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  :مقدمة
  

جعلت من اإلعالم  االتصال، لیوم ثورة في المعلومات ویشھد العالم ا
السیادة الوطنیة، فال یمكن تصور  وأحد مقومات ركیزة أساسیة في بناء الدول،

سیاسي، لدولة ما دون االستعانة بمختلف  اجتماعي، أو أي بناء اقتصادي، أو
مشاركة وسائط ووسائل اإلعالم، بل إن مشروعات التنمیة ال یمكن أن تنجح إال  ب

 الشعوب وھو أمر  ال یتحقق إال  بمساعدة اإلعالم واالتصال كذلك
 انطالقا من المھام القانونیة و التنظیمیة الموكلة للسلطة العلیا للصحافة و و 

 28الصادر بتاریخ  018/2012السمعیات البصریة، وفقا للقانون رقم 
 2008ایو م 06الصادر بتاریخ  026/2008المعدل للقانون  2012فبرایر

أكتوبر  20الصادر بتاریخ  034/2006 يالقانوناألمر الذي یلغي ویحل محل 
في سبیل تنویر  ، والبصریةالمنشئ للسلطة العلیا للصحافة و السمعیات  2006

 الرأي العام تعد السلطة العلیا تقریرا سنویا حول نشاطھا وحول تطبیق التشریع و
السلطة العلیا أداء دورھا الرقابي خولت  لتتمكن من و .بالقطاعالنظم المتعلقة 

بالزیارات و إنجاز الخبرات و التحقیقات والدراسات و جمع المعلومات؛ و  القیام
ألزم المتدخلون بموافاتھا سنویاـ و في كل وقت عند الطلب ـ بالمعلومات و 
 الوثائق التي تسمح لھا بالتأكد من احترامھم للنصوص و االلتزامات المترتبة على

األذون و التنازالت و الرخص الممنوحة لھم؛ و اسُتْثِنیْت من مبدإ حمایة المصادر 
   .بحیث ال یحتج علیھا بالسر المھني في حالة نزاع

علیھ من خال ل انجاز ھذا التحقیق سنویا لیشكل العلیا لعل ھذا ما دأبت السلطة  و
قد عرف المشھد  و. العلیا لتقریر السنوي الذي تصدره السلطةالحقا دعامة ل

تحوالت ھامة، حیث  تعززت  الترسانة  2012اإلعالمي الموریتاني  سنة 
كانت البدایة الفعلیة النطالقة تحریر الفضاء  القانونیة الداعمة لحریة التعبیر، و

تصدرت  و. استفادت الصحافة المستقلة من الدعم العمومي السمعي البصري، و
ریة التعبیر لدي العدید من المنظمات الدولیة البالد القائمة العربیة في مجال ح

  .المختصة
في سبیل انجاز ھذا التحقیق قامت السلطة العلیا للصحافة والسمعیات البصریة  و

بإجراء مسح شامل لالطالع   2013ابریل  11فبرایر، إلى  25في الفترة ما بین 



3 
 

وعیة علي وضعیة القطاع بشكل عام، قصد تقییمھا و أخذ صورة واضحة وموض
  .عن واقعھا

 الحصول علیھا من خالل عمل تم حقیقو للتنویھ فإن المعطیات المقدمة في ھذا الت
على معاینة مقرات مختلف وسائل والتي حرصت الفرق المیدانیة التابعة للسلطة 

اإلعالم  میدانیا، وذلك بغیة تقییم المعاییر المؤسسیة و المھنیة لدیھا، و النظر في 
  .المعاییر المعمول بھا ع النظم ومستوى تطابقھا م

كما أن بعض ھذه المعلومات فضل المعنیون اإلدالء بھا في مقر السلطة ألسباب 
  :بالتفصیل في المحاور الثالثة التالیةحقیق ھذه النتائج سیتناولھا الت. خصھمت

  
I. صال السمعي البصريتاإل:  المحور األول: 

 
  :والتلفزیوناإلذاعة / مؤسسات الخدمة العمومیة : أوال

  

سابقا إلى  عمومیتینالتلفزیون ال اإلذاعة و مؤسستي تم تحول 2012خالل سنة 
وتھدف  إلي   ضمان  توفیر  ،شركات مساھمة تمتلك الدولة كل  أو جل رأسمالھا

في  في التھذیب و خدمة عمومیة تمكن المواطن من التمتع بحقھ في اإلعالم  و
  . ي المیدان  التلفزیوني  و اإلذاعيالتعبیر، وتنفیذ سیاسة الحكومة  ف

المتعلق بتحریر  2010/045 استجابة لمقتضى القانونھذا التحول شكل 
لم یشفع بتوقیع دفاتر الشروط ل ناقصا ما لكنھ سیظ االتصال السمعي البصري، و

  .بإشراف من السلطة العلیا مع الحكومة و انجاز عقود البرامج زامات، وااللت و
ر فإن السلطة العلیا أرسلت عدة رسائل إلى وزارة االتصال فى ھذا اإلطا و

  .للتذكیر  بضرورة انجاز األعمال المتبقیة بھذا الخصوص
 

  مؤسسات االتصال السمعي البصري الخصوصیة: ثانیا   
  

  2010یولیو  26الصادر بتاریخ  045 – 2010تطبیقا لمقتضیات القانون رقم 
تراخیص لقنوات تلفزیونیة  أربعة  م منحتالمتعلق باالتصال السمعي البصري 

خصوصیة تجاریة وخمس إذاعات خصوصیة تجاریة بدأت عملیة البث ، 
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وعززت الحق في االتصال وولوج المعلومات وتزوید المواطن بمختلف اآلراء 
  .والسماح لمختلف الطیف السیاسي بإیصال آرائھ للقاعدة الجماھیریة

تلفزیون الساحل، : زیارة مقرات بطة العلیا الفرق المیدانیة بالسل قامت قد و
 الوطنیة، المرابطون، دافا، إذاعة كوبني، إذاعة التنویر، إذاعة صحراء مدیا،

ذلك من أجل االطالع عن قرب على  نواكشوط الحرة، إذاعة موریتانید، و إذاعة
 تطبیقتأكد من مستوى لل ومسار سیر العمل في ھذه المؤسسات اإلعالمیة الناشئة 

االلتزامات  و االلتزامات المھنیة والفنیة المنصوص علیھا في دفاتر الشروط
  .بھا مجدداالتذكیر  و،ة الخصوصیةونیوالتلفزی الموقعة مع المحطات اإلذاعیة

و لئن كان من المبكر الحكم على التجربة إال أنھ من المالحظ أن المحطات 
ت التلفزیونیة ما زالت في تنطلق، في حین أن بعض القنوااإلذاعیة استطاعت أن 

  )1:رقم لحقالم( .مرحلة اإلنطالق
 

II. المكتوبةالصحافة : المحور الثاني  
  

  : الصحافة الورقیة:  أوال
  

ى ، بتعددیة كبیرة عل2006تتمیز الصحافة المكتوبة في موریتانیا منذ إصالح 
  ،.و المحتویاتمستوى العناوین 

مؤسسة ) 204(ذه السنة من إحصاء ھ العلیا للسلطة تمكنت الفرق المیدانیةوقد 
صحیفة   28و إخباریا، موقعا  77وورقیة  صحیفة 100 من ضمنھاإعالمیة،

  )ورقیة لھا واجھة الكترونیة 
جریدة قد توقفت نھائیا عن الصدور ھذه السنة 11و لوحظ خالل ھذا البحث أن  

 صحف 7بینما تحولت  2012جدیدة خالل سنة  صحیفة11في حین ظھرت 
  .إخباریة مواقع إلكترونیة إلىورقیة 

في إطار اإلصدارات الضعیفة التي لم تصدر  صحیفة 46صنف ما یزید على  و
         .2012إال مرة أو اثنتین خالل سنة 

لم تشھد أي توقیف أو مصادرة في مجال الصحافة  2012و رغم أن سنة 
ھات من الصحفیین خالل ھذه السنة للج المكتوبة،كما لم تسجل أي  شكوى

السمعیات  لیا للصحافة وإال أن المتابعة  الیومیة التي تقوم بھا السلطة الع ،المعنیة
كشفت نوعا من التراجع  علي مستوى الممارسة المھنیة ، فقد كان  البصریة
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المصداقیة الحد األدنى من تعامل بعض الصحف مع بعض األحداث یفتقر إلي 
  )4و  3، 2رقم  حقاتلمال( .لتزام بخصوصیة  المھنة الصحفیةواال

  

  :الصحافة اإللكترونیة: ثانیا
  

و . رض نفسھ بفعل التقدم التكنولوجيتشكل الصحافة االلكترونیة وسیطا إعالمیا ف
وقد جاء . انیا على جمھور معتبر من الروادقد حصلت ھذه الوسائط في موریت

تعریف تعدیل قانون الصحافة الموریتاني، لیضیف الصحافة االلیكترونیة ضمن 
العام،  الرأيالصحافة، مؤشرا ودلیال علي قوة وتأثیر الصحافة االلكترونیة في 

ولتصبح موریتانیا من أوائل الدول العربیة التي تمنح ھویة صحفي، للصحفیین 
  .بمواقع الصحافة االلكترونیة 

و قد مكن إدماج الصحافة االلكترونیة من حصول بعض المؤسسات المنضویة 
   .ب معتبر من الدعم العمومي للصحافةتحتھا على نصی

على الرغم من أن المشھد اإلعالمي المحلي  ال یعكس نضجا ملموسا في ھذا  و
القطاع، إال أن ھناك عالمات دالة على مستقبل كامن لما یسمى بصحافة 

 الصحف اإللكترونیة و لبوابات اإلخباریة واالنتشار المذھل لمن خالل النترنت، ا
  .المیةالمدونات اإلع

قد تمكنت فرق اإلحصاء المیداني التابعة للسلطة العلیا للصحافة والسمعیات  و
  )5 الملحق رقم(. 2012إخباریا لسنة  موقعا77من  جرد حوالي  البصریة 

 

III. والتوزیع اإلنتاجوكاالت  معات الصحفیة والتج: المحور الثالث: 
  

  :فیةحالتجمعات الص: أوال
  

و نقابات  روابط و: الصحفیة میة التجمعاتالوعي المستمر  بأھ من خالل
 15ناھزت ھذا العام التجمعات وزاد عددھا حیث ھذه تعددت فقد ،  اتحادات

  .تجمعا
حد كبیر في ترسیخ  إلىھذه التجمعات تشكل سندا قویا للسلطة العلیا وتساھم  

التنظیم الذاتي كأداة یلتزم من خاللھا الصحفیون  حریة التعبیر وفي اعتماد
و لیضعوا بشكل توافقي ضوابط  ،أنفسھم من تلقاء  لضوابط المھنیة واألخالقیةبا
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و بتوظیف  و معاییر یقیمون من خاللھا مدى التزامھم بأخالقیات مھنة الصحافة
  )7رقم  لحقالم( .الحریة توظیفا إیجابیا

  

  المراسلونواإلنتاج والتوزیع  وكاالت: ثانیا
  

  :التوزیعوكاالت : أوال
  

المیداني كعادتھ وكاالت التوزیع للتعرف على وضعیة المبیعات لسنة  شمل البحث
، حیث لوحظ أن التوزیع لم یتجاوز بعد المنطقة المحدودة وسط العاصمة 2012

 : تتم عملیة التوزیع منذ عقود خالل وكاالتي التوزیع التالیتین نواكشوط، و
  

  ):   ال الموریتانیة للصحافة والنشر واالتص" (مابسي"وكالة   -ا
إلى 100قد لوحظ أن أغلب الصحف یتم إیداعھا لدى ھذه المؤسسة   بمعدل  و  

  .نسخة لكل جریدة 500
، یق مجموعة من  الباعة المتجولینالصحف عن طر" مابسي"و توزع  وكالة 

% 70من المبیعات وتعود  النسبة المتبقیة % 30حیث یحصل البائع على 
  .لك الجریدة مناصفة  بین مؤسسة التوزیع  وما

  

  : »15/21«وكالة   -ب
 

تركز ھذه الوكالة في عملیة توزیع الصحف علي الجرائد الیومیة و بعض 
الجرائد األسبوعیة، و ھذه الوكالة ال تعتمد في توزیعھا للصحف على الباعة 
المتجولین،  بل تكتفي بعرضھا في المقر و توزیعھا على شركائھا من 

  ..المؤسسات
في ما تشھده الصحف من انخفاض في  2011عن سنة 2012وال تختلف سنة 

نسبة المبیعات ویرجع ذلك لعدة عوامل اقتصادیة وفنیة ،كما یرجع البعض تزاید 
المواقع اإللكترونیة وسرعتھا في نقل األخبار سببا في تناقص عدد الجرائد 

  .المنتظمة أو تحول ھذه الجرائد إلي مواقع
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  والمراسلونوكاالت اإلنتاج  :ثانیا
  

إن السلطة العلیا تنتھز ھذه المناسبة لتلفت انتباه الفئات المذكورة أدناه أن علیھم 
االتصال بالسلطة العلیا للصحافة و السمعیات البصریة لمالئمة وضعیاتھم 

حصولھم على األذون و التصاریح الضروریة لمزاولة مھامھم،  من أجلالقانونیة 
  قبال مشمولین في تحقیقات وتقاریر السلطة العلیا،وھو األمر الذي سیجعلھم مست

ھم   045-2010من قانون  ،15،16،78طبقا لترتیبات المواد والمعنیون  
  :المتعھدین الذین یمارسون النشاطات التالیة

  

البث لبرامج االتصال السمعي البصري من قبل منظمي تظاھرات لمدة محدودة  -
تماعیة مثل المھرجانات والمعارض التجاریة وذات فائدة ثقافیة أو تجاریة أو اج

  وتظاھرات طلب التبرعات العمومیة،
  اإلنشاء واالستغالل التجریبي لشبكات االتصال السمعي البصري، -
التوزیع بواسطة نظام النفاذ المشروط عبر األقمار الصناعیة للخدمات السمعیة  -

  .التراب الوطني البصریة من قبل متعھدین  توجد مقراتھم المركزیة خارج
إعادة البث على التراب الوطني، لبرامج سمعیة بصریة من قبل متعھدین  ال  -

  .توجد مقراتھم المركزیة في موریتانیا
استغالل شبكات لبث خدمات االتصال السمعي البصري عن طریق  إنشاء و -

إذا شبكة ھرتزیة أرضیة أو عبر األقمار الصناعیة التي تستقبل عادة في المنطقة 
كانت تربط مجموعة من المنازل بواسطة تجھیزات تسمح للمساكن باستقبال 

  .برامج عن طریق تجھیزات استقبال جماعیة وبتوزیع داخلي في مسكن أو أكثر
اإلذاعات والتلفزیونات الحاصلة أصال على ترخیص والتي توزع خدماتھا  -

ظیم  كاالنترنت أو أیة بواسطة شبكات ال تستخدم الترددات التي تمنحھا سلطة التن
  .وسیلة تقنیة أخرى

موفرو الخدمات المتخصصون في اإلنتاج السمعي البصري كوكاالت اإلنتاج  -
  .السمعي البصري

  

الصحفیون، والمخرجون ومن یماثلھم، ووكاالت اإلنتاج السمعي البصري، 
ى واإلذاعات والتلفزیونات األجنبیة، الراغبون في انجاز إنتاج سمعي بصري عل

  .التراب الوطني
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 :توصیات و ظات مالح
  

  المالحظات :أوال
  

  :یمكن جرد السمات العامة المشتركة  التالیة 
  ؛ـ ضعف مبیعات الصحف والمجالت

   ؛ـ ضعف التكوین المخصص للصحفیین
  ؛ـ المضامین التي ال تستجیب لتطلعات القراء

  ؛تأطیرال ـ ظھور صحافة جھویة علي المشھد اإلعالمي بحاجة للدعم و
  ؛ـ عدم وجود رؤیة مستقبلیة واضحة لدى عدد من المؤسسات اإلعالمیة

  ؛ـ ضعف البنیات المالیة لعدد من المؤسسات الصحفیة
  عدم انتظام صدور العدید من الصحف؛ـ 
  ؛التحول المفاجئ للجرائد إلي مواقع الكترونیة  -

  ؛ـ ندرة المعطیات والدراسات  المتوفرة حول القطاع
  ؛لشدید في عدد القراءـ الضعف ا

، بسبب غیاب قانون الشتراكاتا ـ توزیع غیر مضبوط للحصص اإلشھاریة و
  ؛ینظم سوق اإلشھار في مجال الصحافة

ـ تطور تكنولوجیا المعلومات بما یفتح أمام القراء إمكانیات الحصول على 
  ؛المعلومات في وقتھا وبشكل مجاني، دون اللجوء لشراء الصحف

  ؛اإلعالم المنافسة، ومنھا القطاع السمعي البصريـ تطور وسائل 
  ؛ـ تمركز قطاع التوزیع في وسط العاصمة

  ؛عدم تكوین البائعین: ـ ضعف عملیات التسویق
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  التوصیات: ثانیا 
  

مراجعة وتفعیل القوانین المنظمة للصحافة، بما یسمح بمواكبة التغیرات التي  ـ
  ؛یشھدھا القطاع

و یعترف   ي جدید ینظم الصحافة اإللكترونیةخلق إطار قانون اإلسراع في ـ
الفیسبوك،  أتوتیر ، : باإلعالم الجدید و ما أنتجھ من وسائط اتصال متعددة  مثل

  ؛الخ...المدونات، الیوتیوب 
M  إلزام متعھدي القنوات اإلذاعیة والتلفزیونیة الخصوصیة بتوقیع عقود عمل

ق الشرف المنصوص علیھ في دفاتر الشروط قانونیة لعمالھا، والتقید بمیثا
 .وااللتزامات سعیا إلى تعزیز أخالقیات المھنة في ھذا المجال

M    العمل على  سن قانون  ینظم اإلشھار  في المجال الصحفي لضمان النفاذ
 العادل إلى اإلعالنات اإلشھاریة؛

M  المھنة؛تفعیل ھیئات الرقابة الذاتیة ،من أجل المزید من التحلي بأخالقیات 
M  تنظیم ورشات تكوین حول أخالقیات المھنة تحث الصحفیین والعاملین في

 القطاع علي االلتزام بمواثیق الشرف؛
M  التفكیر في سبل تشیید دار للصحافة، تضم مقرات للمؤسسات و الروابط

 الصحفیة؛
M  دعم قدرات المحررین الصحفیین و تأھیلھم إلنتاج مخرجات إعالمیة مھنیة

  وفعالة؛
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I. محطات اإلذاعیة و التلفزیونیة الخصوصیة التجاریةال 
LES STATIONS AUDIOVISUELLES PRIVEES    

 المعدات
EQUIPEMENTS  

  العنصر البشري
RESSOURCE
S HUMAINES  

 التردد
FREQUEN

CE  

 تاریخ الترخیص
DATE DE 

L’AUTORISATI
ON  

 المتعھد المؤھل
OPERATEUR QUALIFIE  

 العنوان
ADRESSE  

 المحطة
CHAINE 

ھوائي في مقر اإلذاعة   -  
استدیوھات لإلنتاج و البث المباشر -  
معدات لإلنتاج -  
مولد كھربائي  -  

 ILOTK-ext - sect 3 226  عبد اهللا ولد محمدي  2011/11/22  92.8  11
36301905 

 إذاعة صحراء مدیا
RADIO SAHARAMEDIA  

ھوائي في مقر اإلذاعة  -  
 استدیوھات لإلنتاج و البث  -

 المباشر
 قرب عمارة شنقیط باالس  لبات ولد امدیح 2011/11/22  94.2  19

22009852 
 إذاعة كوبني

KOBENI FM  

ھوائي منفصل عن اإلذاعة -  
استدیوھات لإلنتاج و البث   -

 المباشر
  ركي سي 2011/11/22  100.5  15

مقابل سفارة مالي  -شارع المختار ولد داداه 
TZ 

36301199 
 إذاعة موریتانید

RADIO MAURITANID FM  

ھوائي منفصل -   
استدیوھات لإلنتاج و البث   -

 المباشر
 تفرغ زینة سانتر امتیر  الحسن ولد موالي اعلي 2011/11/22  97.1  10

36333735 
 إذاعة التنویر

RADIO TENWIR  FM  

ھوائي في مقر اإلذاعة -  
استدیوھات لإلنتاج و البث   -

 المباشر
مولد كھرباء  -  

 مقابل عیادة مدام شریف  شیخنا ولد النني 2011/11/22  99.5  25
44480101 

 إذاعة نواكشوط الحرة
RADIO NKTT FM  

استدیوھات لإلنتاج  -  
معدات للمونتاج  -  
تجھزات للبث المباشر  -  
كامرات الیة   -  

43  10850 
ARAB SAT 2011/11/22 تفرغ زینة قرب فندق المنى  باه ولد السالكا 

36307821 
 TV ساحل  قناة ال

TV SAHEL 

استدیوھات للبرامج و األخبار -  
بث تجریبي -  10  10850 

ARAB SAT  2011/11/22 حي سانتر امتیر  احمد باب ولد عالتي 
36301578 

 TV قناة الوطنیة 
TV EL WATANIYA  

 TV قناة شنقیط   لــــــــــــــــم تحصـــــــل عـــــلــى تـــــرخیــــــــص  -  -  - -
CHINGUTTI TV  

استدیوھات للبرامج و األخبار -  
بث تجربي -  33  10850 

ARAB SAT  2013/01/03   محمد الحافظ ولد محمد االمین ولد
  امود

  حي الشاطئ تفرغ زینة
22424209  

 TV قناة المرابطون 
EL MOURABITON TV  

 ةحي سانتر امتیر تفرغ زین  منتان بنت لمرابط  2013/01/03  لم تبدأ بعد مرحلة البث
36305053  

 TV قناة دافا 
DAVA TV  



11 
 

II. واجھة الكترونیة صحف مكتوبة لھا II. Journaux disposant d’un site électronique :               :  
 رقم
N° 

اسم الصحیفة والموقع 
 االلكتروني

Nom du Journal et 
Adresse 

Electronique  

 العنوان ورقم الھاتف
Téléphone  
et Adresse 

 اللغة
Langue 

 الناشر
Editeur 

 نوع النشریة
Périodicité 

  عدد اإلصدارات
Nbr de 

parution En 
2012 

 المدیر
Directeur 

Publication 
 رئیس التحریر

Rédacteur en Chef 
 السحب

Tirage Situations 

 Quotidien                                                                                                                                                          الیومیة

1 Le Rénovateur 
www.ler-envateur.com 

Immeuble el mamy, app: 
N° 346 TZ 

www.ler-envateur.com 
Tel 45294578-46487493 
Fax 5251717 BP 2878 

 

F 
Faboly 

Communication, Sarl 
Q 232 Cheikh Tidiane Dia 

Mohamed ould Mohamed 

lemine 
1000 

-Local 
- 6 employés 
- 6 Contrats de travail 
- 6 règle avec CNSS  
- Comptabilité existante 

2 L'Authentique 
lauthentic.info 

apart N°13 immeuble 
EGDESS. 

lauthentic.info 
 Tel 45294843/ 36303648 

F L'Authentique Q 229 Oumar El Moctar Chekh Tagne Haidare 1000 

- Local 
- a  déclaré  10 employés 
- 6 Contrats de travail 
- 1 en règle avec CNSS 
- Comptabilité existante 

3 

Le Quotidien de 
Nouakchott 
www.quotidien-

nouakchott.com 

Ilot (M) N°; 66 
www.quotidien-
nouakchott.com 

tel 45245374/ 36306337 

F S.P.I.D.E   Q  209 Moussa Samba Sy Khalilou Diagana 1000 

- Local 
- a  déclaré  10 employés 
- 5 en règle avec  CNSS  
- 5 Contrats de travail, 
- Comptabilité existante 

  الحیاة الوطنیة 4
www.alhayatrim.info 

  انواذیبو -ملتقى طرق سرایا النظام 
www.alhayatrim.info 

Tel 46410120 /22103070  
36309240 

A 
 الحیاة الوطنیة

El Heyat Wataniy 
Q 

204 

عدد عند مطبعة 39+

 الساحل

 1000 سید احمد ولد عبد اهللا عالي محمد ولد ابنو

صرح بوجود مقر  - 
عامل 28ح بوجود صر  - 
عقود عمل 9صرح بوجود   - 
 ا.ض.و.عمال لدى ص 4صرح بتامین - 
صرح بوجود محاسبة -   

 لفجرا 5
www.elwatan.info  

  ILO (O) 71تفرغ زینة رقم 
www.elwatan.info  

Tel 33602524/36304475  
36333972-5291422-

5291420 

A الوطنیة لترقیة االتصال Q 172 500 سید محمد ولد أب التاه ولد احمد ولد أجود 

یوجد مقر  - 
عقود عمل 8  - 
 ا.ض.و.یؤمن  عاملین  لدى ص - 
توجد محاسبة -   

 السراج 6
www.essirage.net 

  79رقم  ILO(V)تفرغ زینة 
www.essirage.net 

Tel    22201151/22000153 

A مؤسسة السراج لالعالم والنشر Q 56 500 محمد سالم ولد محمدو احمد ولد ودیعة 

یوجد مقر  - 
عامل12صرح بوجود  - 

عقود عمل 10  - 
 ا.ض.و.عمال لدى ص 7یؤمن  - 
توجود محاسبة -   

 السفیر 7
essevir.mr 

 بجانب باسم بنك
essevir.mr  

Tél 45292923-36305470-
22211133 / BP 058 

A 
مؤسسة السفیر للطباعة و 

  النشر
Q 03 

محمد عبد الرحمن ولد 

 ازوین
 500 عالل ولد حالي

یوجد مقر  - 
عمال 6 - 
عقود عمل 6 -   
عمال  لدى  3صرح بتامین  - 

 ا.ض.و.ص
توجد محاسبة -   
 

http://www.ler-envateur.com/
http://www.lauthentique.com/
http://www.lauthentique.com/
http://www.quotidien-nouakchott.com/
http://www.quotidien-nouakchott.com/
http://www.essirage.net/
http://www.essirage.net/
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 Hebdomadaire                                                                                                                                                                                                أسبوعیة 

  المواطنة 8
elmouwatana.info 

Cité  plage 
elmouwatana.info   

Tel 22622812 

A 
 مؤسسة المواطنة

El Mouwaten 
H 51 500 محمد سالم ولد ماسیرى محمد سالم ولد ماسیرى 

یوجد مقر-   
عقود عمل 3 -   
  ا.ض.و.عمال لدى ص 3صرح بتامین  -
بةتوجد محاس-   

9 Le Calame 
www.lecalame.info 

Ilot (M) N° 76  
www.lecalame.info 
BP 1059 NKTT  tel 

36302823 

F 
Société le Calame 

Sarl 
H 49 

Ahmed Ould 

Cheikh 
Ahmed Ould Cheikh 1000 

- Local 
- 5 employés 
- 5 Contrat de travail 
- 5 en règle avec CNSS 
- Comptabilité existante 

  التواصل 10
www.tawassoul.net  

  خلف ثانویة البنات
www.tawassoul.net 

Tel 2008050/46412877 

A مجموعة التواصل اإلعالمیة H 48 500 علوات ولد فاضل  الي محمداحمد ولد مو 

یوجد مقر -   
عمال 10صرح بوجود -   
عقود عمل 7 -   
 ا.ض.و.صرح بتامین  عاملین لدى ص -
توجد محاسبة -   

11 Biladi 
www.rmibiladi.com 

Appret  BMCI Immeuble
N°508 

www.rmibiladi.com 
Tel 5240275 

F Biladi H 48 Moussa Hamed Abdel Vetah o/ Mohamed 1000 

- Local 
- a  déclaré  8 employés 
- a  déclaré  3 Contrats de 
travail 
- Comptabilité existante 

12 Le Véridique 
www.leveridique.info 

Immeuble Tawfic App N° 
06 TZ 

www.leveridique.info  
 Tel 46401808 

F A.M.P.E.C , Sarl H 43 Md Salem O/ Haiba Yéro Amel 1000 

- Local 
- 12 employés 
- 12 Contrat de Travail 
- 3 en règle avec CNSS 

13 Tehalil Hebdo 
www.journaltahalil.com 

Zone de l’ université TZ 
583 

www.journaltahalil.com 
tel 36319207 

F 
Tahalil Publi-

services  
H 38 

Isselmou 

Moustapha Salihi 
Isselmou Moustapha Salihi 500 

- Local 
- a  déclaré 08 employés 
- 4 Contrats de Travail 
-3 en règle avec CNSS 
- Comptabilité existante 

  الصحیفة 14
www.anbaatlas.com 

  66عمارة المامي شقة رقم 
www.anbaatlas.com 

 Tel 36340028- BP 4415/ 

A 
الوكالة الموریتانیة لإلعالم و 

 االتصال
H 36 

عبد الرحمن ولدحرمھ ولد 

  ببانھ
 500 یحي ولد محمد لمین

 -یوجد مقر
عمال 5صرح بوجود  - 

عقود عمل 4  - 
 ا.ض.و.عمال لدى ص 4یؤمن  -

  شھود األسبوعیة 15
www.chouhoudinfo.info 

ILOT (O) N° 98 
www.chouhoudinfo.info 

Tel 22047182 

A مؤسسة شھود اإلخباریة H 23 500 الشیخ ولد احمد یورة الولي ولد سید ھیبة 

یوجد مقر  - 
عمال 5صرح بوجود - 

صرح بوجود عقدي عمل  - 
ا.ض.و.عمال لدى ص 3من یؤ  -   

  األقصى 16
www.alaqssa.info 

 عمارة النجاح الطابق الثاني
www.alaqssa.info  

 Tel 22131113 

A 
 مؤسسة األقصى للنشر واإلعالم

  
H  20 500 عبد الفتاح ولد عبیدن عبد الفتاح ولد عبیدن 

 -یوجد مقر
عمال4 - 
عقود عمل 4یوجد   - 
 ا .ض.و.عمال لدى ص 4یؤمن  -
توجد محاسبة -   

http://www.elmouwatana.info/
http://www.lecalame.info/
http://www.rmibiladi.com/
http://www.rmibiladi.com/
http://www.leveridique.info/
http://www.leveridique.info/
http://www.alaqssa.info/
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 المجتمع 17
www.almoujtamae.mr 

 عمارة السالم شارع المختار ولد داداه
www.almoujtamae.mr  

Tel 22003606-20008055 

A 
تمع للصحافة مؤسسة المج

 واإلعالم
H 19 600-700 عبد الفاتح ولد باب عبد الفاتح ولد باب  

یوجد مقر -   
عمال 11صرح بوجود -   
عقود عمل 3 -   
ا .ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن  -   
توجد محاسبة  -   

  الساحل 18
www.sahelmedias.net 

 مقابل عمارة النجاح
www.sahelmedias.net 

tel 41343434-36343433 

A الساحل اإلخباریة وكالة H 03 
محمد االمین ولد محمد 

 الحنفي
 500 الحسن ولد محمد ولد حرمة

عمال 10صرح بوجود  - 
عقود عمل 3 -   
  ا .ض.و.عمال لدى ص3یؤمن -

 

  Bimensuel                                                    نصف شھریة                                                                                                  

19 Points Chauds 
www.pointschouds.info 

En Face de Mauritanie 
couleur 

www.pointschauds.info  
Tel 45250604 

F 
Sixième sens 

communication sarl 
B.M 27 

Moulay Najime ould 

Moulay zeine  

Ezza Mint Moulaye El 

hacen 
1000 

- Local 
- a déclaré 10 employés 
- 9 Contrats de travail 
- 6 en règle avec CNSS  
- Comptabilité existante 

  الحقائق 20
www.alhaqaiq.info 

   Rمدینة 
www.alhaqaique.info  

Tel 4 -525060436373793 

A الحاسة السادسة لإلعالم B.M 27 700 محمد سافیان ولد دیدي عزة بنت موالي الحسن 

یوجد مقر  - 
عمال 4صرح بوجود  - 
عقود عمل 3صرح بوجود  -   
 

  مال و أعمال 21
www.maal.mr 

 مقابل سفارة الصین
www.maal.mr  
Tel 44580000 

A 
الوكالة الموریتانیة لإلنتاج 

  اإلعالمي
B.M 

18 

imprimerie privée  
 500 الربیع ولد ادومو  سید الھاد ولد احمد

یوجد مقر-   
عمال 10صرح بوجود -   
عقود عمل 7-   
ا.ض.و.یؤمن عاملین لدى ص-   
توجد محاسبة-   

22 Noukchott Matin  
finalite.info 

Immeuble sidi en face 
Maurtel Mobile  

finalite.info 
Tel 7118889 / 22022972 

F Noukchott Matin B.M 10 

Mohamed Salem 

Ould Mohamed 

Lemine 

Mohamed El Hayba Ould 

Brahim 
1000 

-Local 
- 5 employés 
- 5 Contrats de travail 
- 3 en règle avec CNSS 
- Comptabilité en règle 

  أطلس انفو 23
www.atlasinfo.info  

 تیارت
www.atlasinfo.info  

Tel 22210000 

A أطلس انفو  B.M 09 500  محمد محمود ولد محمد لمین  ابي ولد محمدبونة 

یوجد مقر-   
عمال 8صرح بوجود -   
عقود عمل 3-   
ا.ض.و.عمال مؤمنون لدى ص 3-   
توجد محاسبة-   
 

  الرأي المستنیر 24
www.arayalmostenir.com 

ILOT (K) 24 
www.arayalmostenir.com 
tel 46564430/ 22262080 

A 
الوكالة الموریتانیة للخدمات 

 اإلعالمیة
B.M 06 1000 سید المختار ولد الشیخ جدو سید المختار ولد جدو 

یوجد مقر  - 
عمال 6صرح بوجود   - 
صرح بوجود  عقدي عمل-   

 

http://www.almoujtamae.mr/
http://www.pointschouds.info/
http://www.alhaqaique.info/
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 Mensuel                                                               الشھریة  

  أخبار الیوم 25
www.elitissal.net 

 قرب مستشفي الشیخ زاید
www.elitssal.net 
Tel 46414144-

26414144 

A 
مؤسسة الصدیق للنشر و 

 اإلعالم والتوزیع
M 10 500 عبد الجبار ولد اج محمد محمود ولد عبد الجبار 

یوجد مقر -   
عمال 5صرح بوجود  -   
عقود عمل 3 -   
ا.ض.و.عمال  لدى ص 3یؤمن  -   
توجد محاسبة -   

  المالعب 26
www.amisports.net 

 2عمارة الحرمین شقة رقم 
www.amisports.net 

Tel 45292039  
36304206 BP 1372 

A 
مؤسسة المالعب للصحافة و 

 الطباعة و النشر
M 

01+12 imprimerie 

privée   
 1000 لمعبدو ولد احمین السا محمد ولد الحسن

یوجد مقر  - 
عمال 7صرح بوجود  - 

صرح بوجود عقدي عمل   - 
  صرح بوجود تامین عاملین - 
ا .ض.و.لدى ص   

  النبأ اإلخباري 27
www.nebae.net 

 تفرغ زینة 
www.nebae.net 
tel 42420057 

A مؤسسة النبأ اإلخباري  M 04 500 معمر ولد محمد سالم محمد یحي ولد العتیق 

 -یوجد مقر
العم 8  - 
عقود عمل 6  - 
ا .ض.و.عمال لدى ص3یؤمن  -   
توجد محاسبة -   

 الصناعة التقلیدیة 28
www.artourisme.net 

 )3المحل رقم (المعرض الوطني 
Tel 22429001 

A الصناعة التقلیدیة و السیاحة M 04 500 سید محمد ولد یوكات النھاه ولد یوكات 

یوجد مقر  - 
عمال 4صرح بوجود   - 
عقود عمل 3  - 
توجد محاسبة -   

 
           

     Lexique:   
A: Arabophone 
F: Francophone 
Q: Quotidien 
H: Hebdomadaire 
B.M: Bimensuel 
M: Mensuel 
T: Trimestriel 
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III. صحف ورقیة: III. Journaux-Papier:                                                                               
 رقم
N° 

اسم الصحیفة والموقع 
 االلكتروني

Nom du Journal et 
Adresse 

Electronique  

 العنوان ورقم الھاتف
Téléphone  
et Adresse 

 اللغة
Langue 

 الناشر
Editeur 

 نوع النشریة
Périodicité 

  عدد اإلصدارات
Nbr de 

parution En 
2012 

 المدیر
Directeur 

Publication 
 رئیس التحریر

Rédacteur en Chef 
 السحب

Tirage Situations 

 Quotidien                                                                                                                                                     الیومیة

1 Nouakchott Info 

 قرب عیادة مدام شریف
ILOT ZRA 425 TZ  
Tel 46740771 –

BP.1905 
www.ani.mr 

F MAPECI, Sarl Q 249 

Mohamed 

Mahmoud Abou 

elmaali 

mohamed ould khattat 800/1000 

- Local de MAPECI, Sarl  
-a déclaré 13 employés 
- 9 Contrats de travail  
- En règle avec CNSS   
- Comptabilité existante 

 أخبار انواكشوط 2
 قرب عیادة مدام شریف

ILOT ZRA 425 TZ  
www.ani.mr  

Tel 22000151-BP 1905  

A 

الموریتانیة للصحافة والطباعة 

 والنشر واالتصال

MAPECI, Sarl 

Q 248 
محمد محمود  ولد ابو 

 المعالي
 500 امام الدین ولد احمدو

 یوجد مقر  - 
لعام5  - 
عقود عمل 5  - 
 ا.ض.و.عمال  لدى ص 5یؤمن  - 
توجد محاسبة -   

 قرب فندق سمیرا میس األمل الجدید 3
Tel 33452601 

A االمل الجدید Q 228 500  سید احمد ولد صالح الحسین ولد الشیخ ولد محنط 

یوجد مقر  - 
عامل 6 - 
عقود عمل 6  - 

 - ا.ض.و.عمال لدى ص 4یؤمن    
توجد محاسبة -   

 ألحداثصدى ا 4
 قرب مسجد الشرفاء
Tel 36264126 -

22094481 
A صدى األحداث Q 223 700 محمد عبد اهللا ولد محمد بوي محمدن ولد الیدالي 

 -یوجد مقر
عمال7صرح بوجود  - 

عقود عمل 5 - 
 ا.ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن  - 
توجد محاسبة -   

 األخبار 5

ILOT (K) N°226   
www.saharamedia.net  

Tel 45241717-
36331136 
B.P 2641 

A 
 مؤسسة صحراء مدیا

Sahara Media 
Q 26 500/1000  سید محمد ولد یونس عبد اهللا ولد محمدي 

یوجد مقر  - 
عامل 7صرح بوجود  - 

عقود عمل 6  - 
 ا.ض.و.عمال لدى ص 6یؤمن  - 
توجد محاسبة -   

 Hebdomadaire                                                                                                                         اسبوعیة          

 صوت العمال 6
 عمارة الفوز قبالة سوق العاصمة

www.elhora.info  
Tel 22280825-

33313936.BP 661 

A 
 ت العمالصو

Sowt El Oumal 
H 55 500-1000 موالي الحسین ولد موالي عبد القادر رملھ بنت تاج الدین  

یوجد مقر  - 
عمال9صرح بوجود  - 

عقود عمل 5توجد   - 
 ا .ض.و.عمال لدى ص 5تؤمن   -
توجد محاسبة -   

7 L’Eveil Hebdo 
Ilot P N°51 TZ 

Tel 5256714 BP 587 
NKC 

F 

Société de Presse 

d'Edition et 

Communication 

H 50 Sy Mamoudou  Montaga Diop 1000 

- Local 
- 6 employés 
- 6 Contrats travail 
- 3 en règle avec CNSS 
- Comptabilité existante 

http://www.ani.mr/
http://www.ani.mr/
http://www.saharamedia.net/
http://www.elhora.info/
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8  le Sentier  
Ksar en face de l’ENS 

Tel : 22087573, 
25030073 

F 

Ets Essebil pour la 

publicité et la 

publication  

H 49 
Ahmed Salem Ould 

Tebakh  
Sid’Ahmed Ould Tebakh  500 

 
-Local et Personnel (associés 
avec le journal Essebil) 

 
 

 السبیل 9
  لكصر مقابل الملعب

www.essebil.net 
Tel /22087573-

25030073 

A 
مؤسسة السبیل للدعایة و 

 النشر
H 48 500 عبد المجید ولد ابراھیم  احمد سالم ولد التباخ 

یوجد مقر -   
عامل 12صرح بوجود  -   
عقود عمل 4توجد  -   
 ا .ض.و.عمال لدى ص 4یؤمن  -
توجد محاسبة -   

10 La Tribune 
ILOT (O) N° 64   
TEL 46304160/ 

45243272 
F La Tribune H 45 

Mohamed Vall Ould 

Oumére 
Kissiama Diagana 1000/2000 

-local 
-6 employés 
- 6 contrats de travail 
-6 en règle avec  CNSS 
- Comptabilité existante 

 المستقبل 11

 بنكشارع باسم 
ILO(T) N°37 
amicinfo.com  
Tel 22909189 /
36273865  

A 
وكالة المستقبل لالتصال و 

 اإلعالم
H 41 500 محمد عالي ولد عبادي محمد عالي ولد عبادي 

یوجد مقر -   
عمال 5صرح بوجود  -   
عقود عمل 4 -   
 ا .ض.و.عمال لدى ص 4یؤمن  -
توجد محاسبة -   

 الحریة 12

 ILOشارع جمال عبد الناصر 
(I) 

www.elhourriya.net 
Tel 

45249191/36304242 

A دار الحریة للخدمات اإلعالمیة H 38 1000 محمد نعمة عمر محمد نعمة عمر 

 -یوجد مقر
عمال 7 - 
عقود عمل 7  - 
 ا.ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن  -
توجد محاسبة-   

13 La Nouvelle 
Expression 

ILOT (O)  N° 64  
Tel 36309061 BP 1597 

F 
La Nouvelle 

Expression 
H 37 

Camara Seydi 

Moussa 
Balle Torré 500 

- Local 
- 7 employés 
- 7 Contrats de Travail 
- Comptabilité existante 

14 Mauritanoix 
 عمارة الفوز قبالة سوق العاصمة

Tel 22280825-
33313936.BP 661 

F 
  عن صوت العمالتصدر  

Mauritanoix  
H 29 Ramla Mint Tajidine Souleymane Gaye 500 

- local (même local de Saout 
El Omal)  
- 5 employés 
-5 Contrats de Travail 
- En règle avec CNSS 
- Comptabilité existante 

 

 أخبار انفو 15
ILOT (F) 

  قرب مسجد السعودیة
www.alakhbar.info   

 Tel 25002828    

A وكالة أنباء األخبار المستقلة  H 11 700  احمد ولد محمد المصطفى  الھیبة ولد الشیخ سیدات 

)نفس مقر موقع وكالة اإلخبار(یوجد مقر -  
عمال 6-  
عقود عمل 4 -  
 ا.ض.و.عمال لدى ص 4یؤمن  -
توجد محاسبة -  

http://www.elhourriya.net/
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  3سكتیر  ملح الحوادث 16
Tel 22310906 

A الحوادث H 09 صرح بوجود مقر 500  محمدو ولد احمدو محمد االمین ولد عبد اهللا- 
عمال 4صرح بوجود  - 

17 Journal 15/21  عمارة النجاح 
Tel /22302993 

A 
لإلعالم  15/21مؤسسة 

 والنشر
H  09 

سید عبد القدوس ولد احمد 

 المكي
 500 سید عبد القدوس ولد احمد المكي

 -یوجد مقر
عمال 5صرح بوجود   - 
عقود عمل 3  - 
 ا .ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن   - 
توجد محاسبة -   

18 Li Dame info  
K 292 Basra, Sebkha, 

Nktt 
Tel : 47857266, 

22343781 

F Leydam Info  H 07 Bâ Ibrahima Falilou  Cheikh Tijane Batchily  500 

- Local 
-4 employés 
- 4 Contrats de Travai 

 الدیار 19
 TZقرب موریكوم 

www.deyar.info  
48999999Tel  

A شبكة اَلدیار  H 05 
موالي احمد ولد محمد عبد 

  اهللا
 500  محمد ناجي ولد احمدو

یوجد مقر-   
عمال 5-   
عقود عمل 5 -   
ا.ض.و.عمال لدى ص 5یؤمن -   
توجد محاسبة-   

20 Challenge Tel 5034162/ 46412900 F Challenge H 04 Ahmed Ould sweidi Ahmed Ould sweidi 500 - a déclaré local 
- a déclaré 4 employés 

 البیان الصحفي 21
 حي شاطي

www.elbayan.net  
Tel 36631407/22026891 

A 
مؤسسة البیان الصحفي 

 للصحافة والدعایة و النشر
H 03 

موالي ابراھیم ولد موالي 

 محمد
 500 محمد عبد العزیز

قریوجد م - 
عمال 6صرح ب   - 
عقود عمل 4 -   
ا .ض.و.عمال لدى ص4یؤمن -   
توجد محاسبة-   

  Bimensuel                                                                                               نصف شھریة            

 الشروق 22
 تفرغ زینة مقابل افطوط الساحل

www.echourouq.net  

Tel 36667693 

A شبكة الشروق اإلخباریة B.M 12 
عالي ولد یرب ولد احمد 

 سالم
 500 عالي ولد یرب ولد احمد سالم

یوجد مقر  - 
عمال5صرح بوجود   - 
عقود عمل 4 -   

ا.ض.و.عمال  لدى ص 3یؤمن  - 

23 La Presse لم تتوفر المعلومات F 
La presse et 

Associés 
B.M 10  لم تتوفر

لم تتوفر  تتوفر المعلوماتلم  المعلومات
 لم تتوفر المعلومات المعلومات
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 أخبار البلد 24
 121عمارة سوسیم الشقة 

Tel 22316885 / 
A 

أخبار البلد لإلصدار والتوزیع 

  الصحفي و االتصال

AAEDPC 

B.M 08 500 مین ولد یحي مین ولد یحي 
یوجد مقر  - 
عمال 3  - 
عقود عمل 3 - 

 بین السطور 25
 توجنین

Tel 22452768 -  BP 2051 
A بین السطور B.M 04 500/1000 احمد ولد سیدي سید محمد ولد احمد 

یوجد مقر-   
عمال 4صرح بوجود  -   
صرح بوجود عقدي عمل -   

 

  إجابة النداء 26
  بدون مقر

Tel 22334400 
A إجابة النداء B.M 04 

الحضرامي ولد محمد 

 الحسن
عمال 3صرح بوجود - 500 الحضرامي ولد محمد الحسن  

 

27 Envoyé Spécial 
ksar, BP 1732 

tel 36113541 
F Envoyé Spécial B.M 04 

Mohamed El Hacen 

ould Garrabi 
Yadali Fall 500 - a déclaré  Local  

- a déclaré 4 employés  

 المطالعة 28
  توجنین

Tel 36332901 
A المطالعة B.M 03 500 توت بنت الراجل الباه ولد عبید 

بوجود مقرصرح  - 
عمال 5صرح بوجود   - 
عقود عمل 4  - 
 ا.ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن  - 

 االستطالع 29
 تیارت

Tel 46907399 
A االستطالع B.M 03 500 باركل ولد عالي سید محمد ولد مایغبة 

صرح بوجود مقر  - 
عمال 4صرح بوجود   - 
عقود عمل 3صرح بوجد   - 

لم تتوفر  B.M 03 المحرر A لم تتوفر المعلومات المحرر 30
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

 Mensuel                                                               الشھریة  

31 Lumière du Nord 
Galerie Mahfoudh Nouadhibou 

Tel 46461842 
F 

Ets de Travaux et 

services 
M 17 Aidahy Ould Salek Aidaly Ould Salek 500 

- Local 
- a déclaré 4 employés 
- 3 Contrat de travail 
- En règle avec CNSS  
- Comptabilité existante 

32 
  ھموم الناس

Homoume Ennasse 

ILOT (O) 285 

Tel 46555600 
F 

Houmoum Enass 

pour la Production 
M 15 

Mahmoudi Ould 

Seibout 
Mohamed Ould cheikh 500-1000 

- Local 
- a déclaré 8 employés 
- 3 Contrats de travail 
- 3 en règle  avec CNSS  
- comptabilité existante 
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 الرأي األخر 33
BMD N° 92  

Tel 22182033 - 22048798 
A الرأي األخر M 13 500 سیدینا ولد محمد الھادي التراد ولد سیدي 

وجد مقری - 
عمال 5صرح بوجود   - 
عقود عمل 3  - 
 ا .ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن   - 
توجد محاسبة -   

  اإلبداع لإلعالنات التجاریة 34
  فندق الرشاد

Tel 32326767  
A إلبداع لإلعالنات التجاریة  M 12 500  محمد ولد المین ولد احمد  محمد ولد المین ولد احمد مطبعة المنار 

صرح بوجود مقر-   
عمال 11ح بوجود صر-   
عقد عمل 10 -   
 

35 Mauritanie 1  
En face du collège des Jeunes 

Filles 
F 3 MC.COM M 

12 

imprimerie privée 

  

Dia el hadj ibrahima Dia el hadj ibrahima 3000 

- Local 
- 7 employés 
- 7 Contrats 
- CNSS  
- Comptabilité existante 

36 Foyer Bamtaara 

Socogim PS 2 N 50 

Tel 2014033/2411104/6401104/  

6961958 

Polar ARPRIM M 11 Bocar Amadou Bâ Bocar Amadou Bâ 500 /1000 

- Local 
- a déclaré 4 employés 
- 3 Contrats du travail 
- 2 en règle avec CNSS 
- Comptabilité existante 

 اشطاري 37
  ILO (O) 71تفرغ زینة رقم 

Tel 33602524/36304475 
A 

  الوطنیة لترقیة االتصال

 
M 10 1500 حبیب اهللا ولد احمد التاه ولد احمد احمد 

)نفس مقر جریدة الفجر(یوجد مقر   - 
عمال 4  - 
عقود عمل 4یوجد   - 
 ا.ض.و.یؤمن  عاملین لدى ص - 
توجد محاسبة -  

38 City Mag  Ilot N°510 TZ 
Tel : 46 04 97 00  

F SEASIDE Média  

 

M 

 

10, imprimerie 

privée 
Patrick Flouriot  Claire Jeannerat  

3000, 

distribué 

gratuiteme

nt 

- a déclaré  Local  
- a déclaré 3 employés  

  24لكصر شارع  التحسیس 39
Tel 36357180/26357180 

A التحسیس M 09 500 امنة بنت بون امنة بنت بون 

یوجد مقر -   
لعما 7صرح بوجود  -   
عقود عمل 3 -   
"ا.ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن -   
توجد محاسبة -   

40 La lettre Pédagogique 

Sebkha en face su du 
ministère du Pétrole et de 

l'Energie  
 Tel 46412896 -36608278 

- 22176819 

F 
La lettre 

Pédagogique 
M 07 

Cheikh Mohamed 

El Arbi 
Cheikh Mohamed El Arbi 800 

- Local 
-  a déclaré 5 employés 
- 4 Contrats internes 
- 2 en règle avec CNSS 
- Comptabilité existante 

 الشعاع 41
 قرب عمارة المامي

Tel 36871497 - 
46871497 

A مؤسسة محمد لإلعالم والنشر M 07 500 سیدي محمد ولد محمد عبد الرحمن الحاج ولد محمد سالم 

یدة  الرأي األخرمشترك مع جر المقر   - 
عمال 3  - 
عقود عمل  3 -   
  ا.ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن  -
توجد محاسبة  -   
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  االتحاد 42
  السبخة قرب وزارة التجھیز

Tel 22647170-
46414184 

A االتحاد  M 07 
محمد عبد الرحمن ولد عبد 

  اهللا
 500 الشیخ ولد محمد عبد  اهللا

صرح بوجود مقر-   
عمال 7صرح بوجود -   
د عملعقو 5 -   

 

43 la Citoyenneté  Cité plage  
Tel 22622812 

F la Citoyenneté  M 06 
Mohamed Salem 

Ould Massira  

Mohamed Salem Ould 

Massira 
500 

 
- Local (Local et personnel 
associé avec le journal El 

Mouatana) 
 

 لسان الحال 44
 دار النعیم مقابل مدارس شمس الدین

Tel 22077551/46485201 
A لسان الحال M 05 500 سید محمد ولد موالي الزین سید محمد ولد موالي الزین 

یوجد مقر  - 
عمال 3  - 
عقود عمل 3  - 
 ا.ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن  - 

 اللیل 45
 تیارت

tel 22321693 
A اللیل M 05 500 عبد الودود ولد محمد ابیھ ولد محمد لفظل 

یوجد مقر  - 
عمال 2  - 

عملعقدي    - 
ا .ض.و.یؤمن عاملین لدى ص-   
توجد محاسبة -   

 الروافد 46
  C4 N° 234تیارت 

- 4647844222478442 Tel;   
A الروافد M 05 صرح بوجود مقر 500 احمدوا ولد محمد عبد اهللا  عبد اهللا ولد السني- 

عمال 5صرح بوجود  - 

47 Mauritanine لم تتوفر المعلومات F Mauritanine M 04 وفر لم تت
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات  المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

 المعاینة 48

 مقابل مدارس الخیار

www.mushahid.info 

tel 46460187/20008106 

A 
مؤسسة المعاینة لإلعالم و 

 النشر و اإلنتاج
M 04 

محمد ولد بدن ولد احمد 

 اعمر
 500 محمد ولد بدن ولد احمد اعمر

قریوجد م   - 
عمال 6صرح بوجود  - 

عقود عمل 5 -   
 - ا.ض.و.عمال مؤمنون لدى ص 3-   

توجد محاسبة -   

 األفق الجدید 49
 قرب مجمع البیت كارفور

Tel 46510812 
A االفق الجدید M 03 

محمد عبد اهللا ولد احمد 

 مسكھ
2000-1500 محمد عبد اهللا ولد احمد مسكھ  

 -صرح بوجود  مقر
عمال 5 - 
عقود عمل 5  - 

لم تتوفر  M 03  الحكمة A لم تتوفر المعلومات  الحكمة 50
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات
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لم تتوفر  M 03  صدى شنقیط A لم تتوفر المعلومات  صدى شنقیط 51
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 03 أقالم األصالة A لم تتوفر المعلومات ألصالةأقالم ا 52
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

 Trimestriel                                                                                     فصلیة

 مجلة الموریتانیة 53
  -كارفور -مكةشارع سوق 

Tel 22303035 
A مجلة الموریتانیة T 2  500 مفیدة بنت سید المختار  عائشة بنت سید محمد 

یوجد مقر-   
عمال 7صرح بوجود -   
عقود عمل 2 -   
ا.ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن  -   
توجد محاسبة-   

           
     Lexique:   

A: Arabophone 
F: Francophone 
Q: Quotidien 
H: Hebdomadaire 
B.M: Bimensuel 
M: Mensuel 
T: Trimestriel 
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IV.                                                                     إصدارات ضعیفة النشر   IV- Parution Faible : 
 رقم
N° 

اسم الصحیفة والموقع 
 االلكتروني

Nom du Journal et 
Adresse 

Electronique  

 لھاتفالعنوان ورقم ا
Téléphone  
et Adresse 

 اللغة
Langue 

 الناشر
Editeur 

 نوع النشریة
Périodicité 

Nbr 
d’édition en 

2012 

 المدیر
Directeur de 
Publication 

 رئیس التحریر
Rédacteur en Chef 

 السحب
Tirage Situations 

 

 Quotidien                                                                                                                                                               الیومیة

1  El Vejer Chine  لم تتوفر المعلومات F El Vejer Chine  Q 02   لم تتوفر
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  Q 01 لبدیل الثالث A لم تتوفر المعلومات لثالثالبدیل ا  2
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات
 

 Hebdomadaire                                             اسبوعیة          

3  
  دافا األسبوعیة

Dava elosboiye 

  قبالة عمارة الخیمة

Tel 46505313-22459052 
A دافا األسبوعیة H 02 

لمرابط سید محمود ولد 

  المصطفى
 500 احمد سالم ولد الفایدة

صرح بوجود مقر-   
عمال 7صرح بوجود  -   
عقود عمل 4صرح بوجود -   
 
 

  صدى األخبار  4
  سوق الفحم

Tel 22663744 
A صدى األخبار  H 

02 

  مطبعة خاصة
 500  سید محمد ولد علیات  سید محمد ولد علیات

صرح بوجود مقر-   
عمال 5صرح بوجود -   
عقود عمل 3-   

5  Le Nouvelles Nouvelles  لم تتوفر المعلومات F 

société 

mauritanienne 

d’information et de 

communication 

H 02  لم تتوفر
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  H 02 الشروق الجدید  A توفر المعلوماتلم ت الشروق الجدید 6
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

 الزحف  7

  لكصر

)alkhabar.mr 

Tel 46446491 
A 

مؤسسة الخبر الساخن 

 للصحافة و الخدمات اإلعالمیة
H 01  500 محمد ولد السالك ولد باب  محمد ولد السالك ولد باب 

صرح بوجود مقر -   
عمال 4 -   
عقود عمل 4 -   
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 الصدى  8

  لكصر قرب المستشفى العسكري

www.essada.info   

Tel 36151516  

A الصدى  H 01 
محمد عبد الرحمن ولد محمد 

  فال
 500  محمد عبد الرحمن ولد محمد فال

صرح بوجود مقر-   
عمال 7صرح بوجود -   
عقود عمل 3 -   
ا.ض.و.عمال لدى ص 3یؤمن  -   
توجد محاسبة -   

 المشعل 9

  66عمارة المامي شقة رقم 

www.anbaatlas.com 

 Tel 36340028- BP 4415/ 

A 
الوكالة الموریتانیة لإلعالم و 

 االتصال
H 01 نفس مقر وعمال جریدة الصحیفة- 500  المختار ولد لمین یوسف ولد عبد الرحمن  

 أسبوعیة الشمال  10
  كارفور

Tel 36199727 
A أسبوعیة الشمال H 01 500 سید محمد ولد محمد لمین  محمد ولد تكدي 

صرح بوجود مقر-   
عمال 4صرح بوجود -   
 -  
 

 

  Bimensuel                                                    نصف شھریة            

 500 منة بنت حمادي البي ولد شیخنا B.M 02 اخبار المساء Tel 47880334-44012418 A أخبار المساء 11
صرح بوجود مقر-   
عمال 4صرح بوجود-   
 

 المحافظ 12
 دار النعیم 24قرب شارع 

TEL 46848180-44758497 
A المحافظ B.M 01 500 عبد الجبار ولد اجھ عبد الجبار ولد اجھ 

صرح بوجود مقر  - 
عمال 3صرح بوجود   - 

 
 

لم تتوفر  B.M 01 صوت المستھلك A لم تتوفر المعلومات صوت المستھلك 13
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  B.M 01 القدس A لم تتوفر المعلومات القدس 14
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  B.M 01 اتحاد الطلبة A لم تتوفر المعلومات اتحاد الطلبة 15
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  B.M 01 المعرفة A لم تتوفر المعلومات المعرفة 16
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

اتالمعلوم  لم تتوفر المعلومات 
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لم تتوفر  B.M 01 العصر A لم تتوفر المعلومات العصر 17
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  B.M 01 العافیة A لم تتوفر المعلومات العافیة 18
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 المعلوماتلم تتوفر  المعلومات
 

 Mensuel                                                               الشھریة  

 500  النش مختار  عبد اهللا ولد محمد عالي M 02  البحث Tel  -36292970-46559891 A  البحث 19

صرح بوجود مقر-   
عمال 5صرح بوجود -   
عقود عمل 3صرح بوجود  -   
صرح بوجود محاسبة-   

 نترا 20
 توجنین قرب سوق ولد الحسن

Tel 22463798/46731253 
A انتر M 02 500 محمد ولد الطالب ویس اباه ولد عبید 

صرح بوجود مقر-   
عمال 7صرح بوجود  -   
عقود عمل 3صرح بوجود  -   
ا.ض.و.عمال لدى ص 3صرح بتامین  -   
 

 اقرأ 21
  تیارت شارع المقاومة

Tel 36321982 
A اقرأ M 02 500 الحسن ولد ودادي  ر ولد احمدمحمد المختا 

صرح بوجود مقر-   
عمال3 -   
عقود عمل 3-   
 

22 El milef 
 socogem 

tel 45253747 
F el milef M 02 Abou El Hacheme abou hacheme 1000 

-Local 
- 3 employés 
- 3 Contrats de travail 
- 3 en règle avec CNSS 

لم تتوفر  M 02  الضمیر الحر A لم تتوفر المعلومات  الضمیر الحر 23
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

24 Expresse لم تتوفر المعلومات F Expresse M 02  لم تتوفر
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 02 المحقق A لم تتوفر المعلومات المحقق 25
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 02  مقھى االخباري A لم تتوفر المعلومات  مقھى اإلخباري 26
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 02  المجتمعصوت  A لم تتوفر المعلومات  صوت المجتمع 27
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات
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  الرأي السیاسي 28
  سوكوجیم لكصر

Tel 46820202 
A الرأي السیاسي  M 01 500  مالي ابراھیم ولد شعیب  مالي ابراھیم ولد شعیب 

صرح بوجود مقر -   
عمال 3صرح بوجود -   
صرح بوجود محاسبة -   

  العربیة 29
  تیارت

Tel 20008038-37361337 
A العربیة  M 01 500 بداھي ولد المختار بداھي ولد المختار 

صرح بوجود مقر-   
عمال 3صرح بوجود -   
عقود عمل3صرح بوجود  -   
 

 أضواء 30

 قرب موریتانیا الوان

www.edwaa.info  

Tel 36356852-48450040 

A أضواء M 01 500 حمد عبد اهللامحمد ولد م  محمدن ولد الحسن 

صرح بوجود مقر-   
عمال 4صرح بوجود -   
عقود عمل 3 -   
ا.ض.و.عمال ص 3یؤمن -   
توجد محاسبة -   

لم تتوفر  M 01  الرحمة A لم تتوفر المعلومات  الرحمة 31
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01  اة شنقیطقن A لم تتوفر المعلومات  قناة شنقیط 32
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01  منبر البحار A لم تتوفر المعلومات  منبر البحار 33
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01 خبار الشباب A لم تتوفر المعلومات اخبار الشباب 34
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01 الصقر A لم تتوفر المعلومات الصقر 35
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

36 Chemal Info  لم تتوفر المعلومات F Chemal Info  M 01  لم تتوفر
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

37 Banc d’rguin لم تتوفر المعلومات F Banc d’arguin M 01  لم تتوفر
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01 اةالحی A لم تتوفر المعلومات الحیاة 38
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01 الفتح A لم تتوفر المعلومات الفتح 39
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات
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توفر لم ت M 01  المصداقیة A لم تتوفر المعلومات  المصداقیة 40
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01  الجد A لم تتوفر المعلومات  الجد 41
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01  العالقات A لم تتوفر المعلومات العالقات 42
لم تتوفر  م تتوفر المعلوماتل المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01  الملف A لم تتوفر المعلومات  الملف 43
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01 المرجع A لم تتوفر المعلومات المرجع 44
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

لم تتوفر  M 01 الموج الجدید A لم تتوفر المعلومات الموج الجدید 45
لم تتوفر  لم تتوفر المعلومات المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

46 Nouadhibou Soir لم تتوفر المعلومات F Nouadhibou Soir M 01  لم تتوفر
لم تتوفر  وفر المعلوماتلم تت المعلومات

 لم تتوفر المعلومات المعلومات

           
     Lexique:   

A: Arabophone 
F: Francophone 
Q: Quotidien 
H: Hebdomadaire 
B.M: Bimensuel 
M: Mensuel 
T: Trimestriel 
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V.                                                           المواقع االلكترونیة                                                        
  V- Les sites électroniques  

  رقم
N° 

  اسم الموقع
Nom du site 

  العنوان االلكتروني
Adresse Electronique 

  المسؤول
Le Responsable 

  المضیف
Hébergement 

  طبیعة الموقع
Nature du site 

  عدد العمال
Nbr de 

d’employé 

  د النوافذعد
Nbr de 

rubriques 

  العنوان
Téléphone et 

Adresse 

 AMEN  محمد محمود ابو المعالي  www.ani.mr  وكالة انواكشوط لإلنباء  1
France عقود عمل 5 إخباري  11 

 قرب عیادة مدام شریف
MAPECI, Sarl المقر تابع  

Tel 45250271  

عقد عمل11 إخباري Info manyak  مديعبد اهللا ولد مح www.saharamedia.net  مدیا صحراء  2  17 
ILOT (K) N°226  

   المقر تابع لمؤسسة صحراء مدیا
Tel 45241717-36331136  

B.P 2641 

 إخباري المانیة  الھیبھ ولد الشیخ سیدات www.alakhbar.info  وكالة األخبار المستقلة  3
عقود  5+ عقد عمل 12

عمل مشتركة مع 
 الجریدة

20 
 قرب مسجد السعودیة

ILOT.F 81  
Tel  25002828  

عقود عمل   إخباري  Blue host  احمدو ولد التلیمیدي/ د www.essahra.net  مركز الصحراء  4  -عمارة النجاح الطابق الثاني  10 6
22660622/45250731  

عمال 4جود صرح بو إخباري OVH  سیدي محمد ولد امجاد www.emjad.net  أمجاد 5  09 
قرب منزل المختار ولد داداه 

-37136277-
47772690  

عمال 3صرح بوجود  إخباري ADK-Meadia.com  محمد ولد النھاه mauriakhbar.info  موري أخبار 6 -لكصر دار الشریف  07 
22167313/36100235  

لعما 6صرح بوجود  إخباري CDO DDY  محمد ولد مالكیف www.tawary.com  الطوارئ  7  10 
عمارة سمیر میس شقة رقم 

102  
33366566  

عمال 5صرح ب  إخباري OVH شركة فرنسیة  محمد ولد اكاه www.alhassad.net  الحصاد  8  
عقود عمل 3توجد  08 

-مقابل شنقیتل تفرغ زینة
36282977-
22010580  

 Vision tech  اهللالسید عبد  mauritanid.net  موریتانید  9
mauritania عمال 8صرح بوجود  إخباري  11 

شارع المختار ولد داداه مقابل 
  سفارة مالي

26123041  

عامل 16صرح بوجود  إخباري OVH  الشیخ بكاي www.maurinews.net  موري نیوز 10  12 46413190  
 

http://www.emjad.net/
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عمال 8صرح بوجود  إخباري والتقنیات االمارات التصمیم  محمد سالم ولد الداه www.alwahdawi.info الوحدوي  11  21 36301855  
 شارع الصناعة التقلیدیة

عقود عمل4 إخباري HOSTJator.com  محمد بابا ولد مھدى www.elmeda.net  المدى  12  14 44000011/33000011  
  

عمال7صرح بوجود  إخباري HOST TEUR  ابو بكر ولد دھماش yatika.info وكالة یاتیك  13  08 22406017  
 

عمال 6صرح ب   إخباري VOH  یحي ولد الحمد www.meyadin.net میادین  14  
عقود عمل 4توجد   10 46412875  

  قرب مسجد التجانین 3مدینة 

عقود عمل4 إخباري Sy Skat  محمد ولد جبریل www.nouadibou.info  نواذیب انفو 15  07 
22038465-
22030285  

 سوق الساحل للمعلوماتیة

عقود عمل3 إخباري Lvv.s  سید ولد سید احمد www.eddiyar.net  الدیار 16  06 46432199  
  تیارت

عمال 6صرح ب  إخباري  امریكیةنویل شركة   محمد ولد السید اب حمود akhbarelyoum.info  أخبار الیوم 17  
عقود عمل 4توجد   10 

22158812-
37152221  

 تیارت قرب االتحادیة

عقود عمل 5 إخباري  Blue host  الشیخ ولد احمد www.kiffainfo.net  وكالة كیفة لألنباء 18  15 
36545128-
46545128  

  قابلة مفوضیة الشرطة كیفة

عقود عمل 3 إخباري  الویب موریتاني  بخاريالشیخ محمد ال www.essebah.info  الصباح 19  10 46486572  
  قبالة دار الشباب القدیمة

عمال 5صرح ب  إخباري Blue host  محمد عبد الودود الجیالني www.alikhbari.net  اإلخباري  20  
  22470598/46470589 10 یوجد عقدي عمل

 عرفات

عمال 5صرح ب  إخباري  Lunarpage.com  محمد محمود ولد بكار www.alem.mr  العلم  21  
عقود عمل 3توجد   14 

22000121  
قبالة سوق سوسیم قرب باسم 

  بنك

عمال 5صرح ب  إخباري  Hodadi  افلواط ولد محمد عبد اهللا www.arayede.com  الرائد  22  
عقود عمل 4توجد   08 22472757/48885522  

ILOT (J) N°148  

http://www.elmeda.net/
http://www.meyadin.net/
http://www.alem.mr/
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عمال 5صرح ب  إخباري HostGATOR.COM  ریاض ولد احمد الھادي www.aqlame.com  أقالم حرة  23  
عقود عمل3توجد   06 36305751  

  لكصر 

عمال 3صرح ب  إخباري Blue host  سید المختار محمد عیسى www.arrayi.info  الرأي الموریتاني  24  
  36809740 11 یوجد عقدي عمل

  عمارة المنى

عمال 8صرح ب  إخباري  شركة امریكیة  ودادي ولد امم rimmedia.net  ریم مدیا  25  
عقود عمل 4توجد   15 

22340882-
46400000  

  بجوار الخطوط المغربیة

بوابة األخبار   26
عقود عمل 3 إخباري Web mauritanie  محمد عبد اهللا ولد ابھ elbewaba.com  الموریتانیة  12 

22072594  
مقابل قیادة أركان الحرس 

 الوطني

عقود عمل 3 إخباري Web mauritanie  محمد ولد محمد الیدالي www.elweva.info  وكالة الفتح لألنباء  27  10 
36322735-
22322735  

 قرب موریتاني الوان 3مدینة 

عقود عمل 3 إخباري Blue host  محمد المختار ولد محمد فال www.anahar.info  النھار الموریتاني  28  14 
22086061-
46414179  
  حي كرفور

عمال 4صرح ب  إخباري  لم تتوفر معلومات  احمد محمد لمین مختیر www.mendharim.info  منظار ریم  29  
عقود عمل 3توجد   06 

22080211  
الطابق  502عمارة النجاح 

  الثاني

عقود عمل 6 إخباري 1Q1  السالك ولد عبد اهللا maurionemedia.net  موري وان  30  10 
44449971-
36311204  
Z R 172 

عمال 7صرح ب  إخباري  لم تتوفر معلومات  حسن ولد شاش www.carrefor.info  كارفور لألنباء  31  
عقود عمل 3توجد   08 22080190 

 قرب موریتانیا الوان

عمال 4صرح ب  إخباري Blue host  محمودبناه ولد محمد  www.elkhabar.info  الخبر  32  
عقود عمل 3توجد   08 22031634 

  تفرغ زینة

عقود عمل 6 إخباري Blue host  المھدي ولد لمرابط www.mushahide.com  شبكة المشاھد  33  17 36325277 
  

عمال 4صرح ب  إخباري خدماتي   تماد بنت جدو www.erribat.info  الرباط انفو  34  
لعقود عم 3توجد   10 

46412889-
22030515 
  2ملح القطاع رقم 

عقود عمل3 إخباري  OVH  عبد اهللا ولد اتشفاغ مختار www.chilouhefchi.net  شي یلوح افش  35  12 22399933 
  عمارة الكرامة  2شقة رقم 

عمال 10صرح ب  إخباري  المشھد  محمد عبد العزیز ولد الصوفي www.essaha.info  وكالة الساحة  36  
عقود عمل 4توجد   09 

22297974-
32163266  
 تفرغ زینة 
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عمال 9صرح ب  إخباري  لم تتوفر معلومات  احمد ولد محمد احمد ولد الیاھي www.wetani.info  وكالة وطني لألنباء  37  
عقود عمل 5توجد   10 47586747 

ILO (L)  

عمال 8صرح ب  إخباري  Web mauritanie  یطول عمر ولد نجیب www.akhbarmauritania.info  اخبار موریتانیا  38  
عقود عمل 3توجد   16 33333329 

  مقاطعة الریاض

عمال 6صرح ب  إخباري Blue host  محفوظ ولد الحنفي www.mithak.com  میثاق 39  
عقود عمل 4توجد   17 22262707  

 جانب سوق العاصمة

عامل 27صرح ب  إخباري IKOILA  محمد الحنفي ولد ادھاه www.taqadoumy.com  تقدمي 40  
عقود عمل 6توجد   10 

22303044  
قرب مسجد ولد محمودن 

  تفرغ زینة

عامل 15صرح ب  إخباري GOOD ADY.COM  احمد زاید ولد احمد سالم www.elmohit.net  المحیط  41  11 22418488  
  عرفات

عمال 5صرح ب  إخباري ورد ابرس  اعل سالم ولد خیار adrar-info.net  ادرار انفو  42  08 
36334913-
22046440  

  مدینة أطار ادرار

عمال 3صرح ب  إخباري  انفو مانیاك   سیدي محمد ولد اب www.elbadil.info  البدیل 43  08 22330376  
  طریق انواذیب

عمال 3صرح ب  إخباري mori hol  محمد فال ولد محمد سالم www.alqad.info  الغد  44  10 20008101  
  قرب الكنیسة

عقود عمل 3 إخباري GOOD ADY.COM  محمد سالم ولد الشیخ douroub.info  دروب انفو  45  07 33559200  
  عمارة المنى

عمال 8صرح ب  إخباري Blue host  ماء العینین ولد اعمر www.arahora.net  أراء حرة  46  16 
46406939-
22406939  

  11عرفات قرب العمود 

  36322735 09 صرح بعاملین ريإخبا Rim web  محمد ولد محمد الیدالي www.elweva.info  وفاء  47
  قرب موریتاني الوان

عقود عمل3 إخباري Lws  محمد ولد حدمین www.inchiri.net  انشیري نت  48  08 22228804  
  تیارت

عمال 5صرح ب  إخباري OVH  العتیق ولد محمد المامي www.souhoufi.com  الصحفي لألنباء  49  10 22237871  
  تیارت 

عقود عمل 5 إخباري  OXY GENE  عبد العزیز ولد الغالم www.elbecham.info البشام  50  20 46553518  
  أالك البراكنة
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عقود عمل 4 إخباري Rim web  یعقوب ولد بونھ www.elmewqif.net  الموقف  51  06 
22036970  

عمارة المنى قبالة فندق 
  الخیمة

عمال 8صرح ب  إخباري Blue host  اباهاحمد ولد محمد المختار ولد  www.akhbaralyoummr.net  أخبار الیوم  52  
  20868429 12 یوجد عقد عمل

ILOT(O)  

عمال 3صرح ب  إخباري Blue host  سید المختار ولد محمد مولود www.wadnaga.net واد الناقة  53  11 44444344  
  عمارة المنى

54  RIMWEB  rimweb.net Moussa m’barck  Canada Information   عمال 8صرح ب  
عقود عمل 3توجد   21 ILOT (K) N°139 

45210101  

55 TAQADOUM www.taqadoum.mr Mohamoudi o mohamed Canada Information  عمال 3صرح ب  
 ILOT (C ) N°286 TZ 11 یوجد عقدي عمل

36330435 

56 CRIDEM www.cridem.org Cloude k france Information  عمال 8صرح ب  15 ILOT (B) N°221b TZ 
33333598 

57 RIM 24 www.rim24.info Ahmed lseidi France Information 03 10 
TZ en Face du 

collège   
46412900 

58 GPS www.gps.mr Hendou mint hamoud Top tochnlogie Information 03 15 TZ NDO 544a 
36320055 

59 TEMPS FORTS www.tempsforts.net Cheikh tijane dia USA information 3 عقود عمل  10 
Immeuble el mamy 

n°40 
22213834 

60 ATLANTIC 
MEDIA www.atlanticmedia.info Mohamed salem o/ 

heibe France information  عمال 5صرح ب  10 
Immeuble towfig n°6 

20008003-
46401808 

عمال 4صرح ب   إخباري  Just host.com  محمد االمین ولد احبیب www.sawahel.info  السواحل لألنباء 61   توجنین 11 
22015463  

عقود عمل 3  إخباري MAURI-SERVEUR  الشیخ احمد ولد محفوظ elhader.net  الحاضر بناظر  62   عرفات 07 
47555098/22108381 

عمال 6صرح بوجود-  يإخبار Info meniak.ch  رملة بنت تاجدین www.elhora.info  الحرة  63  
عقود عمل4 -  15 

  عمارة الفوز قبالة سوق العاصمة
 )نفس مقر صوت العمال(

Tel 22280825-33313936.BP 

661 



32 
 

  إخباري blue host  محمد عالي ولد عبادي Amicinfo.com  وكالة المستقبل  64
 05صرح بوجود-

 عمال
عقود عمل3 -  

11 
 شارع باسم بنك

ILOT (T) N37 
Tel 22909189/ 36273865  

عمال 6صرح بوجود-  إخباري blue host  محمد نعمة عمر www.elhourriya.net  وكالة أنباء الحریة  65  
عقود عمل 4-  19 

 ILOT (I)شارع جمال عبد الناصر 

Tel 45249191/36304242 

 10 نفس عمال جریدة الدیار  إخباري blue host  ي احمد ولد محمد عبد اهللاموال www.deyar.info  وكالة الدیار اإلخباریة  66
   TZقرب موریكوم

48999999Tel  

نفس عمال جریدة   أخباري لم تتوفر معلومات  محمد ولد بدن ولد احمد عمر www.mushahide.com  المشاھد  67
 14 المعاینة

 مقابل مدارس الخیار

tel 46460187/20008106 

نفس عمال ومقر جریدة   إخباري  TICD  محمد ولد سالك ولد باب  alkhabar.mr  ساخنالخبر ال  68
 06 الزحف

 لكصر
Tel 46446491 

نفس عمال ومقر جریدة   إخباري لم تتوفر معلومات  محمد عبد اهللا ولد محمد فال www.essada.info  الصدى  69
 لكصر قرب المستشفى العسكري 20 الصدى

Tel 36151516 

نفس عمال و مقر   اخباري  خدماتي موریتانیة  عالي ولد یرب ولد احمد سالم www.echourouq.net  الشروق  70
 تفرغ زینة مقابل افطوط الساحل 10 جریدة الشروق

Tel 36667693 

نفس عمال ومقر جریدة   اخباري  Rim web mr  محمدن ولد الحسن www.edwaa.info  اضواء  71
 قرب موریتاني الوان 05 اضواء

Tel 26356852 

نفس مقر وعمال جریدة   اخباري blue host  سید محمد ولد اعلیات www.sada-alakhbar.com  صدى األخبار انفو  72
  سوق الفحم 12 صدى االخبار

Tel 22663744 

عمال 7صرح ب   اخباري لم تتوفر معلومات  محمد ولد محمد عبد الحي www.eljedid.mr  الجدید اكسبرس 73  
عقود عمل 3توجد    كصرل 07 

22361280  

عقود عمل 3  اخباري OVH  سھلة بنت احمد زاید www.elbidaya.net  البدایة 74   كارفور  08 
22054020  

نفس عمال جریدة البیان   اخباري Info monyak  موالي ابراھیم ولد موالي احمد www.elbayan.net  البیان الصحفي 75
 حي شاطي 11 الصحفي

Tel 36631407/22026891 

http://www.elhourriya.net/
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عاملین 2صرح بوجود   اخباري لونش كراون  سید اعلي ولد بلعمش /www.mauricri.com/s  قلمثورة   76   تیارت 10 
44434343  

عامل 13صرح بوجود   اخباریة  المشھد الموریتاني  محمد محمود ولد بتاح www.mauripress.info  أنباء الشرق 77  13 2207006/20202013  
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VVIIII..  الروابط و النقابات الصحفیةالروابط و النقابات الصحفیة  
  

  رقم الھاتفرقم الھاتف  المسؤول األولالمسؤول األول  االتحاداالتحاد

  36335002  السالكة منت أسنید  مجلس الضبط الذاتيمجلس الضبط الذاتي

  36605005  الحسین ولد مدو  نقابة الصحفیین الموریتانییننقابة الصحفیین الموریتانیین

  36273865  محمد عالي ولد عبادي  االلكترونیةااللكترونیةاتحاد المواقع اتحاد المواقع 
نقابة الصحفیین المستقلین نقابة الصحفیین المستقلین 

  46586747  احمد ولد ایاھي  الموریتانیینالموریتانیین

و أدبیات المھنة و أدبیات المھنة لجنة أخالق لجنة أخالق 
  36340028  عبد الرحمن ولد ببانة  الصحفیةالصحفیة

  36305470  محمد عبد الرحمن ولد أزوین  رابطة الصحفیین الموریتانیینرابطة الصحفیین الموریتانیین
االتحاد المھني للصحف االتحاد المھني للصحف 

  22026881  حمدماالي وأحمد ولد م  المستقلةالمستقلة

  46455107/   36304206  الحسن ولد محمد  جمعیة المعلقیین الریاضیینجمعیة المعلقیین الریاضیین

  46412876  سي مامادو  ن الموریتانیینن الموریتانییناتحاد الناشریاتحاد الناشری
نقابة ناشري الصحف نقابة ناشري الصحف 

 36631595/   36373793  ولد مالي الزین مالي ناجم  الموریتانیةالموریتانیة

  46555258  محمد احمد ة بنتأمیم  اتحاد اعالمیات موریتانیااتحاد اعالمیات موریتانیا

  36335002  السالكة منت اسنید  شبكة الصحفیات الموریتانیاتشبكة الصحفیات الموریتانیات  
اتحاد الصحفیات المستقالت اتحاد الصحفیات المستقالت 

  36373793  العزة منت مالي الزین  نیاتنیاتالموریتاالموریتا

رابطة تجمع الصحافة رابطة تجمع الصحافة 
  46555600  محمودي ولد محمد  الموریتانیةالموریتانیة

  
 


