/  05/  21بتاريخ  0019البالغ المشترك رقم  ⮚
 القاضي بتعيين لجنة تحكيم المسابقة  2019/  07/  02ل و م بتاريخ  0022القرار رقم  ⮚
⮚  

 السيد المفتش سيدينا ولد الب لجنة التحكيم رئيس ملخص تقرير . 2
 
ح من  ⮚ جل الترش لدى مدارس التكوين  2019/  07/  06إلى  2019/  06/  02افتتح س

 األربع، في واليات الحوض الغربي، وغورغل  واترارزه  وانشيري، ونواكشوط. 
ابي يوم  ⮚ ان الكت ان  17في  2019/  07/  20جرى االمتح ا في مركز امتح ات موزع الوالي

 ).2) وأكجوجت (2وكيهيدي () 3ولعيون( مراكز، )10األربع، نواكشوط (
 

 ويبين الجدول التالي اإلحصائيات الضرورية لفهم مستوى المشاركة 
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 الشعبة المزدوجة الشعبة الفرنسية الشعبة العربية المركز

 623 445 4415 م ت م     بنواكشوط

 101 98 713 م ت م     بكيهيدي 

 84 32 690 م ت م    بأكجوجت 

 90 118  1447 م ت م    بلعيون 

  898 693 7265 المجموع 

 
 

حين بلغ  ⮚ محت لهم 8856المجموع العام للمترش حين الذين س .وهذا العدد يمثل الئحة المترش
 لجنة التحكيم بالمشاركة في المسابقة، طبقا للمواصفات والشروط المطلوبة للترشح.

القابلين للنجاح وذلك حسب أعلنت لجنة التحكيم الئحة المترشحين  2019/  08/  15في يوم  ⮚
 بيانات الجدول التالي:

 الشعبة المزدوجة الشعبة الفرنسية الشعبة العربية المركز

 100 119 166 م.ت.م. نواكشوط

 38 35 66 م.ت.م. كيهيدي

 20 18 66 م.ت.م. أكجوجت

 13 30 132 م.ت.م. لعيون

 171 202 430 المجموع

 

 عنصرا. 803القابلين للنجاح بلغ العدد العام للمترشحين 
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ابقة التي  2019/  08/  25وفي يوم  أعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمس
 يبينها الجدول التالي:

 الشعبة المزدوجة الشعبة الفرنسية الشعبة العربية  المركز

  60  90  150 م. ت. م. نواكشوط 

  30  30  60 م. ت. م. كيهيدي 

  30  30  60 م. ت. م. أكجوجت 

  38  52  120 م. ت. م. لعيون 

  158  202  390 المجموع

  
عنصرا وهو نفس عدد الوظائف المطلوبة في  750بلغ العدد اإلجمالي للمترشحين الناجحين بصفة نهائية 

بب نقص  52البالغ المذكور أعاله، وتم تحديد الالئحة التكميلية بعدد  را، وس الالئحة التكميلية عن عنص
بة  عب في  10نس بة لبعض الش % من العدد المطلوب، هو وجود نقص في الئحة المؤهلين للنجاح بالنس

 بعض المدارس.
   

 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات ـ 3
ابقات لجنة  ية للمس نت اللجنة الوطن قاء، عي ية االنت بعد توفير األدوات الالزمة النطالق إجراءات عمل

ن. بعد التحك يـ نِـ يـَّ يم حسب معايير الموضوعية والشفافية وركزت على تجربة وخبرة األشخاص الُمعَـ
يات الالزمة للتقيد  ذلك، نظمت لقاءات تأطيرية مع هذه اللجنة وزودتها بالتوجيهات والتعليمات والتوص

 بمقتضيات الشفافية والعدالة والجدية واالستقامة كما ينبغي. 
ية وطبقا للنظم المعمول بها. الحظت اللجنة الوط ابقات أن العملية جرت في ظروف مرض نية للمس

 واطلعت على ما أوصت به لجنة التحكيم من اقتراحات وآراء تضمنها تقرير رئيسها.
 

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقاتـ 4

ابقة وأحالتها  ابقات النتائج النهائية للمس وفي األخير، اعتمدت اللجنة الوطنية للمس
  إلى اإلدارات المعنية. 

 
  2019/  09/  19نواكشوط بتاريخ 

 رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 
 د / شيخنا ولد ادوم
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 تقرير مسابقة دخول مدارس الصحة العمومية  .3
 

 عدل–إخاء  –شرف       نية الجمهورية اإلسالمية الموريتا

 اللجنة الوطنية للمسابقات
ابقة االكتتاب الخارجي لتقرير حو ير مس را لدخول مدارس  265ـ ل س عنص

 وسيلبابي وروصو  ةوكيف ةالصحة العمومية في النعم
 2019/2020للعام الدراسي 

 
 المراجع  : .1

 
من النظام العام  18/01/1993بتاريخ  09 -93القانون رقم  ⮚ لموظفي الدولة ووكالئها المتض

 العقدويين؛
وم رقم من  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس

 اللجنة الوطنية للمسابقات؛
وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش

 واالمتحانات المهنية؛
وم رقم  ⮚ اريخ  2017/011المرس ي بتعيين  02/08/2017بت اض مفوض الق

 اللجنة الوطنية للمسابقات؛ الحكومة وأعضاء
وم  ⮚ ي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  14/02/2019بتاريخ  030-2019رقم المرس القاض

 للمسابقات؛
 . 31/05/2019بتاريخ  الصادر 0019البالغ المشترك رقم: ⮚
 لجنة تحكيم المسابقة القاضي بتعيين رئيس وأعضاء0024القرار رقم  ⮚

 
األستاذ الدكتور عبد هللا ولد محمد  ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم .2

 امبارك
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 سير المسابقة - 
حة العمومية في  ⮚ توى مدارس الص تالم الملفات على مس واليات، النتقاء  4بدأت مرحلة اس

 : عنصرا موزعين على المدراس والتخصصات على النحو التالي 265
 

 الشعبة مركز

 ممرض طبي ممرض صحي ممرضة توليد

 27 25 13 النعمه

 27 25 14 روصو

 29 25 15 كيفه

 27 25 13 سيلبابي 

 110 100 55 الجميع

 

تها تم قبول  11260تم إيداع  ⮚ كرتاريا لجنة التحكيم في المدارس المذكورة، وبعد دراس ملفا لدى س
 .الشروط المطلوبة املفا ال تتوفر فيه 380ملفا، ورفض  9888

 في الواليات األربع المذكورة،  20/07/2019جرت المسابقة يوم  ⮚
تائج واعداد المعدالت واعداد   وعكفت لجنة التحكيم على اجراءات ⮚ حيح وإدخال الن التوهيم والتص

تكمال تلك المراحل أعلنت لجنة  ية، وبعد اس خص قائمة قابلية النجاح واعالنها، واجراء المقابلة الش
 : نتائج المسابقة النهائية مرتبة ترتيبا استحقاقيا، وكانت على النحو التالي 25/08/2019لتحكيم يوم ا

 
 

 النسبة % الناجحون المركز 

 مدرسة الصحة العمومية بالنعمة

 %100 27 الممرضون الطبيون

 %100 25 الممرضون الصحيون 

 %100 13 ممرضات توليد 

 العمومية بكيفهالمدرسة الوطنية للصحة 

 %100 29 الممرضون الطبيون

 %100 25 الممرضون الصحيون 

 %100 15 ممرضات توليد 

 المدرسة الوطنية للصحة العمومية بسيلبابي

 %100 27 الممرضون الطبيون 

 %100 25 الممرضون الصحيون
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 %100 13 ممرضات توليد 

 المدرسة الوطنية للصحة العمومية بروصو

 %100 27 الطبيونالممرضون 

 %100 25 الممرضون الصحيون

 %100 14 ممرضات توليد 

 %100 265 المجموع 

 
راف و كرتالإلى جانب فريق اإلش ال مبعوثين إلى النعمة اس حيح والتوهيم، تم ارس ريا، والرقابة والتص

اعدة الفريق الجهوي من اجل يليبابي  لنقل المعدات ومواد االمتحان ومس و وس ير  وكيفه وروص ن س حس
 المسابقة .

 
 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات .3

 
نظمت اللجنة جلسات عمل مع أعضاء لجنة تحكيم المسابقة تم التركيز خاللها على الحرص على احترام 

 الشافية والعدالة.
رية  تية والبش تلزمات المادية واللوجس وظلت تواكب عمل لجنة التحكيم من اجل توفير مختلف المس

 ت اإلدارية.والتسهيال
 

حين بتظلم حول  ابقة أي خلل مثير ولم يتقدم أحد من المترش ار المس لم يالحظ في مختلف مراحل مس
اء لجنة التحكيم لما تحلوا به من جدية وكفاءة في  ابقات رئيس وأعض نتائجها، تهنئ اللجنة الوطنية للمس

 العمل.
 

 قرار حول نتائج المسابقات:
 

 للمسابقات اعتماد نتائج هذه المسابقة وإحالتها إلى اإلدارة المعنية.قررت اللجنة الوطنية 
 

 20/09/2019حرر في نواكشوط، بتاريخ 
مسابقات                                             للرئيس اللجنة الوطنية 

 د.شيخنا ولد إدوم  
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 غاباتالتقرير مسابقة اكتتاب لتكوين حراس  .4
 البيئةوزارة لصالح 

 
 عدل–إخاء  –شرف       الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 اللجنة الوطنية للمسابقات
 100لتكوين تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق باكتتاب خارجي 

 المستدامة.غابات لصالح وزارة البيئة والتنمية الحراس  عنصر من
 المراجع: . 1

 
من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09-93القانون رقم  ⮚ المتض

 العقدويين؛
وم رقم من  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس

 اللجنة الوطنية للمسابقات؛
وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية 19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس  الخاص بالنظام المش

 واالمتحانات المهنية؛
وم رقم  ⮚ ي بتعيين مفوض الحكومة  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرس اء القاض وأعض

 للمسابقات؛ةاللجنة الوطني
وم رقم  ⮚ ي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  14/02/2019بتاريخ  030-2019المرس القاض

 للمسابقات؛
ترك  ⮚ ابقة اكتتاب خارجي لـ ال 2019مايو //31بتاريخ  2019/ 026رقم البالغ المش منظم لمس

 لصالح وزارة البيئة والتنمية المستدامة عنصر  100
ا بقات رقم  ⮚ كيل لجنة  2019يونيو 08بتاريخ  026قرار اللجنة الوطنية للمس من تش المتض

 تحكيم المسابقة المذكورة.
 

 المفتش محمد ولد بابملخص تقرير رئيس لجنة تحكيم المسابقة  . 2
 

 مسار سير تنفيذ المسابقة  ⮚
عبر وسائل االعالم العمومية وموقع  2019مايو //31تم إعالن البالغ الفاتح للمسابقة ونشره يوم  -

 .ل و م 
المصادر البشرية بمباني وزارة البيئة والتنمية المستدامة خالل  إدارةتم استقبال ملفات الترشح في  -

 ،02/07/2019إلى غاية  03/06/2019الفترة من 
روع في فرز  2019/ /08 /07بعد اجتماع لجنة التحكيم يوم  - كرتاريا عملها بالش رت لجنة الس باش

ملفا بغية التثبت من مطابقتها للشروط النظامية لمقتضيات البالغ  4552ملفات الترشح التي بلغت 
ة وبعد  حون مهلة ثالثة أيام إلكمال ملفاتهم الناقص ترك،اثر هذا الفرز أعطي المترش انتهاء المش

 .مترشحا) 4381(ملفاتقبول  الشروط. وتمملفا لعدم استيفاء    171المهلة تم إلغاء
نشرت لجنة التحكيم قائمة المترشحين الذين تنطبق فيهم شروط المشاركة في المسابقة، ووزعتهم  -

ب المراكز والقاعات وعلقت  رت اللوائح حس بعة مراكز، ونش مدخل كل مركز الئحة  علىعلى س
 .باب كل قاعة الئحة الممتحنين فيها علىالممتحنين فيه، وكذلك 
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ابقات  24وفي يوم  - ره رئيس اللجنة الوطنية للمس اء المراكز الجتماع حض تدعاء رؤس يونيو تم اس
شخصيا تلقوا فيه من شخصه التوجيهات الالزمة لحسن سير االمتحان كما استلموا في نفس اليوم 

 .المتحانلوازم ا
رين الذين قبلت ملفاتهم، يوم الخميس الموافق  - حين الحاض وقد أجري االختبار الكتابي للمترش

وط 25/07/2019 بعة مراكز بنواكش ية حيث لم يالحظ أي خرق يذكر . في س في ظروف مرض
 .لنظام المسابقة

الموالي تم قص التوهيم االلكتروني وفي اليوم  تمت عملية 2019 /7/ 26وفي يوم السبت الموافق  -
 .األوراق لدى مطبعة المعهد التربوي الوطني

 .يوليو 30تم الشروع في التوهيم اليدوي استمر إلى  28وفي يوم  -
 يوليو بدا التصحيح الذي استمر عدة أيام 31وفي يوم  -
حين وا - حيح وإدخال نتائج المترش تكمال التص اب المعدالت وفرز الالئحة المبعد اس قتة ؤحتس

راف يوم  ادقت على الئحة المؤهل 7للمؤهلين للنجاح،اجتمعت لجنة اإلش طس وص للنجاح  ينأغس
 .مؤهال 342البالغة

ابقين الذين تجاوز  - ية مع المتس خص ا االختبار الكتابي وذلك وأجرت لجنة التحكيم المقابالت الش
  2019أغسطس  /15/16خالل يومي 

اب - كل نهائي يوم وقد تم إعالن قائمة الناجحين في المس حيث أعلنت المائة  19/08/2019قة بش
حسب الترتيب االستحقاقي، وأقرت طبقا للنظم المعمول بها الئحة تكميلية من العشرة 100المتفوقة

 :لين لالئحة الناجحين، وذلك حسب المعطيات التاليةاالمو
 

 معطيات المسابقة  .1

نسبة شغل المقاعد  ع الناجحين المترشحينعدد  العدد المطلوب التخصص اإلدارات المستفيدة
% 

 قرار ل و م

وزارة البيئة والتنمية 
 المستدامة  

راس  ح
 غابات 

 االجازة 100% 100 4552 100

 
 معطيات وسائل تنفيذ المسابقة .2

ات  اإلدارات المستفيدة اع ق دد ال ع
 المستعملة 

ز دد ع راك م ال
 المستخدمة 

 ددع
 المراقبين

دد ع
 المصححين

ر  تقبال عناص اس
 الملفات وعمال الدعم 

ة  ة والتنمي وزارة البيئ
 المستدامة  

120 7 245 120 12 

 
 

 للجنة الوطنية للمسابقاتاإسهام  . 3

نظمت اللجنة اجتماع عمل مع أعضاء اإلشراف بلجنة التحكيم لتحديد ترتيبات تنظيم المسابقة، كما  -
 شددت أيضا على وجوب الشفافية واإلنصاف

الوطنية للمسابقات جميع مراحل المسابقة وقدمت جميع التسهيالت للجنة التحكيم من واكبت اللجنة  -
 .أجل أجراء المسابقة في وجو تطبعه الجدية والمصداقية

 لم تتلق اللجنة الوطنية للمسابقات أي تظلم حول هذه المسابقة  -
 

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات . 4

 .   المسابقة وأمرت بإحالتها إلى السلطات اإلدارية المعنيةاعتمدت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج 

  2019/  08/  29نواكشوط بتاريخ: 
 عن اللجنة الوطنية للمسابقات 
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 د / شيخنا ولد ادوم
 

 عنصر للحماية المدنية 100تقرير مسابقة اكتتاب للتكوين  .5

 لصالح وزارة الداخلية
  

  

  

  

  

  

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية      
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

 

عنصر لصالح المديرية العامة  100تقرير عن مسابقة اكتتاب خارجي النتقاء 
 للحماية المدنية

 

 المراجع : .1
 

من النظام العام لموظفي الدولة  18/01/1993بتاريخ  09 -93القانون رقم  ⮚ ووكالئها المتض
 العقدويين؛

وم رقم من  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس
 اللجنة الوطنية للمسابقات؛

وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش
 واالمتحانات المهنية؛

القاضي بتعيين مفوض الحكومة  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرسوم رقم  ⮚
 وأعضاءاللجنة الوطنية للمسابقات؛

وم رقم  ⮚ ي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  14/02/2019بتاريخ  030-2019المرس القاض
 للمسابقات؛

 .2019 /27/6بتاريخ  0019 البالغ المشترك رقم: ⮚
من تعي 2019/  07/  18/ ل و مبتاريخ:  026القرار رقم    ⮚ ين لجنة التحكيم المكلفة المتض

 باإلشراف على المسابقة المذكورة.
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 الدكتور ابيه عبد القادر لجنة التحكيمرئيس ملخص تقرير  . 2
 

حيث وصل  2019/  07/  16إلى يوم  2019/  07/  02لقد تم استقبال ملفات الترشح من يوم:  ⮚
 مترشحا.  645عدد المترشحين إلى 

اء  ⮚ ة قابلية الملفات تم إقص لت القائمة  98بعد التحري ودراس باب مختلفة حيث وص حا ألس مترش
 مترشحا.  547المقبولة إلجراء االمتحان 

  2019/  08/  04نظمت المسابقة في موادها الكتابية يوم:  ⮚
 2019 / 08/  24بعد إجراء التوهيم والتصحيح تم إعالن الئحة المترشحين القابلين للنجاح يوم  ⮚

 مترشحا.  125حيث بلغت قائمة المعنيين 
تالم نتائج الفحوص إعالن  2019/  09/  02بدأت إجراءات الفحوص الطبية يوم   ⮚ ليتم بعد اس

  19/09/2019النتائج النهائية يوم:
ول على العدد المطلوب وهو  ⮚ ح واحد. ولم  100تم الحص ولم يتأهل لالئحة االنتظار إال مترش

 أوعارض يمس من مصداقية المسابقة وشفافيتها.يالحظ أي خلل 

 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات 
ة عمل مع لجنة التحكيم تم التركيز خاللها على إعطاء التعليمات  ابقات جلس نظمت اللجنة الوطنية للمس

 التي من شأنها ضمان احترام الشفافية والعدالة. 

ابقات لجنة  رورية كما رافقت اللجنة الوطنية للمس ابقة عبر توفير اللوازم الض ار المس التحكيم طيلة مس
للتنظيم المادي فضال عن التوجيهات اليومية وتذليل كافة الصعاب التي اعترضت سيرها الحسن، الشيء 

 الذي كان له بالغ األثر في الوصول إلى نتائج مرضية.

 الذي جرى فيه التنافس.  المترشحين عن الجو ىى اللجنة حالة تظلم، مما يؤكد رضولم تطرح عل

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات: 
ابقات  ة النتائج وانتظار المهل القانونية للتظلم والطعون، قررت اللجنة الوطنية للمس تقبال ودراس بعد اس

 .اعتماد هذه النتائج وإحالتها إلى الجهات المعنية للقيام بما يلزم
 2019/  09/  30نواكشوط بتاريخ 

 نة الوطنية للمسابقات رئيس اللج
 د / شيخنا ولد ادوم 
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ابقة اكتتاب  . 6 ر 519تقرير مس للتكوين في  اعنص
 المدرسة الوطنية لإلدارة والمدرسة الوطنية للشرطة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 

عن طريق التكوين بالمدرسة  عنصرا 519تقرير حول مسابقة خارجية الكتتاب 
 الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء والمدرسة الوطنية للشرطة 

 
 المراجع  : .1

 
من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09 -93القانون رقم  ⮚ المتض

 العقدويين؛
وم رقم  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس

 اللجنة الوطنية للمسابقات؛
وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش

 واالمتحانات المهنية؛
وم رقم  ⮚ اء  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرس ي بتعيين مفوض الحكومة وأعض القاض

 للمسابقات؛اللجنة الوطنية 
وم رقم:  ⮚ من تعيين رئيس اللجنة  2019/  02/  14بتاريخ:  2019 – 030المرس المتض

 الوطنية للمسابقات
 المستفيدة  رسائل االحالة الموجهة من الوزارة األولى إلى الوزارات ⮚
ترك رقم: ال ⮚ ابقة  31/05/2019بتاريخ: 0019بالغ المش من اإلعالن عن تنظيم مس المتض

الح عدة قطاع 519اكتتاب خارجي ل : را لص ة اعنص ت وزارية عن طريق التكوين بالمدرس
 والمدرسة الوطنية للشرطة  الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء
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اريخ:  / 021القرار رقم  ⮚ ة  2019/  06/  20ل و م بت ة التحكيم المكلف من تعيين لجن المتض
 باإلشراف على المسابقة المذكورة.

 
  السيد امحمادي ولد اميمو لجنة التحكيمرئيس ملخص تقرير 

 
من  ابقات اعلنت عنها ض ة باعتبار ان اللجنة الوطنية للمس ابقة فى ظروف خاص ثماني أجريت هذه المس

ابقات أخرى، نظمت كلها في نفس التوقيت تق )8( ابقة  ،ريبامس ملت هذه المس وفوق ذلك ش
  وغطت الفئات الثالثة للوظيفة العمومية ( ا ، ب ، ج) . ،تخصصا) 20عشرين (

 
تقبال الملفات بالمراكز التي كانت مفتوحة لهذا الغرض تقبال) 32( بعد نهاية فترة اس تلمت مكتب اس ،اس

حين ما بين في اجراءات التدقيق واعداد ، وبدأت 2019يوليو  16و 6لجنة التحكيم ملفات المترش
 الئحة المقبولين للمشاركة.

ألفا، االمر الذي  40وقد اخذت فترة التدقيق الكثير من الوقت بسبب كثرة المترشحين الذين تجاوز عددهم 
 انعكس سلبا على مختلف اآلجال التي كانت مقررة سلفا إلجراء المسابقة.

 يلى:ألف وفق المواقيت المذكورة ادناه وطبقا لما  36وهكذا نظمت االمتحانات الكتابية لصالح 
  2019يوليو  22و  20في (أ)  بالنسبة لألسالك من فئة ⮚
  2019يوليو  28في  )ب(بالنسبة لألسالك من فئة  ⮚
  2019اغسطس  07 يف)  جـ(بالنسبة لألسالك من فئة  ⮚

 على:بعد اكتمال هذه المرحلة، انصب جهد لجنة التحكيم 

 االمتحان  وترتيب اوراقاعادة تنظيم  )1
   02/09/2019اعداد نظام فعال إلجراء عملية التوهيم التي بدأت يوم   )2
  23/09/2019متابعة عملية التصحيح عن قرب والذي بدا يوم  )3
، حيث بلغ عدد المتأهلين لقابلية 2019نوفمبر اعالن النتائج المتعلقة بالتأهيل للنجاح بتاريخ فاتح  )4

 مترشحا 1270النجاح 
تغالل معطيات الفحص الطبي  27/11/2019فى  )5 تائج النهائية بعد اس اعلنت لجنة التحكيم الن

 ومحاضر معادلة الشهادات. وخالل جلسة المداوالت هذه قررت اللجنة ما يلى:
 فهية ابعاد المترشحين الذين تغيبوا عن المقابلة الش ⮚
 ابعاد المترشحين الذين تغيبوا عن الفحص الطبي ⮚
 ابعاد المترشحين الذين ظهر عجزهم من خالل الفحص الطبي ⮚
 ابعاد المترشحين الذين لم تعادل شهاداتهم  ⮚

اجتمعت لجنة التحكيم من جديد إلعداد الالئحة النهائية للناجحين اعتمادا على  25/01/2020و فى يوم 
 التدقيق في التظلمات المقدمة المصنفة الى ثالث فئات هي 

 متظلمين على اعتبارهم غائبين عن الفحص الطبي  ⮚
 متظلمين على اعتبارهم غائبين عن المقابلة الشفهية  ⮚
 ار أن شهاداتهم غير معادلة  متظلمين على اعتب ⮚

ياتها، وقد تم بالفعل تدقيق هذه التظلمات والتحقيق في مختلف حيث ض عنها وجود حاالت خوقد تم 
عبتها توجبت مراجعة نتائج ش تحقه على  ،اس عه في الترتيب الذي يس عية المتظلم ووض وية وض لتس

  الئحة الناجحين االصلية.

 التالي:لى النحو وعلى ضوء ذلك جاءت معطيات المسابقة ع

 معطيات المسابقة .1
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ات  اع ط ق ال
 المستفيدة

دد  ع
 التخصصات

دد  عدد المقاعد المطلوبة ع
 المترشحين

 قرار اللجنة  نسبة النجاح  عدد الناجحين

 االجازة 100% 50 2847 50 4 وزارة العدل

 االجازة %100 31 2062 31 3 وزارة الخارجية

 االجازة %100 32 1090 32 2 وزارة الداخلية

 االجازة %100 362 28332 362 9 وزارة المالية

ة  ف ي وظ وزارة ال
 العمومية

 االجازة 100% 61 2205 61 2

  % 100 536 36536 536 20 المجموع

 
 معطيات لوجستية  .2

 
ات  المسابقة اع دد ق ع

 االمتحان
دد  ع

 المراكز
دد  ع

 المراقبين
دد  ع

 المصححين
تقبال  ر اس عناص

 الملفات
ال   م ددع ع

 الدعم
ة  ة الوطني درس الم

 لإلدارة 
950 80 2000 950 112 80 

 

 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات 
حين،  ة لما تتمير به من ارتفاع عدد المترش ابقة عناية خاص ابقات هذه المس اعطت اللجنة الوطنية للمس

ابقة وحدها أكثر من  حون في هذه المس بق مثيل له، وفاق كل توقع، حيث بلغ المترش %  60الذي لم يس
 ألف مترشح. 75من مجموع المترشحين في المسابقة الكبرى البالغ عددهم أكثر من 

توى وق تقبال الملفات وفي مس ة في مرحلة اس ابقة خاص يطرة على هذه المس عوبة الس د برزت للعيان ص
ابقات مضاعفة  الضغط على المراكز المفتوحة إليداع الملفات، االمر الذي تطلب من اللجنة الوطنية للمس

تقبال ملفات الترشح عدة مرات تخفيفا لالزدحام والت واضطرت ترشحين، اللذين أصابا الم دافعمراكز اس
حين، وظلت اركة أكبر قدر من المترش هيال لفرص مش ح تس تقبال ملفات الترش  اللجنة لتمديد فترة اس

 الى أن اعلنت نتائجها النهائية. المستبقة المتابعة واليقظة مصاحبة لجميع مراحل مسار

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات 

لمسابقة تم استقبال جملة من تظلمات المترشحين وتم النظر عند توصل اللجنة الوطنية للمسابقات لنتائج ا
يق مع ل و م بمعالجة  فيها واحالتها الى لجنة التحكيم، وبعد الفحص والتدقيق قامت لجنة التحكيم بالتنس

 وتقويم ما يستحق التقويم، واحيلت اللوائح النهائية للجنة الوطنية للمسابقات.

يها، ودرستها، ولم تجد فيها، بعد تسوية التظلمات، ما إلالنتائج المحالة راجعت اللجنة الوطنية للمسابقات  
 يخل بالمسابقة، فأجازتها وأحالتها إلى اإلدارات المعنية. 

 2020 /02/ 05 بتاريخ نواكشوط 
 رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات

 د / شيخنا ولد ادوم
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 (تابع) 2733تقارير المسابقة الكبرى 

 
 
 
 

 مسابقات االكتتاب الفوري 2
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 11مهندسا وفنيا لصالح  433تقرير مسابقة اكتتاب فوري لـ  .7
 قطاعا وزاريا

  
  
  
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية         
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

 

وحدة (مهندس وتقني  433النتقاء تقرير عن مسابقة اكتتاب خارجي 
 سام وتقني) لصالح بعض القطاعات الوزارية

 المراجع  : .1
 
 المتضمن النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها العقدويين؛ 18/01/1993بتاريخ  09 -93القانون رقم  ⮚
وم رقم  15المادة   ⮚ ير اللجنة 2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس  المتعلق بإعادة تنظيم وس

 الوطنية للمسابقات؛
وم رقم  ⮚ تاريخ  022-98المرس قات اإلدارية  19/04/1998ب اب ترك للمس بالنظام المش الخاص 

 واالمتحانات المهنية؛
وم رقم  ⮚ ابقات  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرس ي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمس القاض

 ومفوض الحكومة واألعضاء؛
وم رقم:  ⮚ من تعيين رئيس اللجنة الوطنية  2019/  02/  14: بتاريخ 2019 – 030المرس المتض

 للمسابقات
 رسائل االحالة الموجهة من الوزارة األولى إلى مختلف الوزارات المستفيدة  ⮚
  31/05/2019بتاريخ: 019البالغ المشترك رقم:  ⮚
راف  2019/  06/  20/ ل و م بتاريخ:  021القرار رقم  ⮚ من تعيين لجنة التحكيم المكلفة باإلش المتض

 على المسابقة المذكورة. 
 

 الدكتور المهندس الخليل ولد الخليفة لجنة التحكيمرئيس ملخص تقرير  . 2
 قطاعا وزاريا    11لصالح  عنصرا 433يتعلق االمر بمسابقة خارجية الكتتاب  ⮚
اإلعالن عن المسابقة على نقاط واسع شرعت لجان مختصة من إدارات المصادر البشرية بعد  ⮚

جيل ما  ح على مدار الفترة المقررة، وقد تم تس تقبال ملفات الترش تفيدة في اس بالقطاعات المس
 مترشحا. 2886مجموعه 

روط الولوج ⮚ قا لش فا 2220ونجم عنها إعالن لجنة التحكيم لقبول  ،تمت معالجة الملفات طب مل
 الشروط المطلوبة.ا ملفا ال تتوفر فيه 666للمشاركة في المسابقة، ورفض 
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اركين  20/07/2019تم إجراء االمتحان الكتابي يوم  ⮚ وط إبتوزيع المش ة مراكز بنواكش لى خمس
  :هى

 المركز العالي للتعليم التقني  )1
 الثانوية الفنية  )2
 1ثانوية االمتياز رقم  )3
 الثانوية العربية  )4
 االعدادية العربية )5

ين ( 106تقديم قد تم و ات المهندس ص مادة)،  54مواد امتحان كتابي في مختلف تخص
 مادة). 14مادة)، واللغات ( 38وتخصصات الفنيين السامين (

 تم تأجيل توزيع بعض مواد االمتحان إلى مساء اليوم نفسه، نتيجة بعض االكراهات التنظيمية. ⮚
حين وإدخال نتائجها  ⮚ حيح إجابات المترش ها وتوهيمها وتص تقبال أوراق االمتحان وقص بعد اس

ية للمتأهلين،  خص وإعداد المعدالت بناء عليها، تم إعالن قائمة قابلية للنجاح، واجراء المقابلة الش
 ثم أعلنت لجنة التحكيم النتائج النهاية للمسابقة، وكانت على النحو التالي: 

 مسابقة معطيات ال

 
 

 معطيات لوجستية  
 

ات  المسابقة اع دد ق ع
 االمتحان

دد  ع
 المراكز

دد  ع
 المراقبين

دد  ع
 المصححين

تقبال  ر اس عناص
 الملفات

ال   ددعم ع
 الدعم

دد  تخصصاتال القطاع  ع ال
 المطلوب 

د  الناجحون اع ق م ال
 الشاغرة

بة  غل نس ش
 المقاعد

قرار  ل و 
 م

 االجازة % 91,6 01 12 13 3 و.االقتصاد والمالية 

 االجازة % 100 0 22 22 11 وزارة النفط

اد  يد واالقتص و.الص
 البحري 

 االجازة % 81.4 05 22 27 18

 االجازة % 90.5  05 48 53 9 و.االسكان والعمران

 االجازة % 100 0 2 2 2 و. التجارة

رف  و.المياه والص
 الصحي

 االجازة % 87.5 04 28 32 18

 االجازة % 82.3 03 14 17 7 و. التجهيز والنقل

 االجازة % 83.3 12 60 72 19 و. التنمية الريفية

 االجازة % 100 0 6 6 6 و. الثقافة 

 االجازة % 80.4  09 37 46 9 و. التعليم العالي 

ة و.  ة والتنمي البيئ
 المستدامة

 االجازة % 79 30 113 143 19

  % 84 69 364 433 128 المجموع 
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 اقطاع 11
 اوزاري

68 5 143 208 66 23 

  

غور  باب تتعلق 69ويظهر الجدول ش ات، ألس ص إما بعدم  ،مقعدا من العدد المطلوب في بعض التخص
 وجود مترشحين له أو لعدم تأهل العدد المطلوب في تلك التخصصات.

   مالحظات: 
مقعدا مطلوبا) توصي لجنة التحكيم  433مقعدا شاغرا من أصل  69على ضوء هذا النقص(

ات التي تم فتحها وتعذر وجود العدد الكافي منها  بتوجيه ص الطلبة الموريتانيين نحو التخص
 سوق العمل والتي من أكثرها نقصا اختصاص:  يف

 ضابط بحري،  .1
 مهندس محيطات،  .2
 مهندس خرائطي،  .3
 دكتور بيطري،  .4
 مهندس هندسة بيئية،  .5
 مهندس في الهندسة الصحية،  .6
 .ةفني مخابر الصحوتقني في العلوم الحيوانية، ومخبري،  .7
 مهندس معلوماتية .8

 
 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات  .3

 
ير  واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم ووفرت لها كافة المستلزمات المطلوبة للس

 االمثل لهذه المسابقة.
قة ذكَّ  اب تائج المس عد اعالن ن لة من حاالت التظلم ب ية ونتيجة لورود جم رت اللجنة الوطن

أن ابقة بالنظم واالجراءات التي يتحتم احترامها فى هذا الش ابقات لجنة تحكيم المس ، للمس
 :والتي من بينها

 ،جال الطعنآبعد انصرام إال تصبح نهائية ال ان النتائج  )1
تحالة  )2 من قائمة المؤهلين للنجاح أو تعذرت إاس حين لم يكونوا ض جازة نجاح مرش

فهية، او ت اركتهم في المقابلة الش هادات المطلوبة أو مش بين أنهم ال يحملون الش
 المعادالت الالزمة لشهاداتهم.

أن، عالجت و من أجل التثبت من مدى مطابقة بعض اإلجراءات المتخذة في هذا الش
ا  ان من بينه ذة، ك ات حول بعض اإلجراءات المتخ ات تظلم ابق ة للمس ة الوطني اللجن

في المقابلة الشفهية دون أن يكونا على  استدعاء لجنة التحكيم لمترشحين اثنين للمشاركة
الئحة المؤهلين للنجاح، وظهور أحدهما في القائمة النهائية للناجحين، باإلضافة إلى تظلم 
هادات غير  حين بش عبة لم يتأهل لقابلية النجاح فيها أحد، وتظلمات حول وجود مترش ش

فات المطلوبة، وقد تم تدقيق النظر في مختلف هذه الحيثيات والتظلمات،  مطابقة للمواص
ابقة التي تكن على الئحة قابلية النجاح، وإعادة  عية المتس حيح وض وتطلب االمرتص

  تصحيح المادة الرئيسية للشعبة التي لم يتأهل لقابلية النجاح فيها أحد.
ت  تجاوبت لجنة التحكيم معوقد  حيح ما اقتض ى معالجة هذه التظلمات،وتص مقتض

 .مسابقةناجحين في التم اعالن الالئحة النهائية للوبعدها المعالجة تصحيحه، 
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  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات

 
  وأحالتها إلى االدارات المعنية.  اجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة

 
 2019 /29/09نواكشوط بتاريخ 

 رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 
 د / شيخنا ولد ادوم
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 وحدة لصالح وزارة الصحة 210مسابقة اكتتاب فوري لـ  .8
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل -إخاء  –شرف       إلسالمية الموريتانيةلجمهورية اا
 اللجنة الوطنية للمسابقات

 

تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة خارجية الكتتاب 
 عنصرا لصالح وزارة الصحة  210فوري لـ 

 

 المراجع:
 

من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09 -93القانون رقم  ⮚ المتض
 العقدويين؛

وم رقم  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس
 اللجنة الوطنية للمسابقات؛

وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش
 واالمتحانات المهنية؛

وم رقم  ⮚ ي بتعيين رئيس مفوض الحكومة  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرس القاض
 وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات؛

 القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات؛ 14/02/2019بتاريخ     30-2019رقم المرسوم  ⮚
 2019 /5 /31بتاريخ: 0019البالغ المشترك رقم: ⮚
ابقات رقم  ⮚ اء لجنة التحكيم  000023قرار اللجنة الوطنية للمس ي بتعيين رئيس وأعض القاض

  28/06/2019 بتاريخ:الصادر 

 األستاذ الدكتور بال محمد لجنة التحكيم رئيس ملخص تقرير 
ملف من مختلف التخصصات والمستويات، بمساعدة فريق من عدة  2600استلمنا  ⮚

أعضاء قمنا بفرز الملفات للتحقق من اكتمالها واحترامها للتخصصات والمستويات 
 المطلوبة وللسن القانونية التي يسمح بها قانون االكتتاب

مدرسة العليا للصحة التي كنا الملصقات ب وعلىموقع اللجنة  ىتم نشر اللوائح عل ⮚
 نتخذ منها مقرا لعملنا.

 علىمرحلتين:تمت عملية إجراء المسابقة  ⮚

سبة للحاصلين  2019يوليو 20 يوم:األولي كانت  -  فوق،شهادة الباكالوريا فما  علىبالن
ه2019يوليو  22 يوم:والمرحلة الثانية أجريت  حاب الش بة ألص ادة اإلعدادية،وقد بالنس

حيح واالدخال وإعالن قائمة القابلين  تابعت لجنة التحكيم تنفيذ مراحل التوهيم والتص
ابقة  ،للنجاح وء ذلك نتائج المس ية للمتأهلين وأعلنت على ض خص ثم اجرت المقابلة الش

  الجدولين:النهائية والتي أسفرت عن النتائج التالية حسب 

 

 مستوى البكالوريا فما فوق:  . 1



44 
 

د   التخصص اع ق م ال
  3المطلوبة

دد  ع
  1المترشحين

ة   4الناجحون  2الغياب ب النس
%  

 % 80 08 01 11 10 األخصائيون

 % 98.6 79 16 95 80 األطباء العامون

 %105 21 02 63 20 أطباء األسنان

متعددو – سامونفنيون 
 االختصاص

32  21  0  17  73.9%  

 %100 07 17 119 07 نوالبيولوجي

 %100 20 03 82 20 ممرضو دولة

 %100 10 0 49 10 الممرضون الصحيون

 %100 10 02 75 10 القابالت

 %100 05 01 69 05 ممرضات التوليد

 %95,1 176 42 594 185 المجموع

 

ال  المقاعد المطلوبةفي حين أن  201عدد الناجحين مالحظة  بب نقص  210أص وذلك بس
ائيين، او عدم التأهل للنجاح، ولمعالجة هذا النقص  ح كما هي حال األطباء االخص الترش

 تقترح لجنة التحكيم ما يلي:
 إما تكملة العدد من االختصاصات األخرى اعتمادا على الئحة االنتظار   ●
 المطلوب.وإما تنظيم مسابقة جديدة إلكمال العدد المطلوب من نفس التخصص  ●

 
 مستوى ما دون الباكلوريا:  .2

د   التخصص اع ق م ال
  3المطلوبة

دد  ع
  1المترشحين

ة   4الناجحون  2الغياب ب النس
%  

 %100 25 13 1502 25 الممرضون الطبيون

 
 .وقد تمت جميع مراحل المسابقة دون حصول أي خلل أو أخطاء، ولم يتظلم منها أي مترشح

 
 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات .3

 
جلسة عمل مع أعضاء لجنة تحكيم المسابقة تم التركيز خاللها على  الوطنية للمسابقاتنظمت اللجنة 

 افية والعدالة.فالحرص على احترام الش
 وبعد المسابقة الحظت اللجنة أن جميع العمليات جرت في ظروف مرضية.
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اء لجنة التحكيم  ابقات رئيس وأعض تحلوا به من جدية وكفاءة في ما على تهنئ اللجنة الوطنية للمس

 العمل.
 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات . 4

 

 قررت اللجنة الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة وإحالتها إلى اإلدارات المعنية.
  20/09/2019حرر في نواكشوط، بتاريخ 

 

 رئيس اللجنة الوطنية المسابقات
 د. شيخنا ولد إدوم

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

 قضاة لصالح محكمة الحسابات  6مسابقة اكتتاب فوري لـ  .9
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية              
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

 
تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة اكتتاب خارجي الختيار 

 الحسابات وحدات لصالح محكمة 06
 

 .المراجع:1
 

من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09 -93القانون رقم  ⮚ المتض
 العقدويين؛

وم رقم من  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس
 اللجنة الوطنية للمسابقات؛

وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش
 واالمتحانات المهنية؛

القاضي بتعيين مفوض الحكومة  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرسوم رقم  ⮚
 وأعضاء؛ اللجنة الوطنية للمسابقات.

وم رقم  ⮚ ي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  14/02/2019بتاريخ  030-2019المرس القاض
 للمسابقات؛

  27/06/2019بتاريخ: 0018المشترك رقم: البالغ  ⮚
المتضمن تعيين لجنة التحكيم  2019/  07/  23/ ل و م بتاريخ:  002القرار رقم  ⮚

  .المكلفة باإلشراف على المسابقة المذكورة
 

  الدكتور انديري انيانغ لجنة التحكيمرئيس ملخص تقرير .2
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ره  ⮚ ابقة الذى تم نش ترك المتعلق بالمس ائل االعالم بعد البالغ المش ع في وس على نطاق واس
 العمومي

 تم استقبال ملفات المترشحين على مستوى مباني محكمة الحسابات بنواكشوط،  ⮚
تلمت لجنة التحكيم ملفات 24/07/2019بعد انتهاء الفترة المحددة إليداع الملفات بتاريخ  ⮚ ، اس

 اساس:ملفا، ثم شرعت في دراستها على  127المترشحين البالغ عددها 
 ملف كامل او ناقص -
 مطابقة الشهادة للتخصص المطلوب  -
 سنة كحد اقصى  40كحد أدني و 25سن المترشح المحددة فيما بين  -

ة، وذلك  أعلنت لجنة التحكيم قائمة الملفات التي تحتاج إلى تكميل والملفات المقبولة والملفات المرفوض
 على النحو التالي: 

 ملفا  21الملفات الناقصة عددها  -1
 ملفا  99الملفات المقبولة عددها  -2
 ملفات. 7الملفات المرفوضة عددها  -3

 ساعة إليداع التظلمات ولتكملة الملفات. 72وبناء عليه اعطت اللجنة مهلة 

ابقات مقدمة من طرف  تقبلت لجنة التحكيم تظلمات محالة من اللجنة الوطنية للمس  17وتبعا لذلك اس
هادات عليا من  لين على ش حا حاص نغالية ومترش من  02الجامعات الس ية، كانوا ض من الجامعات التونس

اركتهم في اجراء مواد  افتهم لالئحة المقبولين ومش عيتهم واض حيح وض ين، وتم تص الئحة المرفوض
 الكتابي.

 سير المسابقة 
ابي يوم  ⮚ ان الكت ات المركز  04/08/2019جرى تنظيم مواد االمتح اع ات من ق اع في خمس ق

 تقني، العالي للتعليم ال
 تحمل اشارة غائب. 32ورقة امتحان من بينها  118بعد استكمال االمتحان تم استالم  ⮚
رف  ⮚ عها تحت تص كرتاريا عملية التوهيم اعتمادا على ارقام الملفات قبل وض اجرت الس

حح ثالث عند وجود  اء مص ححين اثنين لكل مادة،وعند االقتض ححين حيث تم اعتماد مص المص
 بين تصحيحين. نقاط 4 أكبر من  فارق

بعد اكتمال التصحيح، وإدخال النتائج وإعداد المعدالت، وترتيب المترشحين داولت لجنة التحكيم  ⮚
 مؤهلين.  9واعلنت الئحة المؤهلين للنجاح البالغة 

فهية مع لجنة التحكيم يوم   ⮚ فهية جرت 21/08/2019تمت المقابلة الش . وبعد اكتمال المقابلة الش
 عناصر بشكل نهائي.   6نجاح  المداوالت وتم اعالن

 : إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات رابعا
ابقات عمل لجنة التحكيم  تلمت تقرير رئيس لجنة  فيلقد واكبت اللجنة الوطنية للمس مختلف مراحله واس

 التحكيم وشكرته وأعضاء لجنة التحكيم على حسن العمل. 

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات
تقبال ومع حين الحظت اللجنةوبعد اس ابقات  الجة ظلمات بعض المترش أنه ال يوجد ما يمنع الوطنية للمس

 وأحالتها إلى الجهات المعنية.  إجازتها، من اعتمادها، فقررت

 20/11/2019نواكشوط بتاريخ 
 رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 
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 د / شيخنا ولد ادوم 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عتيادية ثانيا : المسابقات اال
 
 
 
 

 مسابقات اكتتاب للتكوين .10
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اب لتكوين  .11 ة اكتت ابق را 25مس دني اإداري عنص  ام
 (استشارات) لصالح الوزارة األولى
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل  –إخاء  –شرف      الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
 

 25تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب 
عن طريق التكوين بالمدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء والصحافة عنصرا 

 لصالح الوزارة األولى
 المراجع  : .1

 
من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09 -93القانون رقم  ⮚ المتض

 العقدويين؛
وم رقم  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس

 اللجنة الوطنية للمسابقات؛
وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش

 واالمتحانات المهنية؛
وم رقم  ⮚ ي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية القاض 02/08/2017بتاريخ  2017/011المرس

 للمسابقات ومفوض الحكومة واألعضاء؛
وم رقم:  ⮚ من تعيين رئيس اللجنة  2019/  02/  14بتاريخ:  2019 – 030المرس المتض

 الوطنية للمسابقات
تركة  ⮚ ، 26/02/2019 بتاريخ 01و 2018/  09/ 25بتاريخ  2018/  20قم رالبالغات المش

المتعلقة باإلعالن عن تنظيم مسابقة اكتتاب خارجي وداخلي  ،04/03/2019بتاريخ  40قم ور
ة الوطنية لإلدارة  25لـ  ارات) عن طريق التكوين بالمدرس تش اداريا مدنيا (اختيار اس

 والصحافة والقضاء.
 القاضي بتعيين لجنة تحكيم المسابقة المذكورة.    2019/  03/  12/ ل و م بتاريخ  01القرار رقم  ⮚
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 الدكتور عالي افاللجنة التحكيم رئيس ملخص تقرير  . 2
 
ابقة الذ ⮚ ترك المتعلق بالمس ائل االعالم  يبعد البالغ المش ع في وس ره على نطاق واس تم نش

 العمومي، وموقع اللجنة الوطنية للمسابقات
 تم استقبال ملفات المترشحين على مستوى مباني المدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء. ⮚
تها لجنة  ⮚ حين، فدرس تلمت لجنة التحكيم ملفات المترش بعد انتهاء الفترة المحددة إليداع الملفات اس

ة الملفات  روط المقررة وتبعا لذلك جاءت نتائج دراس وء الش أن على ض كلة لهذا الش فرعية مش
 على النحو التالي: 

 :المسابقة الخارجية .1
 

  224عدد المتقدمين :           .1
 170:           عدد المقبولين  .2
  54عدد الملفات الناقصة :    .3

 
 المسابقة الداخلية .2

 
  12عدد المتقدمين:  .1
 07 المقبولين:عدد  .2
 05عدد الملفات الناقصة:  .3
بت  ⮚ ابقة يومي الس في مباني  2019مارس  24واالحد  23نظمت االمتحانات الكتابية لهذه المس

 المدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء. 
د  ⮚ ال التوبع تكم ائج  ميهاس حيح وإدخال النت اريخ تم والتص ة المؤهلين للنجاح بت اعالن الئح

 من المشاركين في المسابقة الداخلية لقابلية النجاح.  أحد، ولم يتأهل 04/04/2019
شفهية مع المؤهلين للنجاح ⮚  2019ابريل  10و  09يومي في المسابقة الخارجية  نظمت المقابلة ال

 فى مبانى المدرسة الوطنية لإلدارة و الصحافة و القضاء 
ابقة والتي كانت 2019ابريل  11وفى يوم الخميس  ⮚ ، تم اعالن قائمة الناجحين نهائيا في المس

 على النحو التالي : 

 النسبة الناجحون المترشحون العدد المطلوب نوعية االكتتاب

 %  0 12 10 داخلي 
 %100 15 224 15 خارجي 
 %60 15 236 25 المجموع

 

 توصية  ⮚

ر تغالل المقاعد العش ى باس ابقة الداخلية قد تعذر النجاح فيها فان لجنة التحكيم توص  ةبما ان المس
ة لها ص ابقة الخارجية تطبيقا لالئحة اعدتها لجنة التحكيم من بين من كانت نتائجهم  ،المخص الح المس لص
 .12/20تساوي او تفوق 

ارت في ظروف  ⮚ ابقة، مما يدل على أنها س أن هذه المس لم تتلق لجنة التحكيم أي تظلم في ش
 مرضية.

 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات  . 4
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غير ان  2018عن تنظيمها منتصف سنة  أعلنتتعلق هذه المسابقة بما عرف بالمستشارين القانونيين وقد 
ة  انوني ة حالتاكراهات ق د  وتنظيمي ات وإجراءات تكييف اعي د مراجع ة وبع دون احترام اآلجال المعلن

  تنظيمها. 

رة ويقظة عند انطالق هذه العملية ابقات حاض الى ان اعلنت لجنة التحكيم  وكانت اللجنة الوطنية للمس
 المعنية نتائجها النهائية.

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات  .5

يات لجنة التحكيم واخذت بها علما،  ابقة توص لمها نتائج المس ابقات عند تس الحظت اللجنة الوطنية للمس
لية وأجازتها وأحالتها  تفيدة، غير ان اللجنة ركزت على الئحة الناجحين االص وأبلغت بها الجهات المس

  إلى اإلدارات المعنية. 

  2019 /4 /30نواكشوط بتاريخ 

 للمسابقات رئيس اللجنة الوطنية
 د / شيخنا ولد ادوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابقة اكتتاب لتكوين  .12 حيا تقنيا  30مس اعدا ص تاذا مس أس
 لصالح وزارة الصحة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل–إخاء  –شرف       الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
  اللجنة الوطنية للمسابقات

 
أستاذا  30للمسابقات المتعلق باكتتاب داخلي لـ تقرير رئيس اللجنة الوطنية 

 مساعدا تقنيا صحيا لصالح وزارة الصحة، عن طريق انتقاء الملفات
 المراجع: .1

 
من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09-93رقم القانون  ⮚ المتض

 العقدويين؛
وم رقم من  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس

 اللجنة الوطنية للمسابقات؛
وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش

 واالمتحانات المهنية؛
وم رقم  ⮚ اء  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرس ي بتعيين مفوض الحكومة وأعض القاض

 قات اللجنة الوطنية للمساب
وم رقم  ⮚ ي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  14/02/2019بتاريخ  030-2019المرس القاض

 للمسابقات؛
 ؛12/03/2019بتاريخ  /0002البالغ المشترك رقم  ⮚

ادر بتاريخ  000003القرار رقم  ⮚ اء لجنة تحكيم  29/03/2019الص ي بتعيين رئيس وأعض القاض
 المسابقة 

 الدكتور عبد الرحمن ولد جدو ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم  .2
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ائل االعالم العمومي وفي موقع اللجنة الوطنية  ⮚ ابقة عبر وس تم إعالن البالغ الفاتح للمس
 وعلقت نسخ منه في مبانيها ومباني مديرية المصادر البشرية بوزارة الصحة،  ،للمسابقات

 تم تحديد طبيعة المسابقة باالنتقاء عبر دراسة الملفات ⮚
استقبال ملفات المترشحين من طرف سكرتاريا بمديرية المصادر البشرية بوزارة الصحة،  أبد ⮚

 .لفترة الزمنية المحددةيلة اطواستمر 
؛تسلمت لجنة التحكيم مجموع 2019/03/27بعد انتهاء مهلة إيداع المترشحين لملفاتهم بتاريخ  ⮚

 الملفات وكانت على النحو التالي:
 

 ت دولة؛ملف مترشح من فئة قابال68 ●
 ملف مترشح من فئة ممرضي الدولة؛123 ●

 
بكة التنقيط المعلنة في  ⮚ اس ش حين على أس ة ملفات المترش رعت لجنة التحكيم في دراس ثم ش

 بالغ المسابقة وعليها اعتمدت في ترتيب الملفات وانتقاء الناجحين وفقا لها؛ 

ائها، حيث كانت  ⮚ ور جميع أعض رت لجنة التحكيم فرز الملفات بحض ة الملف ومنح باش دراس
 العالمة وفق الشبكة، تعطى بشكل جماعى وبكل شفافية (تكريسا لمبدأ عمل الفريق)

 على إثر ذلك أعلنت لجنة التحكيم قائمة القابلين للنجاح  ⮚
ية وبعد اكتمالهما أعلنت الئحة الناجحين النهائية،  ⮚ خص رفت لجنة التحكيم على المقابلة الش أش

 ة: وذلك وفقا للمعطيات التالي

 % الناجحون الملفات المقبولة المترشحون طلوبة مالمقاعد ال التخصص

 %100 15 68 68 15 قابالت دولة

 %100 15 123 123 15 دولة وممرض

 %100 30 191 191 30 المجموع 

 
 لم يالحظ أي خلل طيلة سير عمل المسابقة، ولم يتقدم أي مترشح بتظلم ⮚
 

 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات .3
 

ابقة وتم التركيز خاللها على الحرص على احترام  اء لجنة تحكيم المس نظمت اللجنة جلسة عمل مع أعض
 افية والعدالة والصرامة.فالش

اء لجنة التحكيم لما  ية، وهنأت رئيس وأعض الحظت اللجنة أن جميع العمليات جرت في ظروف مرض
 تحلوا به من جدية وكفاءة في العمل.

 للمسابقةقرار اللجنة الوطنية  .4
 

 قررت اللجنة الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة وإحالتها إلى اإلدارات المعنية.
 

 24/04/2019حرر في نواكشوط، بتاريخ 
 رئيس اللجنة الوطنية المسابقات

 د.شيخنا ولد إدوم 
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ابقة اكتتاب داخلي لـ  .13 مبرزا للتكوين الخارجي  25مس
 وزارة التهذيب الوطنيلصالح 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
  اللجنة الوطنية للمسابقات 

 
 25تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة داخلية وخارجية الكتتاب 

 استاذا مبرزا
 المراجع: .4

 
انون رقم  ⮚ اريخ  09-93الق ا  18/01/1993بت ة ووكالئه دول ام لموظفي ال من النظام الع المتض

 العقدويين؛
وم رقم من  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس

 اللجنة الوطنية للمسابقات؛
وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية 19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس  الخاص بالنظام المش

 واالمتحانات المهنية؛
القاضي بتعيين مفوض الحكومة وأعضاء اللجنة  02/08/2017بتاريخ  2017/011رقم المرسوم  ⮚

 الوطنية للمسابقات 
وم  ⮚ اريخ  030-2019رقم المرس ة  14/02/2019بت ة الوطني ي بتعيين رئيس اللجن اض الق

 للمسابقات؛
 2019 /09 /17بتاريخ  0028/2019البالغ المشترك رقم: ⮚
 11/09/2019/ و و ع ع ع ا بتاريخ  363الرسالة رقم  ⮚
ابقة اكتتاب  2018/  10/  03/ ل و م بتاريخ:  60القرار رقم:  ⮚ المتعلق بتعيين لجنة تحكيم مس

 أستاذا مبرزا.  25
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 :الدكتور جلو محمدو خالصة تقرير رئيس لجنة تحكيم المسابقة ثانيا:
ابقة الذي حظي دور االعالن الفاتح للمس ائل االعالم العمومي الكتتاب  بعد ص ر كاف فى بعض وس بنش

 استاذا مبرزا عن طريق المسابقة الداخلية والخارجية. 25

وقد تم وضع آلية مناسبة إليداع الملفات في التخصصات المطلوبة، وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
 ط. وعلوم الهندسة والفرنسية. وبعد معالجة الملفات رفض منها ملفان فق

 سير المسابقة 
ارك فيها  اتذة خالل يوم واحد وش ة العليا لألس ابقة بالمدرس ح 108اجريت المس  6من بينهم  ينمترش

 عمال دعم. وتمت في ظروف جيدة. 6مراقبين و 10للمسابقة الداخلية. وتطلبت العملية تعبئة فريق من 

 صحيح تالتوهيم وال
 إمرة رئيس السكرتاريا وقدموها للتصحيح.باشر عملية التوهيم فريق السكرتاريا تحت 

 اعالن النتائج 
ابقة الداخلية حيث  14/10/2019يوم  يف، وقد تم اعالن النتائج على مرحلتين تم اعالن نتائج المس

 مترشحين رتبوا حسب االستحقاق فى التخصصات التالية: )6ستة (نجح فيها 

 )2( الفرنسية اثنان )1
 )2(علوم الهندسة اثنان )2
 )2(ات اثنان الرياضي )3

 مع غياب اللوائح التكميلية بالنسبة للتخصصات الثالثة 
ب االحرف االبجدية، ويتعلق االمر هنا بالتأهيل للنجاح  ابقة الخارجية، تم اعالن النتائج حس بة للمس بالنس

 وذلك على النحو التالي:
 مؤهلين للنجاح )6ستة ( علوم الهندسة )1
 مؤهلين للنجاح )6ستة (الرياضيات  )2
 مؤهال للنجاح) 11أحد عشر (الفيزياء والكيمياء  )3

تدعاء المؤهلين للنجاح يومي تنبيه: ة العليا للتعليم  اكتوبر 16و 15تم اس ور الى مباني المدرس للحض
 إلجراء المقابلة الشفهية. 

 : وقد اعطت العملية النتائج النهائية التالية
 عدد المترشحين المقاعد المطلوبة التخصص

 
 النسبة % الناجحون

 % 40 2  11 5 الفرنسية 
 % 100 5  95 5 علوم الهندسة

 %100 5  63 5 الرياضيات 
اء  زي ي ف ال

 الكيمياء
10 31  8 80% 

 % 80 20  200 25 المجموع
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  ملحوظة: 

  مطلوبامقعدا  25 من أصلمقعدا  20تم شغل 
 ح م يتل ح أحد رش ابقة الخارجية كما انه ال مرش بة للمس ية بالنس ص الفرنس ص  فيلتخص تخص

 .الفيزياء والكيمياء بالنسبة للمسابقة الداخلية

 مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات

رافقت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم طيلة فترة المسابقة ووفرت مختلف الوسائل الالزمة لحسن 
  تنفيذ المسابقة.

 ثالثا: قرار اللجنة الوطنية للمسابقات
نتائج النهائية للمسابقة وتقييمها لإلجراءات التي اتبعت لتنفيذ المسابقة قررت اللجنة الوطنية لبعد دراستها ل

 للمسابقات إجازة هذه النتائج، وإحالتها إلى الجهات المختصة. 

 2019 /11 /10نواكشوط بتاريخ 

 المسابقاترئيس اللجنة الوطنية 
 د.شيخنا ولد إدوم 
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 مفردةثانيا : المسابقات ال
 

 مسابقات االكتتاب الفوري .14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابقة داخلية ل .15 ي جمارك  5 ترقيةمس مفتش

 رئيسيين لصالح وزارة المالية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل–إخاء  –شرف       الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
 اللجنة الوطنية للمسابقات

  

 ةتقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير مسابقة داخلي
 رئيسيين للجمارك مفتشين05ترقيةلـ

 المراجع: .1
 

من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09-93القانون رقم  ⮚ المتض
 العقدويين؛

وم رقم من  15المادة  ⮚ ير  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس المتعلق بإعادة تنظيم وس
 اللجنة الوطنية للمسابقات؛

وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش
 واالمتحانات المهنية؛

وم  ⮚ اء  02/08/2017بتاريخ  2017/011رقم المرس ي بتعيين مفوض الحكومة وأعض القاض
 للمسابقات  اللجنة الوطنية

وم  ⮚ ي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  14/02/2019بتاريخ  030-2019رقم المرس القاض
 للمسابقات؛

ترك رقم  ⮚ ابقة داخلية الكتتاب خمس  2019مارس /  /25بتاريخ  003البالغ المش المنظم لمس
 مفتشين رئيسيين للجمارك. 5
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ـ قرار اللجنة الوطنية للمسا بقات رقم  ⮚ المتضمن تشكيل لجنة  2019ل ابري11بتاريخ  06ـ
 تحكيم المسابقة المذكورة.

 
 الدكتور إسلمو ولد محمدملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم  .2

 
 مسار سير عمل المسابقة  ⮚

ترك يوم  - ابقة عبر بالغ مش ره في موقع اللجنة 2019 /3 /25تم اإلعالن عن المس ، وتم نش
ه في مباني ابقات وعرض رية بالمديرية العامة وفي   هاالوطنية للمس ادر البش مديرية المص

 للجمارك. 
ح في مباني اإلدارة العامة للجمارك خالل الفترة من  - تالم ملفات الترش إلى  26/03/2019تم اس

 .5، بلغ عدد المترشحين 15/04/2019غاية 
م قائمة المترشحين الذين تنطبق فيه 11/04/2019تمت دراسة الملفات وإعالن لجنة التحكيم في  -

 شروط المشاركة في المسابقة، وقد تم قبول ملفات المترشحين الخمسة،
 

ابقة يوم األحد الموافق  - حافة  21/04/2019جرت المس ة الوطنية لإلدارة والص في مباني المدرس
 والقضاء.

كل نهائي يوم  - ابقة بش ة للنجاح وإعالن قائمة الناجحين في المس حين الخمس تم تأهل جميع المترش
 عند الساعة الحادية عشرة صباحا. 23/04/2019

 تم شغل جميع المقاعد الخمسة المطلوبة وفق المعطيات التالية:  -

د  ع الناجحين عدد المترشحين العدد المطلوب التخصص اإلدارات المستفيدة اع ل المق غ ة ش ب نس
 المطلوبة%

 قرار ل و م

 وزارة المالية 
ش  ت ف م
ارك  م ج

 رئيسي 

 االجازة 100% 5 5 5

 
هيالت للجنة التحكيم من أجل اكبت و ابقة وقدمت جميع التس ابقات جميع مراحل المس اللجنة الوطنية للمس

 إجراء المسابقة في وجو تطبعه الجدية والمصداقية.

 عمال الدعم  ع المصححين ع المراقبين ع.المراكز المستخدمة  عدد القاعات المستعملة  اإلدارات المستفيدة

 2 5 2 1 1 وزارة المالية

 

 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات ⮚
راف بلجنة التحكيم لتحديد ترتيبات تنظيم  -  اء اإلش نظمت اللجنة اجتماع عمل مع أعض

 المسابقة، كما شددت أيضا على وجوب الشفافية واإلنصاف.
 لم تتلق اللجنة الوطنية للمسابقات أي تظلم حول المسابقة  - 

 
 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات في شأن هذه المسابقة  ⮚

 .   اعتمدت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأحالتها إلى السلطات اإلدارية المعنية
 

 2019/  05 /15نواكشوط بتاريخ: 
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 عن اللجنة الوطنية للمسابقات 
 د / شيخنا ولد ادوم 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
عنصرا  30مسابقة اكتتاب فوري خارجي لـ  .16

ندوق الوطني  ة عمومية (الص س الح مؤس لص
 )CNAMللتأمين الصحي 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية         
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

 
لصالح الصندوق الوطني  عنصرا  30تقرير عن مسابقة اكتتاب خارجي الختيار 

 للتامين الصحي
 

 المراجع  : .1
 

من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09 -93القانون رقم  ⮚ المتض
 العقدويين؛

وم رقم من  15المادة  ⮚ ير المتعلق بإعادة  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرس تنظيم وس
 اللجنة الوطنية للمسابقات؛

وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش
 واالمتحانات المهنية؛

وم رقم  ⮚ اريخ   2017/011المرس ة  02/08/2017بت ي بتعيين مفوض الحكوم اض الق
 الوطنية للمسابقات وأعضاءاللجنة
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وم رقم:  ⮚ من تعيين رئيس اللجنة  2019/  02/  14بتاريخ:  2019 – 030المرس المتض
 الوطنية للمسابقات

 .  2019/  08/  21/ص و ت ص  بتاريخ:  078الرسالة رقم:  ⮚
  02/04/2019بتاريخ:  003البالغ المشترك رقم:  ⮚
من تعيين لجنة التحكيم المكلفة  2019/  10/  18/ ل و م   بتاريخ:  007القرار رقم  ⮚ المتض

 ف على المسابقة المذكورة. باإلشرا
 

 م الدكتور عبد هللا ولد الفاليلجنة التحكيرئيس ملخص تقرير  . 2
لصالح الصندوق الوطني للتامين الصحي، عن طريق  عنصرا 30يتعلق االمر بمسابقة خارجية الكتتاب 

 انتقاء الملفات، طبقا للمواصفات التالية:  

 العدد المطلوب التخصص المطلوب
 2 المحاسبةاطار سام في 

 15 محاسب 

 2 اطار سام في التدقيق ورقابة التسيير  

 1 اخصائي في المصادر البشرية 

 2 اخصائي في قانون االعمال

 2 مهندس معلوماتية تخصص برمجيات

 2 مهندس معلوماتية تخصص انظمة

 2 مهندس معلوماتية تخصص شبكة

 2 معلوماتي

9 30 

 
 طبقا لبيانات الجدول التالي:  2019اغسطس  25بدأت اجراءات االنتقاء يوم  ⮚

 مقبولون  مرفوضون  مترشحون  التخصص

 12 66 78 اطار سام في المحاسبة  

 421 843 1264 محاسب 

 49 43 92 اخصائي في قانون االعمال 

 46 110 156 مصادر بشرية

 08 84 92 مهندس معلوماتية تخصص برمجيات  
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 57 83 140 مهندس معلوماتية تخصص شبكة

 55 58 113 مهندس معلوماتية تخصص انظمة

 16 95 111 اطار تدقيق ورقابة 

 35 74 109 الرقابة والمتابعة

 699 1456 2155 مجموع 

 

را 30المكونة من ثالثين (تم ترتيب الئحة الناجحين  ⮚ بكة ) عنص وفقا لنتائج االنتقاء المحددة في ش
 التقويم المعلنة مع بالغ افتتاح المسابقة، وقد تم شغل كافة المقاعد المطلوبة 

 
 إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات .3

ائح ومختلف   ابقات عمل لجنة التحكيم فى مختلف مراحله ووفرت النص واكبت اللجنة الوطنية للمس
اء لجنة  كرته وأعض تلمت تقرير رئيس لجنة التحكيم وش ابقة اس رورية،وعند انتهاء المس اللوازم الض

 التحكيم على حسن العمل. 

 الحوادث المسجلة:
 تتلق تظلمات جدية تطعن في مصداقية أو شفافية المسابقة. لم تسجل لجنة التحكيم حوادث مهمة تذكر، ولم

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات:  .4

حي للقيام بما  ندوق الوطني للتامين الص ابقات هذه النتائج وأحالتها إلى الص أجازت اللجنة الوطنية للمس
 يلزم. 

 2019/  09/  30نواكشوط بتاريخ 
 رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 

 شيخنا ولد ادومد / 
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الح  .17 خارجي لص تاب فوري  قة اكت اب مس

 المكتب الوطني لإلحصاء
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل–إخاء  –شرف       الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
 اللجنة الوطنية للمسابقات

 صراعن 10االكتتاب الخارجي لـتقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير مسابقة 
 لصالح المكتب الوطني لإلحصاء

 المراجع  : .1
 

من النظام العام لموظفي الدولة ووكالئها  18/01/1993بتاريخ  09 -93القانون رقم   ⮚ المتض
 العقدويين؛

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

وم رقم  ⮚ ابقات اإلدارية  19/04/1998بتاريخ  022-98المرس ترك للمس الخاص بالنظام المش
 واالمتحانات المهنية؛

وم رقم  ⮚ اء  02/08/2017بتاريخ  2017/011المرس ي بتعيين مفوض الحكومة وأعض القاض
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

وم رقم  ⮚ ي بتعيين رئيس  14/02/2019بتاريخ  030-2019المرس اللجنة الوطنية القاض
 للمسابقات؛

ترك رقم  ⮚ ابقة اكتتاب خارجي لـ  2019 /بر جمد  / 11بتاريخ  079البالغ المش المنظم لمس
 عناصر مهندسين إحصائيين و فنيين لصالح المكتب الوطني لإلحصاء.  10
ابقات رقم  ⮚ كيل لجنة  2019مبر جد10بتاريخ  077قرار اللجنة الوطنية للمس من تش المتض

 سابقة المذكورة.تحكيم الم
 

لمو ولد محمد ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم  .2 ير عمل الدكتور اس عن س
 المسابقة.

 

 مسار سير عمل المسابقة:
ابقة يوم  ⮚ ره في موقع اللجنة 2019 /11/12تم إعالن بالغ المس ابقات ، وتم نش الوطنية للمس

 المكتب الوطني لإلحصاء.ها وفي وتعليقه في مباني
 11/12/2019مكتب الوطني لإلحصاء خالل الفترة من التم استقبال ملفات الترشح في مباني  ⮚

 ، 25/12/2019إلى غاية 
نشرت لجنة التحكيم قائمة المترشحين الذين  12/2019 /31 /30بعد اجتماع لجنة التحكيم في  ⮚

 .تنطبق فيهم شروط المشاركة في المسابقة
فاتهم، يوم األحد الموافق  ⮚ لت مل لذين قب رين ا حين الحاض تابي للمترش بار الك أجري االخت

 في مباني مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط.  04/01/2020
 .المؤهلين للنجاح قائمة 2020يناير  7أعلنت لجنة التحكيم يوم  ⮚
ابقين الذين تجاوز  ⮚ ية مع المتس خص ختبار الكتابي، وذلك ا االوأجرت لجنة التحكيم المقابلة الش

 2020/يناير /09بتاريخ 
 وذلك على النحو التالي:  2020/يناير/09وقد تم إعالن قائمة الناجحين النهائية في المسابقة يوم  ⮚
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 قرار ل و م نسبة النجاح ع الناجحين العدد المطلوب التخصص اإلدارات المستفيدة

 م و إ

ادي  مهندس اقتص
 احصائي

 االجازة 25% 1 4

دس  ن ه م
ي  راف غ م دي

 رئيسي

 االجازة 100% 1 1

اعد فني في  مس
اء /  اإلحص
غال  ملحق أش

 إحصائية)

 االجازة 80% 4 5

  %60 6 10 3 المجموع 
  

  إسهام للجنة الوطنية للمسابقات
 

هيالت للجنة التحكيم  ابقة، وقدمت جميع التس ابقات جميع مراحل المس واكبت اللجنة الوطنية للمس
تخدمت لجنة التحكيم، عالوة على  ابقة في وجو تطبعه الجدية، وقد اس والمراقبين من أجل أجراء المس

 أعضائها، الوسائل البشرية واللوجستية التالية: 

 عمال الدعم  ع المصححين ع المراقبين المراكز المستخدمة  القاعات المستعملة  عدد اإلدارات المستفيدة

 2 3 2 1 1 م و إ

 
 

راف بلجنة التحكيم لتحديد ترتيبات  ⮚ اء اإلش ابقات اجتماع عمل مع أعض نظمت اللجنة الوطنية للمس
 تنظيم المسابقة، كما شددت أيضا على وجوب الشفافية واإلنصاف.

 لم تتلق اللجنة الوطنية للمسابقات تظلمات من المترشحين حول شفافية المسابقة  ⮚
بة تغطية المقاعد المطلوبة لم تتجاوز  ⮚ إلى عدم تأهل العدد عائد% وذلك  60الحظت اللجنة أن نس

ح  ح لمقعده أكثر من مترش اص مهندس ديمغرافي لم يترش المطلوب للنجاح، كما الحظت أن اختص
 سوق العمل. فيعلى نقصه  واحد، مما يؤشر

 

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات
لطات اإلدارية  ⮚ ابقة وأمرت بإحالتها إلى الس ابقات نتائج المس اعتمدت اللجنة الوطنية للمس

 المعنية.  

  2020/  01/  12نواكشوط بتاريخ: 
 عن اللجنة الوطنية للمسابقات 
 د / شيخنا ولد إدوم
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