تقرير حول وضعية الصحافة المستقلة
المكتوبة و االلكترونية لسنة 1122
 .Iمدخل :
تعتبر الصحافة المستقلة األداة األهم إلنجاح المسار الديمقراطي و تنوير الرأي العام و تجذير أساليب التعددية
و التناوب الديمقراطي ،ولذا فال بد أن تضطلع الصحافة بأدوار أساسية في تنوير الوعي االجتماعي و
الثقافي ،و تكريس حق المواطن في اإلعالم ،و العمل على إبراز البعد األخالقي و مواجهة التقسيم و التجزئة
المبنيين على اختالفات اللغة ،أو الثقافة ،أو العرق.
و قد دأبت السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية في إطار المهام الموكلة إليها ،و طبقا للصالحيات
التي خولها القانون ،على إجراء بحث ميداني شامل كل سنة و ذلك للتعرف على واقع النشر اإلعالمي
المكتوب و االلكتروني في البلد ،والوقوف على العراقيل التي تعترض سبيل ترقية و تطوير الصحافة و
حرية التعبير في موريتانيا ،و قد مكن البحث الميداني هذه السنة من زيارة  55جريدة و  21موقعا إخباريا
مستقال ،فيما أدلى مسئولو  07جريدة و موقعا الكترونيا بمعلوماتهم داخل مكاتب السلطة العليا للصحافة.
و الحظت اللجنة المشرفة علي التحقيق الميداني أن  20جريدة توقفت عن الصدور سنة  ،1722و أن 02
جريدة لم تسجل سوى اقل من ثالث إصدارات خالل هذه السنة.
و من خالل الجرد السابق تم التوصل إلي التصنيف و الترتيب التاليين:
 .IIالتصنيف و الترتيب:
أ .التصنيف:
ارتأت اللجنة المشرفة على التحقيق الميداني تصنيف الصحافة المكتوبة و االلكترونية إلي خمس أصناف
هي:
 .2مجموعات إعالمية:
تضم ه ذه الفئة التكتالت الصحفية التي تضم ثالث وسائل إعالمية ،على األقل في مقر واحد تتبع إداريا و
ماليا لمؤسسة واحدة و قد رصدنا  6مجموعات من هذا النوع كما يوضح ( الملحق رقم ()2
 .1جرائد مكتوبة والكترونية:
و تشمل هذه المجموعة الجرائد الورقية التي لها نسخة الكترونية  ) ،ملحق رقم ) 1
 .3جرائد مكتوبة " بدون نسخ الكترونية (ملحق رقم )3
 .4مواقع الكترونية إخبارية :تمت زيارتها ميدانيا ( ملحق رقم()4
 .5مواقع الكترونية :سجلت بياناتها في مقر السلطة العليا (ملحق (رقم)5
 .6كما مكن الجرد من ترتيب الجرائد حسب دورية وانتظام الصدور(ملحق (رقم)6
 .0يتضمن الملحق رقم  0كافة الجرائد التي صدرت ثالث مرات أو أقل ،خالل .1722
ب .الترتيب:
يبين الملحق رقم  6ترتيب الجرائد الصادرة خالل سنة  ،1722حسب انتظام ودورية الصدور ،وتوفر بعض
المعايير المؤسسية.
 .IIIوسائل العمل الصحفي:

تفتقر أغلبية الصحف إلى تجهيزات تقنية حديثة كما أن المرتبات التي تدفع لموظفيها زهيدة  47777 -أوقية
في المتوسط  -وبدون أي عقود موثقة في الغالب لدى موثق معتمد  ،أما نسبة الصحفيين المؤمنين لدى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فتناهز  76في المائة  ،وكما أسلفنا فإن غياب الطابع المؤسسي يجعل
هذه الصحافة ال تتمتع بوضعية مالية وإدارية مستقلة ومستقرة  ،فال توجد حدود بين أموال المؤسسة الصحيفة
أو الموقع و األمالك الشخصية للمدير الناشر .لذا يكثر الترحال في الصحفيين المحررين ..
أما عن وسائل الطباعة والسحب ،فإن اعتماد الصحافة المستقلة يرتكز على المطبعة الوطنية  ،اذ تسحب
بسعر يتراوح مابين  56777 -22777أوقية ،ويبلغ متوسط السحب  577نسخة لمعظم الجرائد.
أما المطابع الخصوصية فتوجد منها حوالي  ،27لكن طاقتها ضعيفة وتفتقر إلى الجودة ،مما اضطر عددا من
الدوريات إلى اللجوء إلى الدول المجاورة ،للحصول على السحب باأللوان.
 .IVأخالقيات المهنة:
إن عدم الفصل بين الحياة الشخصية لألفراد و الحياة العامة لهم أو بين صفتهم االعتبارية و صفتهم
الشخصية -،في أذهان الصحفيين -يشكل ثغرة كبيرة في الممارسة المهنية و الملتزمة لمهنة الصحافة ،إال أننا
نسجل تراجع الشكاوى المقدمة من طرف البعض ضد الصحافة المستقلة خالل العام 1722م.
 .Vدعم الصحافة:
أصدرت السلطات العمومية المرسوم رقم  256بتاريخ  16مايو  ،1722والذي ينص على استحداث صندوق
لدعم الصحافة الخاصة ورصدت له مبلغ  177.777.777أوقية في ميزانية  ،1721وتسيره لجنة من القطاع
العام وممثلين من الروابط الصحفية المهنية ،تحت وصاية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،
ويهدف هذا الصندوق إلى النهوض بالقطاع الصحفي عن طريق دعم النشر وتعزيز القدرات المؤسسية
وتكوين الصحفيين .
ومن جهة أخري تعتبر استفادة الصحافة المستقلة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي لفتة هامة من
طرف السلطات العمومية لمساعدة الصحفيين .
 .VIالتوزيع ،واالشتراكات:
شمل البحث الميداني كعادته وكاالت التوزيع للتعرف على وضعية المبيعات لسنة  ،1722حيث لوحظ أن
التوزيع لم يتجاوز بعد منطقة محدودة وسط العاصمة نواكشوط ،و يقوم به باعة متجولون.
 وكالة "مابسي" :يتم إيداع أغلب الجرائد لدى هذه المؤسسة بمعدل 277إلى  577لكل جريدة ،و من أكثر الصحف
توزيعا عبر "مابسي"  :أخبار نواكشوط ،نواكشوط انفو ،القلم ،صدى األحداث ،التواصل الصحيفة.. .
و تستخدم وكالة "مابسي" للتوزيع عشرات الباعة المتجولين لعرض الجرائد ويحصل البائع على  37في
المائة من المبيعات وتعود النسبة المتبقية مناصفة بين مؤسسة التوزيع ومالك الجريدة .
 وكالة ": "12/21توزع كل اليوميات مثل (األمل ،السراج ،الحياة الوطنية ،و بعض األسبوعيات ،منها  :السبيل ،الصحيفة
شهود ،صوت العمال ،المواطنة ،و يصل معدل اإليداع لديها مابين  67-57لكل جريدة ،و هذه الوكالة ال
تعتمد على الباعة المتجولين في تسويق الصحف ،بل تكتفي بعرضها في المقر و توزيعها على شركائها من
المؤسسات .
و بشكل عام يمكن القول أن سنة  1722شهدت انخفاضا كبيرا في نسبة مبيعات الصحافة المكتوبة و ذلك
نتيجة للطفرة التي عرفتها الصحافة اإللكترونية و العراقيل المالية و الفنية المتعلقة بالطباعة و السحب .
 االشتراكات:تشكل االشتراكات عادة أهم مصدر لتمويل الصحافة المستقلة ،فاإلدارات و المؤسسات العمومية توقع دائما
عل ى االشتراكات لصالح بعض الصحف ،و المشكل الجوهري هو أن هذه االشتراكات غالبا ما تكون في شكل
مساعدة شخصية ،فاالشتراكات الفردية قليلة و على أية حال ال توجد إلى حد اآلن شبكة رسمية للتوزيع

بإمكانها أن توصل الصحف إلى المشتركين ،والجمهور المستهدف بشكل عام و خاصة الواليات داخل
الوطن.
 .VIIاإلشهار:
يعتبر هذا القطاع من أهم الموارد بالنسبة للصحافة المكتوبة و اإللكترونية ،
إال أن عقود اإلشهار في أكثرها تخضع لعوامل ذاتية ،فمعظم المساعدات الممنوحة للصحافة كانت تأتي
في شكل اشتراكات و هذا ما قد يؤثر على استقاللية العمل الصحفي ،و بالتالي البد من استحداث قانون
ينظم سوق اإلشهار في البلد.
 .VIIIالصحافة االلكترونية:
بادرت الدولة إلى استحداث قانون خاص لضبط و تنظيم هذه الصحافة  ،وقد شكل ذلك إضافة نوعية في
سرعة نشر الخبر وتداول المعلومة وتنوعها  ،ورغم أنها أصبحت المصدر الرئيسي لتزويد الصحف
المكتوبة باألخبار ،إال أن معظمها ال يزال رهينا لنفس المشاكل و العقبات التي تعانيها الصحافة المكتوبة
( نقص التجهيزات و الوسائل ،انعدام الكفاءة و الخبرة ،عدم التحلي بأدبيات المهنة ،التكرار و عدم
احترام الملكية الفكرية).
و شهدت المواقع االلكترونية اإلخبارية طفرة كبيرة خالل سنة  ،1722حيث قاربت  277موقع و مكننا
هذا البحث من تصنيف الصحافة االلكترونية إلي فئتين:
أ -مواقع الكترونية تمت زيارتها في مقراتها (ملحق رقم )4
ب -مواقع الكترونية قدمت معلومات عن وضعيتها في مقر السلطة العليا (ملحق رقم )5
مالحظات:
 تراجع مستوى النشر الصحفي خالل  1722بشكل كبير ،مقارنة بالعام 1727؛
 الطفرة الكبيرة بالنسبة ألعداد المواقع االلكترونية اإلخبارية؛
 غياب الصحافة المتخصصة باستثناء صحف قليلة" منها على سبيل المثال:
المالعب :رياضية
مال و أعمال :اقتصادية
الرسالة التربوية :تربوية
الموريتانية :شؤون نسائية
صوت العمال  :قضايا العمال
خالصة و توصيات:
يعتبر هذا التقرير مجرد خالصة لجولة ميدانية للتعرف عن قرب على واقع الصحافة المكتوبة و
االلكترونية و الوقوف على المعايير المؤسسية التي تتوفر لديها ،و جرد أهم العراقيل التي تعانيها.
و نعتقد أنه رغم العدة القانونية المتطورة في مجال حرية التعبير في بالدنا ،إال إنه ما لم تتخذ إجراءات
ملموسة لمواكبتها ميدانيا ،فإن هذا القطاع لن يخرج من دوامة المشاكل التي تعيق تقدمه.
توصيات :
 مساعدة الصحفيين في مجال تعزيز الخبرات في ميدان تكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛ تشجيع الصحافة على التكتل في إطار مؤسسات إعالمية قادرة على توفير المعايير المؤسسية و المهنيةالضرورية لالستمرار " عقود عمل موثقة ،تأمين صحي و اجتماعي؛
 ضرورة استحداث قانون ينظم سوق اإلشهار ،بما يتيح االستفادة العادلة و المتوازنة للمؤسساتالصحفية؛

 دعم الطباعة و السحب حتى يصبح النشر الصحفي في متناول الجميع؛ تنقية الحقل اإلعالمي من أدعياء المهنة ،الذين طالما شوهوا المهنة "الصحفية؛ -فتح مصادر األخبار أمام الصحفيين.
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:)1 مجموعات إعالمية (ملحق رقم.I

I. Groupes de Presse :
رقم
N°

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

العنوان ورقم الهاتف

Nom du Journal et

Téléphone

Adresse Electronique

et Adresse

اللغة

الناشر

نوع النشرية

Langue

Editeur

Périodicité

قرب عيادة مدام شريف
أخبار نواكشوط

Lo.2 RA 425- T.V.Z
Tel 45250271

Nbr de

المدير

رئيس التحرير

parution

Directeur

Rédacteur en

En 2011

Publication

Chef

السحب
Tirage

Situations

 موجود: المقر-

الموريتانية للصحافة
A

BP 1905 NKC

والطباعة والنشر
واالتصال

Q

245

محمد محمود ولد أبو المعالي

محمد محمد ولد أبو
المعالي

عمال111011

 موجودة: عقود العملا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

MAPECI, Sarl

 موجودة: الوضعية المحاسبية- Local

مجموعة
1

Nouakchott Info

Tel 524 20 02
BP 1905 NKC Ilot P 007

Mohamed Abou
F

MAPECI, Sarl

Q

244

Elmaali
Tel 6740771

MAPECI

mohamed ould
khattat

- 09 employés
1300-1500

- Contrats de travail
- CNSS règle
- Comptabilité existante

العنوان االلكتروني
Adresse Electronique

المسؤول
Le Responsable

المضيف
Hébergement

موقع

طبيعة الموقع
Nature
Du Site

عدد العمال
Nbr De
Personnels

وجود إذاعة أو تلفزيون
Radio Ou Télévision

العنوان
Téléphone Et
Adresse
قرب عيادة مدام شريف

www.ani.mr
محمد محمود ولد أبو المعالي

www.ani.mr

-

إخباري

Lo.2 RA 425- T.V.Z

توجد اذاعة

5

Tel 45250271
BP 1905 NKC

رقم
N°

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

العنوان ورقم الهاتف

Nom du Journal et

Téléphone

Adresse Electronique

et Adresse

اللغة

الناشر

نوع النشرية

Langue

Editeur

Périodicité

Nbr de

المدير

رئيس التحرير

parution

Directeur

Rédacteur en

En 2011

Publication

Chef

السحب
Tirage

Situations

 موجود:  المقر-

مؤسسة
2

األخبار

قرب فندق الجزيرة
Tel 45255151

A

مؤسسة صحراء مديا
Sahara Media

عمال11Q

45

عبد هللا محمدي

سعيد ولد حبيب

1111

 موجودة:  عقود العملا.ض.و. مؤمنة لدى ص موجودة:  الوضعية المحاسبية-

صحراء مديا
موقع

العنوان االلكتروني
Adresse Electronique

المسؤول
Le Responsable

المضيف
Hébergement

طبيعة الموقع
Nature
Du Site

عدد العمال
Nbr De
Personnels

وجود إذاعة أو تلفزيون
Radio Ou Télévision

www.saharamedia.net

عبد هللا محمدي

Info maniak

إخباري

21

توجد اذاعة

www.saharamedia.net

العنوان
Téléphone Et
Adresse
قرب فندق الجزيرة
Tel 45255151

رقم
N°

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

العنوان ورقم الهاتف

Nom du Journal et

Téléphone

Adresse Electronique

et Adresse

مجموعة
مؤسسة
0

السراج

N°

نوع النشرية

Langue

Editeur

Périodicité

Nbr de

المدير

رئيس التحرير

parution

Directeur

Rédacteur en

En 2011

Publication

Chef

السحب

Situations

Tirage

 موجود:  المقر-

Tel 45291851/ 22404569/
22211151/22112101/

مؤسسة السراج لإلعالم

A

والنشر

عمال11Q

125

احمد ولد وديعة

محمدن ولد اجدود

ا.ض.و. مؤمنة لدى ص موجودة:  الوضعية المحاسبية-

العنوان االلكتروني
Adresse Electronique

المسؤول
Le Responsable

المضيف
Hébergement

طبيعة الموقع
Nature
Du Site

عدد العمال
Nbr De
Personnels

وجود إذاعة أو تلفزيون
Radio Ou Télévision

www.essirage.net

احمد ولد وديعة

شركة المانية

إخباري

15

توجد إذاعة

www.essirage.net

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

العنوان ورقم الهاتف

Nom du Journal et

Téléphone

Adresse Electronique

et Adresse

 موجودة:  عقود العمل-

500

22000153

موقع

رقم

الناشر

قرب المسجد السعودي

السراج لإلعالم
والنشر

اللغة

اللغة

الناشر

نوع النشرية

Langue

Editeur

Périodicité

Nbr de

المدير

رئيس التحرير

parution

Directeur

Rédacteur en

En 2011

Publication

Chef

العنوان
Téléphone Et
Adresse
قرب المسجد السعودي
Tel 45291851/ 22404569/

السحب

Situations

Tirage
- Local

En Face de Mauritanie
Points Chauds

couleur

Sixième sens
F

Tel 45250604

communication

B.M

25

sarl

Ezza Mint Moulaye
El hacen

Moulay Najime
ould Moulay

- 10 employés
1000

zeine

- Contrats de travail
- CNSS règle
- Comptabilité existante
 موجود:  المقر-

مقابلة قيادة اركان الحرس الوطني

مجموعة
4

الحقائق

Tel 4525 06 04

A

الحقائق
El Haghayegh

 عمال7 B.M

20

عزة بنت موالي الحسن

سليمان ولد ديدي

 موجودة:  عقود العمل-

700-1000

- ا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

0637 37 93 6631595/6575702

الحاسة السادسة
لإلعالم

الطابق الثاني

موجودة:  الوضعية المحاسبية- Local

Points Chauds
Magazine

En Face de Mauritanie
couleur
Tel 45250604

F

Points Chauds
Magazine

T

1

Ezza Mint Moulaye
El hacen

Moulay Najime
ould Moulay

- 10 employés
1500

zeine

- Contrats de travail
- CNSS règle
- Comptabilité existante

العنوان االلكتروني
Adresse Electronique

المسؤول
Le Responsable

المضيف
Hébergement

طبيعة الموقع
Nature
Du Site

عدد العمال
Nbr De
Personnels

وجود إذاعة أو تلفزيون
Radio Ou Télévision

العنوان
Téléphone Et
Adresse

www.pointschouds.info

عزة بنت موالي الحسن

OVH

إخباري

05

ال توجد

مقابلة قيادة اركان الحرس الوطني

موقع
www.pointschouds.info

الطابق الثاني

www.alhaqaique.info

Tel 452506040/6373793
www.alhaqaique.info

عزة بنت موالي الحسن

OVH

إخباري

05

ال توجد

6631595/6575702

Situations

السحب
Tirage

رئيس التحرير

المدير

Nbr de

Rédacteur en

Directeur

parution

Chef

Publication

En 2011

نوع النشرية

الناشر

اللغة

Périodicité

Editeur

Langue

العنوان ورقم الهاتف

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

Téléphone

Nom du Journal et

et Adresse

Adresse Electronique

رقم
N°

 المقر  :موجود17عمال -عقود العمل  :موجودة

1000-1500

سيد محمد ولد ابه

التاه ولد احمد

155

Q

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

الفجر

A

El Vejr

شارع  ILOالوطنية لترقية االتصال
Tel 03602524/06304475

الفجر

 -الوضعية المحاسبية  :موجودة

مجموعة

 المقر  :موجود 5عمال عقود العمل  :موجودة -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

1500-3000

حبيب هللا ولد احمد

التاه ولد احمد احمد

12

M

شارع  ILOالوطنية لترقية االتصال

أشطاري

A

Ech Tari

Tel 3602524/630 44 75

 -الوضعية المحاسبية  :موجودة

العنوان
Téléphone Et
Adresse

Tel 03602524/ 063044 75

أشطاري

الوطنية لترقية

5

االتصال
وجود إذاعة أو تلفزيون
Radio Ou Télévision

عدد العمال
Nbr De
Personnels

طبيعة الموقع
Nature
Du Site

المضيف
Hébergement

المسؤول
Le Responsable

العنوان االلكتروني
Adresse Electronique

إخباري

-

التاه ولد احمد

www.elwatan.info

شارع  ILOالوطنية لترقية

موقع
www.elwatan.info

االتصال

ال توجد

Tel 3602524/630 44 75

Situations

السحب
Tirage

رئيس التحرير

المدير

Nbr de

Rédacteur en

Directeur

parution

Chef

Publication

En 2011

نوع النشرية

الناشر

اللغة

Périodicité

Editeur

Langue

العنوان ورقم الهاتف

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

Téléphone

Nom du Journal et

et Adresse

Adresse Electronique

رقم
N°

 المقر  :موجودالوكالة الموريتانية

5عمال -عقود العمل  :موجودة

1000 - 500

يحي ولد الحمد

عبد الرحمن ولد ببانة

05

H

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

للدعاية والنشر والعالقات

عمارة المامي حي ق رقم 15
A

العامة

Tel 45250788/36340028/

الصحيفة

46340028/ BP 4415/22211111

الوكالة

 -الوضعية المحاسبية  :موجودة

الموريتانية

 المقر  :موجود  5عمال -عقود العمل  :ال توجد

511

د /هاشم ولد مالي

يوسف ولد عبد الرحمن

27

B.M

المشعل

A

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

عمارة المامي
tel 46004897/ 36302822

المشعل

 -الوضعية المحاسبية  :غير موجودة

العنوان
Téléphone Et
Adresse
عمارة المامي
tel 46004897/ 36302822

وجود إذاعة أو تلفزيون
Radio Ou Télévision

عدد العمال
Nbr De
Personnels

طبيعة الموقع
Nature
Du Site

المضيف
Hébergement

المسؤول
Le Responsable

العنوان االلكتروني
Adresse Electronique

توجد إذاعة

15

إخباري

-

يوسف ولد عبد الرحمن

www.atlas.info

االعالم
واالتصال

موقع
www.atlas.info

4

رقم
N°

مجموعة

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

العنوان ورقم الهاتف

Nom du Journal et

Téléphone

Adresse Electronique

et Adresse

الناشر

نوع النشرية

Langue

Editeur

Périodicité

الحرية

45246919/36304242
46423030/36306342

A

En 2011

Publication

Chef

05

H

اإلعالمية

السحب

Situations

Tirage

محمد نعمة عمر

محمد نعمة عمر

1111

 موجودة:  عقود العملا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

العنوان االلكتروني
Adresse Electronique

المسؤول
Le Responsable

المضيف
Hébergement

طبيعة الموقع
Nature
Du Site

عدد العمال
Nbr De
Personnels

وجود إذاعة أو تلفزيون
Radio Ou Télévision

www.elhourriya.net

محمد نعمة عمر

LWS. France

إخباري

40

توجد اذاعة عبر الموقع

www.elhourriya.net

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

العنوان ورقم الهاتف

Nom du Journal et

Téléphone

Adresse Electronique

et Adresse

العنوان
Téléphone Et
Adresse
45246919/36304242

: ) 2  جرائد مكتوبة و الكترونية (ملحق رقم-II

II. Journaux Ayant des sites électroniques :

N°

رئيس التحرير
Rédacteur en

 عمال5-

دار الحرية للخدمات

موقع

رقم

المدير
Directeur

 موجودة:  الوضعية المحاسبية-

للخدمات
اإلعالمية

Nbr de
parution

 موجود: المقر-

دار الحرية
7

اللغة

اللغة

الناشر

نوع النشرية

Nbr de parution

Langue

Editeur

Périodicité

En 2011

المدير

Directeur
Publication

رئيس التحرير

السحب

Rédacteur en Chef

Tirage

Situations

- Local

1

L'Authentique
www.lauthentique.com

Ilot T Lot 7
www.lauthentique.com

- 09 employés
F

L'Authentique

Q

224

Oumar El Moctar

Chekh Tagne Haidare

1200

Tel 45294843/ 36303648

- Contrats de travail
- - pas de CNSS
- Comptabilité existante
- Local

Tel 529 45 78
2

Le Rénovateur

Fax 5251717 BP 2878

www.lerenvateur.com

www.lerenvateur.com

F

Faboly
Communication, Sarl

Q

225

Cheikh Tijane Dia

Mohamed ould Mohamed
lemine

- 6 employés
1000-1500

- CNSS règle

Immeuble el mamy, appart 43

3

Le Quotidien de

Ilot O 66

Nouakchott

www.lequotidiendenouakch

www.lequotidiendenouak

ott.com

chott.com

tel 45245374/ 36306337

- Contrats de travail

- Comptabilité existante
- Local
- 17 employés
F

S.P.I.D.E

Q

214

Moussa Samba Sy

Khalilou Diagana

1000

- "- pas de CNSS
- Contrats de travail
- Comptabilité existante

مقر موجود (لم يوفر بقية المعلومات)

1411

سيد احمد ولد عبد هللا

عالي محمد ولد ابنو

122

Q

الحياة الوطنية
El Heyat Wataniy

A

 -المقر  :موجود

www.elhyate.info

الحياة الوطنية

Tel 46410120 /22103070

www.elhyate.info

4

عمارة النجاح الطابق الثانيS 07

4عمال -عقود العمل  :ال توجد

500

عبد الفتاح ولد عبيدن

عبد الفتاح ولد عبيدن

11

Q

مؤسسة االقصى للنشر واالعالم

A

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

www.alaqssa.info
Tel 525 58 37

االقصى
www.alaqssa.info

5

630 25 68/ 682 82 22

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة -المقر  :موجود

عمارة الفوز قبالة سوق العاصمة

5عمال -عقود العمل  :موجودة

500- 1000

موالي الحسين ولد موالي عبد القادر

رمله بنت تاجدين

52

H

 - -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

صوت العمال
Sowt El Oumal

A

www.elhora.info

صوت العمال

Tel 45290386/22280825

www.elhora.info

6

46997540/ BP 61

 -الوضعية المحاسبية  :موجودة

سوكوجيم بالج

 تمتلك مقر  11عمال511

-لديها عقود للعمال

سيدي محمد ولد عبد هللا

محمد سالم ولد ماسيرى

51

H

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

مؤسسة المواطنة
El Mouwaten

www.elmouwatana.info
A

Ilot 48 Kt
Tel 22228140/6622818

-الوضعية المحاسبة موجودة

المواطنة
www.elmouwatana.info

7

04422512
Tel 46401808

- Local
- 5 employés
- Contrats de travail

1000

Yero Assnel

Md Salem O/ Haiba

45

H

MEPIPS, Sarl

F

- CNSS règle
- Comptabilité existante

Face domicile Moctar Ould

Le Véridique

Daddah

www.atlanticmédia.info

www.atlanticmédia.info

www.levéridique.info

8

www.levéridique.info

- Local
- 9 employés
- Contrat de travail

2000

Ahmed Ould Cheikh

- pas de CNSS

Ahmed Ould
Cheikh

49

H

Société le Calame
Sarl

Ilot M lot 76
F

www.calame.mr
BP 1059 NKTT tel 36302823

Le Calame
www.calame.mr

9

- Comptabilité existante
 -يوجد مقر

لكصر مقابل الملعب

  5عمال -توجد عقود العمال

500-1000

عبد المجيد ولد ابراهيم ولد بوه

محمد سالم ولد التباخ

45

H

مؤسسة الددعاية والنشر

A

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

www.essebil.net
BP 1765

السبيل
www.essebil.net

10

Tel 46431511/22087573

 توجد محاسبة -يوجد مقر

شرق سوق العاصمة  ILOGخلف ثانوية

  5عمال -توجد عقود العمال

700

علوات ولد فاضل

احمد ولد موالي الحسن

45

H

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

التواصل
Tawassoul

A

البنات
www.tawassoul.net

التواصل
www.tawassoul.net

11

Tel 25009750/46412877

 توجد محاسبة -المقر  :موجود

قرب عمارة النجاح

 5-عمال

www.elhourriya.net

 -عقود العمل  :موجودة

1111

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

محمد نعمة عمر

محمد نعمة عمر

05

H

دار الحرية للخدمات االعالمية

A

Ilot R 58 AP5 Tel
45246919/36304242

 -الوضعية المحاسبية  :موجودة

الحرية
www.elhourriya.net

12

46423030/36306342
- Local
- 8 employés

- Contrats de travail
- pas de CNSS

Immeuble BMCI T 5 N°508
1000

Moussa Hamed

Moussa Hamed

07

H

El Biladi

F

www.rmibiladi.com
Tel 524 02 75

Biladi
www.rmibiladi.com

13

- Comptabilité existante
- Local
14

Te halil Hebdo
www.journaltahalil.com

Zone université TZ 583
www.journaltahalil.com

F

tel 36319207

media publicité
services MPS

H

36

issemou ould el
moustapha

- 06 employés
issemou ould el moustapha

500

- Contrats de Travail
- Pas de CNSS
- Comptabilité existante
 يوجد مقر-

شارع باسم بانك
15

المستقبل
www.almoostaqbal.com

www.almoostaqbal.com
ILOT 35C

A

المستقبل
El moustagbel

 عمال4 H

22

محمد عالي ولد عبادي

محمد عالي ولد عبادي

511

 توجد عقود العمال– ا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

Tel 45253355 /36273865

 توجد محاسبة- Local

14

La Nouvelle Expression
www.sahelinfo.info

La Nouvelle

ilot o N° 64 BP 1597
www.sahelinfo.info

F

Expression

H

20

tel 36309061

Camara seydi
moussa

- 04 employés
el hadj tall

500

- Contrats de Travail
- Pas de CNSS
- Comptabilité existante
 موجودة:  المقر-

Le Rénovateur ) قرب0( مدينة
17

مال واعمال
www.maal-mr.com

www.maal-mr.com
Tel 36305793/44580000

A

الوكالة الموريتانية الالنتاج
واالعالم

 عمال5 H

11

سيد المختار ولد احمد

سيد احمد ولد التباخ

 موجدة:  عقود العمل-

500-1000

ا.ض.و. مؤمنة لدى ص- -

25020237/22320000 BP 4325

 موجودة:  الوضعية المحاسبية موجود:  المقر-

18

الساحة
www.essaha.info

شمال فندق اميرة
www.essaha.info

A

Tel 2297964 / 22050001

الساحة
Esaha

 عمال5H

15

عزيز ولد الصوفى

سيد محمد ولد بخاري

 موجودة:  عقود العمل-

500

ا.ض.و. مؤمنة لدى ص موجودة:  الوضعية المحاسبية موجود:  المقر-

Ilots حي سوكوجيم تفرغ زين
19

البيان الصحفي
www.elbayan.net

www.elbayan.net
Tel 25026972

A

البيان الصحفي
El Beyine Sohofi

H

15

موالي ابراهيم ولد موالي
محمد

 عمال5 محمد محمود ولد الخليفة

 سليمةد: عقود العمل

500

ا.ض.و.غير مؤمنة لدى ص

36631407/22026891

 غير موجودة:  الوضعية المحاسبية- Local

20

Homoume Ennasse
www.taqadoum.mr

Tel 655 56 00
www.taqadoum.mr

F

ilo c 285

Houmoum Enass pour
la Production

B.M

21

Mahmoudi O/
Seibout

- 8 employés
mhd cheikh

500-1000

- Contrats de travail
- Pas de CNSS
- comptabilité existante
-Local

Immeuble sidi en face Maurtel
21

Noukchott Matin

Mobile

www.finalie.net

www.finalie.net

Mohamed Salem
F

Noukchott Matin

B.M

09

Ould Mohamed
Lemine

Tel 711 88 89 / 2022972

Mohamed El Hayba Ould
Brahim

- 4 employés
1000

- Contrats de travail
- pas de CNSS
- pas de Comptabilité
 موجود:  المقر-

22

الراي المستنير
www.araylmostenir.com

قبالة محطة نقتك قرب باسم بنك
www.araylmostenir.com

A

tel 46563430/ 22262080

الوكالة الموريتانية للخدمات
االعالمية

 عمال5 B.M

07

سيد المختار ولد جدو

سيد المختار ولد الشيخ جدو

2111

 موجودة: عقود العمل
ا.ض.و.غير مؤمنة لدى ص
 غير موجودة:  الوضعية المحاسبية-

23

La Presse

ksar ancient ilot n°228 2etage

F

La presse et

B.M

04

Mohamed Ould

Mohamed Ould Khayar

500

- Local

www.canalrim.info

www.canalrim.info

Khayar

Associés

- 3 employés

Tel 6412878

- Contrats de travail
- pas de CNSS
- Comptabilité existante

 موجود:  المقر-

عمارة الحرمين بجانب موريتل
24

المالعب

www.amisports.net

www.amisports.net

Tel 45242523/45292039

A

المالعب
El Melaib

عمال4M

10

محمد ولد الحسن

عبدو ولد احمين السالم

1111

 موجودة:  عقود العمل- ا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

36304206 BP 1372

 موجودة:  الوضعية المحاسبية- Local

25

Mauritanie 1
www.mauritanie1.com

immeuble abou khaled/ face
collège des jeunes filles

F

3 MC.COM

M

www.mauritanie1.com

12
imprimerie privée

- 4 employés
Dia el hadj ibrahima

Dia el hadj ibrahima

3000

- pas de Contrat
- CNSS
- Comptabilité existante

Socogim PS 2 N 50
26

Foyere Bamtaré
www.pular.org

- Local

www.pular.org
Tel
2014033/2411104/6401104/
6961958

Lexique:
A: Arabophone
F: Francophone
Q: Quotidien
H: Hebdomadaire
B.M: Bimensuel
M: Mensuel
T: Trimestriel
G: Groupe Media

- 4 employés
Poular

ARPRIM

M

12

Amadou Omar Dia

Boca Amadou Bà

500 -1000

- Contrats de Travail
- Pas de CNSS
- Comptabilité existante

-IIIجرائد مكتوبة(ملحق رقم:)3
Situations

السحب

رئيس التحرير

Tirage

Rédacteur en Chef

المدير
Directeur
Publication

III. Presse écrite (sans sites électronique) :
Nbr de parution

نوع النشرية

الناشر

اللغة

En 2011

Périodicité

Editeur

Langue

العنوان ورقم الهاتف
Téléphone
et Adresse

اسم الصحيفة

رقم

Nom du Journal

N°

 المقر  :موجود11عمال1111

 -عقود العمل  :موجودة

اوفى ولد عبد هللا

الحسين ولد الشيخ

227

Q

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

االمل الجديد
El Emel El Jedid

قرب فندق سميرا ميس
A

عمارة بانا باله
Tel 45251008/5008264

االمل الجديد
El Emel El Jedid

1

 الوضعية المحاسبية  :موجودة -المقر  :موجود

قرب مسجد الشرفاء

5عمال1111

 -عقود العمل  :موجودة

محمد عبد هللا ولد محمد بوي

محمدن ولد اليدالي

215

Q

 --غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

صدى االحداث
Seda el Ahdath

A

Ilot A

صدى االحداث

Tel 36264126/46938273

Seda el Ahdath

2

45254545/22610616

 الوضعية المحاسبية  :موجودة المقر  :موجود11عمال -عقود العمل  :موجد

1000

محمد سالم ولد خليفة

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

محمد عبد الرحمن ولد
ازوين

شارع الجنرال ديكول
55

Q

مؤسسة االرقم للصحافة والنشر

A

Tél 45292923
BP 058

السفير
Essevir

3

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة- Local
- 5 employés
- Contrats de travail

Société de Presse
1000

Montaga Diop

Sy Mamoudou

51

H

- CNSS règle

d'Edition et

Immeuble Jouxtan.amaxtipe
F

Communication

D’arrière Ecol III. Ilot P N51 T2

L’Eveil Hebdo

4

Tel 525 67 14 BP 587 NKC

- Comptabilité existante

مقر موجود (لم يوفر بقية المعلومات)

kissiama diagana

Mohamed Vall Ould
Oumére

ilot O 64 face bana blanc
44

H

La Tribune

La Tribune

F

5

TEL 630 41 60/ 524 32 72

 تملك مقرمؤسسة المجتمع للصحافة

  7عمال -ال يوجد عقود للعمل

700

عبد الفاتح ولد باب

عبد الفاتح ولد باب

15

H

غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

واالعالم

A

El Moujtama’e

عمارة السالم شارع المختار ولد داداه

المجتمع

Tel 46412906/ 22003606

El Moujtamaa

6

 ال توجد محاسبة- Local
- 8 employés
- Contrats de travail

500

Dr sall Doudou

- pas de CNSS

Sale Abdoulaye
Amedou

Zone 416 Appart N2
09

H

La sirene

F

lasirenehebdo.bloqspot.com

La Sirene Hebdo

7

Tel 5010299/ 4581141/ 4721565

- Comptabilité existante
 المقر  :موجود 5عمالعقود العمل  :ال توجد

1111

الحسن ولد محمد ولد حرمة

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

محمد االمين ولد محمد
الحنفي

08

H

ا وكالة الساحل االخبارية

A

تفرغ زينة عمارة الصقلي
tel 41343434

الساحل

5

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودةالمقر موجود  0عمال عقود العمل  :موجودة مؤمنة لدى ص.و.ض.ا - -الوضعية المحاسبية  :موجودة

500

سيد عبد القدوس ولد احمد المكي

سيد عبد القدوس ولد احمد
المكي

14

B.M

مؤسسة  21/15لالعالم والنشر

A

Tel 06308732
06302993/22302993

Journal 21/15

9

لم يتوفر له عنوان
06

H

الشروق الجديد

A

الشروق الجديد

10

05

H

Challange

F

Challenge

11

مقر موجود (لم يوفر بقية المعلومات)
500

Ahmed Ould sweidi

Ahmed Ould sweidi

Tel 5034162/ 6412900

 المقر  :موجود  5عمال511

 -عقود العمل  :ال توجد

سيدين ولد محمد الهادي

محمد التراد ولد سيدي

14

B.M

الراي االخر

A

قرب عمارة المامي

الراي االخر

12

 مؤمنة لدى ص.و.ض.ا - الوضعية المحاسبية  :موجودة المقر  :موجود  4عمال511

عقود العمل  :موجودة

عالي ولد يرب ولد احمد سالم

-غير مؤمنة لدى ص.و.ض.

عالي ولد يرب ولد احمد
سالم

05

B.M

شبكة الشروق االخبارية

A

حي  tشارع كندي

الشروق

Tel 36667393

Chorog

13

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة المقر  :موجود  4عمال511

 -عقود العمل موجودة

معمر ولد محمد سالم

محمد يحي ولد العتيق

17

B.M

النبا االخباري

A

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

عمارة ( ارجين فورما) تفرغ زينة
tel 22108457

النبا االخباري

14

 الوضعية المحاسبية  :موجودة المقر  :موجود  4عمال511

 -عقود العمل  :ال توجد

احمد ولد الفضل

ابيه ولد محمد لغظف

07

B.M

الليل

A

غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

قرب كرفور ولد اماه
tel 22321693

الليل

15

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة المقر  :غير موجود  4عمال -عقود العمل  :ال توجد

500

النهاني ولد سيد المختار

النهاه ولد بوكابات

15

B.M

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

الصناعة التقليدية
Sina’a Taghlidiya

بغداد CC 21
A

Tel 46409002/46849321
22425111 /44744141

الصناعة التقليدية
Sina’a Taghlidiya

16

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة- Local

Tel 525 8311/641 28 96

- 4 employés
- Pas de Contrat

800

Cheikh Mohamed El Arbi

- pas de CNSS

Cheikh Mohamed
El Arbi

05

B.M

La lettre Pédagogique

F

BP 4031
Sebkha en face su du ministre

La lettre Pédagogique

17

du Pétrole et de l'Energie

- Comptabilité existante

لم يوفر له عنوان

 مقر  6عمال-ال يوجد عقود عمل

511-1111

احمد ولد سيد احمد

زينب بنت الجد

05

B.M

15

B.M

Envoyé Spécial

F

المحرر
El Mouharir

A

عمارة اكيرس الشقة رقم 5

المحرر

مقابل ماتل

El Mouharir

18

19

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

 ال توجد محاسبة- Local
- 2 employés
- Contrat de travail

500

Aidaly Ould Salek

Aidahy Ould Salek

17

M

- CNSS pour employé

Ets de Travaux et
services

F

Galerie Mahfoudh Nouadhibou
6323703

Lumièrs du Nord

20

- Comptabilité existante
لكصر شارع  24مقابل حمام لكصر

 يوجد مقر  4عمال -توجد عقود العمال

500

امنة بنت بون

امنة بنت بون

11

M

سليمة" - CNSS

التحسيس
Tahssiss

Tel 45212527
A

46467520/22467520
36357180

 -توجد محاسبة

التحسيس
Tahssiss

21

BP 2362

 المقر  :موجود  0عمال -عقود العمل  :التوجد

500

سيد محمد ولد سيد ولد موالي الزين

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

سيد محمدولد سيد ولد
موالي الزين

11

M

لسان الحال
Lissan El Hal

دار النعيم
A

Tel 45212176/22077551
46485201

لسان الحال
Lissan El Hal

22

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة يوجد مقر  4عمال -توجد عقود العمال

500

عبد الجبار ولد اج

محمد محمود ولد عبد الجبار

19

M

سليمة" - CNSS

مؤسسة الصديق للنشر واالعالم
والتوزيع

A

قرب مستشفي الشيخ زايد

اخبار اليوم

Tel 46414144

Akhbar el Yewm

23

 توجد محاسبة المقر  :موجود 4عمال511

عقود العمل  :ال توجد

محمد ولد احمد كوري

محمد ولد بدن

04

M

المعاينة

A

غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا-

عمارة الحنفي

المعاينة

tel 46460187/20008106

24

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة المقر  :موجود  0عمالعقود العمل  :موجد

500

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

سيدي محمد ولد عبد الرحمن

الحاج ولد محمد سالم

04

M

مؤسسة محمد لالعالم والنشر

A

مقر مشترك مع الراي االخر

الشعاع

Tel 0687 14 97

Echoaa

25

 -الوضعية المحاسبية  :غير موجودة

- Local
- 3 employés
- pas de Contrat
- pas de CNSS

500

mohamed el hacen ould

mohamed el hacen

abeidy

ould abeidy

05

périodique

envoye special

F

ksar, ilot 564, BP 1732
tel 36113541

Envoye Special

- pas de Comptabilité

Lexique:
A: Arabophone
F: Francophone
Q: Quotidien
H: Hebdomadaire
B.M: Bimensuel
M: Mensuel
T: Trimestriel

26

G: Groupe Media

 -VIمواقع مستقلة( الملحق رقم : )4

IV. Sites électroniques indépendants :

 .Aصرح بالمعلومات في مقره
العنوان
Téléphone Et Adresse
25112220/25112525
22441422
47772451
07011414/44112540
44515515/22147152
22111551
33333598/ 45250690
04021155
44444044
44410151
04011555
44000011/20070007
04011155/04250524
22411541
22414117
44412575
22211111

وجود اذاعة او تلفزيون
Radio Ou Télévision
تمتلك صفح علي يوتيب
قيد الدراسة
قيد الدراسة
مشروع اذاعة الكتروني
-

عدد العمال
Nbr De Personnels
12
10
15
15
15
12
15
14
10
11
10
05
17
03
11
14
14

طبيعة الموقع
Nature Du Site
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
المركز الموريتاني الدولي
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
إخباري

المضيف
Hébergement
شركة اجنبية
ostetre
Ovh
ADK-Meadia.com
Suisse/ jooul
شركة فرنسية
Site d’info générales
bluettost
Ovh
االمارات التصميم والتقنيات
hastgator.com
Any servenr.com
Mauri system
Bliehost
Vih
infomanyak

المسؤول
Le Responsable
الهيبة ولد الشيخ سيداينه
د /احمدو التليميدي
سيدي ولد امجاد
محمد ولد النهاه
الولي ولد سيدي هيبة
محمد ولد اكاه
Kheloua Claude
هندو منت حمود
سيد المختار ولد باباه
الشيخ بكاي
محمد سالم ولد الداه
محمد بابا ولد موه
احمد باب ولد اعالتي
فتى ولد متالي
ابو بكر ولد دهماش
يحي ولد حمد
أبي ولد محمد بون

العنوان االلكتروني
Adresse Electronique
www.alakhbar.info
www.essahra.net
www.emjad.net
www.mouriakbar.info
www.chouhoud.info
www.alhassad.net
www.cridem.org
www.gps.mr
www.wadnaga.net
www.maurinews.net
www.alwhdawi.info
www.elmeda.net
www.mauritanide.net
www.essahel.net
www.yatika.info
www.meyadin.net
www.atlas.info

رقم
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
17

 -Vمواقع مستقلة( الملحق رقم:)5

العنوان
Téléphone Et
Adresse
44471555/22471555
04005255/22440744
44441157
22402017/45211111
02021111/04111144
22251241 /22445414
00045747/2452701
22472514/44404544
22211142
44711441/22472757

سجل في مقر السلطة العليا
وجود اذاعة او تلفزيون
Radio Ou Télévision

عدد العمال
Nbr De Personnels

طبيعة الموقع
Nature Du Site

المضيف
Hébergement

المسؤول
Le Responsable

العنوان االلكتروني
Adresse Electronique

رقم
N°

مبرمجة
اذاعة الكترونية
-

10
14
14
10
10
14
14
14
14
15

اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري

Midphese
bliehost
So
Bluehost
Hostgatzr.com
الواليات المتحد االمريكية
شركة امريكية
شركة امريكية
شركة امريكية

محمد عبد الودود الجيالني
سيدي محمد ولد اعليات
محمد ولد لعمر
موسى بيروك
محمد عبد هللا ولد موالي احمد
عيشة بنت المهدى
د /الشيخ احمد امين
محمد ولد بكار
محمد فال بن لمرابط
افلواط ولد محمد عبد هللا

45471147

-

14

اخباري

كودادي

ابو محمد بن محمد الحسن

46537660

-

40
14
11
10

اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري
اخباري

شركة الويب الموريتانية
Hostnet- usa
لونس كارون
المشهد الموريتاني

يعقوب ولد بونة
سيد احمد ولد احمد الهادي
سيد علي ولد المختار
محمد محمود ولد شياخ
كريم كباجي
احمد فال ولد بوموزونا
محمد عبد هللا محمد الفتح

www.alikhbarit.net
www.sada-alakhbar.com
www.mushohid.info
www.rimweb.net
www.deyar.info
www.ezemen.com
www.anbaa.info
www.alem.mr
www.chilouhefchi.net
www.arayede.com
www.etteyssir.com
www.eteyssir.mr
www.elmewqif.net
www.aqlame.com
www.mauricri.com
www.mauripress.info
www.noor.info
www.eschemsiyatt.info
www.el-khabar.info

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

22051451 /2155551
22171114
04215111 /4421511
04010451
44751010-22155551

-

10
14

ب /ترتيب الجرائد الصادرة ( 2111ملحق رقم :)6

infomaniak

11
12
10
14
15
14
17
15

رقم
N°

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

العنوان ورقم الهاتف

Nom du Journal et

Téléphone

Adresse Electronique

et Adresse

اللغة

الناشر

نوع النشرية

Nbr de parution

Langue

Editeur

Périodicité

En 2011

المدير
Directeur
Publication

رئيس التحرير

السحب

Rédacteur en Chef

Tirage

Situations

اليومية

Quotidien

- Local
Tel 524 20 02
1

Nouakchott Info

www.ani.mr

Mohamed Abou
F

MAPECI, Sarl

Q

244

BP 1905 NKC Ilot P 007

Zlmaali

- 09 employés
mohamed ould khattat

1000

Tel 6740771

- Contrats de travail
- CNSS règle
- Comptabilité existante

قرب عيادة مدام شريف

 موجود:  المقرالموريتانية للصحافة والطباعة

Lo.2 RA 425- T.V.Z
2

اخبار انواكشوط

www.ani.mr

A

Tel 45250271

والنشر واالتصال

Q

245

MAPECI, Sarl

محمد محمود ولد ابو
المعالي

عامل11محمد محمد ولد ابو المعالي

1011

 موجودة:  عقود العملا.ض.و. مؤمنة لدى ص موجودة:  الوضعية المحاسبية-

BP 1905 NKC

 موجود:  المقر0

االمل الجديد
El Emel El Jedid

قرب فندق سميرا ميس
عمارة بانا باله

A

Tel 45251008/5008264

االمل الجديد
El Emel El Jedid

عامل11Q

227

الحسين ولد الشيخ ولد محنط

اوفى ولد عبد هللا

1111

 موجودةد:  عقود العملا.ض.و. مؤمنة لدى ص موجودة:  الوضعية المحاسبية- Local

Ilot T Lot 7
4

L'Authentique

www.lauthentique.com

- 09 employés
F

L'Authentique

Q

224

Oumar El Moctar

Chekh Tagne Haidare

1000

Tel 45294843/ 36303648

- Contrats de travail
- Pas de CNSS
- Comptabilité existante
Local

Tel 529 45 78
5

Le Rénovateur

Fax 5251717 BP 2878
www.lerenvateur.com

F

Faboly
Communication, Sarl

Q

225

Cheikh Tijane Dia

Mohamed ould Mohamed
lemine

- 6 employés
1000

- Contrats de travail
- CNSS règle

Immeuble el mamy, appart 43

- Comptabilité existante
 موجود:  المقر-

قرب مسجد الشرفاء
4

صدى االحداث

Ilot A

Seda el Ahdath

Tel 36264126/46938273

A

صدى االحداث
Seda el Ahdath

عمال5Q

215

محمدن ولد اليدالي

محمد عبد هللا ولد محمد بوي

1111

 موجودة:  عقود العملا.ض.و. غير مؤمنة لدى ص--

45254545/22610616

 موجودة:  الوضعية المحاسبية- Local

Ilot O 66
7

Le Quotidien de

www.lequotidiendenouakchott.

Nouakchott

com

- 11 employés
F

S.P.I.D.E

Q

214

Moussa Samba Sy

Khalilou Diagana

1000

- "- pas de CNSS
- Contrats de travail

tel 45245374/ 36306337

- Comptabilité existante
 موجود:  المقر-

 الوطنية لترقية االتصالILO شارع
5

الفجر

www.elwatan.info
Tel 03602524/06304475

A

الفجر
El Vejr

عامل11Q

155

التاه ولد احمد

سيد محمد ولد ابه

1000

 موجودة:  عقود العملا.ض.و. مؤمنة لدى ص سليمة:  الوضعية المحاسبية-

 -المقر  :موجود

قرب المسجد السعودي

11عامل -عقود العمل  :موجودة

500

محمدن ولد اجدود

احمد ولد وديعة

125

Q

مؤسسة السراج لالعالم والنشر

A

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

www.essirage.net
Tel 45291851/ 22404569/

السراج

5

22211151/22112101/22000153

 -الوضعية المحاسبية  :موجودة

المقر  :موجود5-عمال

1000

 -عقود العمل  :موجودة

سيد احمد ولد عبد هللا

عالي محمد ولد ابنو

122

Q

الحياة الوطنية
El Heyat Wataniy

A

www.elhyate.info
Tel 46410120 /22103070

الحياة الوطنية

11

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا الوضعية المحاسبية  :موجودة المقر  :موجود11عمال -عقود العمل  :موجد

1000

محمد سالم ولد خليفة

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

محمد عبد الرحمن ولد
ازوين

شارع الجنرال ديكول
55

Q

مؤسسة االرقم للصحافة والنشر

A

Tél 45292923
BP 058

السفير
Essevir

11

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة المقر  :موجود11عامل1111

 -عقود العمل  :موجودة

سعيد ولد حبيب

عبد هللا محمدي

45

Q

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

مؤسسة صحراء مديا
Sahara Media

قرب فندق الجزيرة
A

www.saharamedia.net

االخبار

12

Tel 45255151

 الوضعية المحاسبية  :موجودة -المقر  :موجود

عمارة النجاح الطابق الثانيS 07

4عمال -عقود العمل  :ال توجد

500

عبد الفتاح ولد عبيدن

عبد الفتاح ولد عبيدن

11

Q

مؤسسة االقصى للنشر واالعالم

A

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

www.alaqssa.info
Tel 525 58 37

االقصى

10

630 25 68/ 682 82 22

 -الوضعية المحاسبية  :غير موجودة

اسبوعية

Hebdomadaire

 -المقر  :موجود

عمارة الفوز قبالة سوق العاصمة

5عمال -عقود العمل  :موجودة

1000

موالي الحسين ولد موالي عبد القادر

رمله بنت تاج الدين

52

H

 - -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

صوت العمال
Sowt El Oumal

A

www.elhora.info
Tel 45290386/22280825

صوت العمال

14

46997540/ BP 61

 -الوضعية المحاسبية  :موجودة

سوكوجيم بالج

 تمتلك مقر  11عمال511

-الديها عقود للعمال

سيدي محمد ولد عبد هللا

محمد سالم ولد ماسيرى

51

H

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

مؤسسة المواطنة
El Mouwaten

www.elmouwatana.info
A

Ilot 48 Kt

المواطنة

15

Tel 22228140/6622818
04422512

الوضعية المحاسبة موجودة- Local
- 5 employés
- Contrats de travail

Société de Presse
1000

Montaga Diop

Sy Mamoudou

51

H

- CNSS règle

d'Edition et

Immeuble Jouxtan.amaxtipe
F

Communication

D’arrière Ecol III. Ilot P N51 T2

L’Eveil Hebdo

14

Tel 525 67 14 BP 587 NKC

- Comptabilité existante
- Local
- 5 employés
- Contrats de travail
- CNSS règle

Tel 46401808
1000

Yero Assnel

Md Salem O/ Haiba

45

H

MEPIPS, Sarl

F

Face domicile Moctar Ould
Daddah
www.atlanticmédia.info

Le Véridique

17

www.levéridique.info

- Comptabilité existante
- Local

Ilot M lot 76
15

Le Calame

www.calame.mr

F

BP 1059 NKTT tel 36302823

Société le Calame
Sarl

H

49

Ahmed Ould
Cheikh

- 9 employés
Ahmed Ould Cheikh

1000

- Contrat de travail
- pas de CNSS
- Comptabilité existante
 يوجد مقر-

لكصر مقابل الملعب
15

السبيل

www.essebil.net
BP 1765

 عمال5 A

مؤسسة الددعاية والنشر

H

45

محمد سالم ولد التباخ

عبد المجيد ولد ابراهيم ولد بوه

 توجد عقود العمال-

500-1000

ا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

Tel 46431511/22087573

 توجد محاسبة يوجد مقر-

 خلف ثانويةILOG شرق سوق العاصمة
21

التواصل

البنات
www.tawassoul.net

A

التواصل
Tawassoul

 عمال5 H

45

احمد ولد موالي الحسن

علوات ولد فاضل

 توجد عقود العمال-

700

ا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

Tel 25009750/46412877

 توجد محاسبة-

قرب عمارة النجاح

 موجود:  المقر عمال5-

www.elhourriya.net
21

الحرية

Ilot R 58 AP5 Tel

A

دار الحرية للخدمات االعالمية

H

05

محمد نعمة عمر

محمد نعمة عمر

1111

 موجودة:  عقود العمل-

45246919/36304242

ا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

46423030/36306342

 موجودة:  الوضعية المحاسبية موجود:  المقر-

15 عمارة المامي حي ق رقم
22

الصحيفة

www.atlas.info
Tel 45250788/36340028/

عامل11A

وكالة أنباء أطلس

H

05

عبد الرحمن ولد ببانة

يحي ولد الحمد

 موجودة:  عقود العمل-

1000 - 500

ا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

46340028/ BP 4415/22211111

 موجودة:  الوضعية المحاسبية- Local

Immeuble BMCI T 5 N°508
20

Biladi

www.rmibiladi.com

- 8 employés
F

Biladi

H

07

Moussa Hamed

Moussa Hamed

1000

Tel 524 02 75

- Contrats de travail
- pas de CNSS
- Comptabilité existante

24

La Tribune

ilot O 64 face bana blanc
TEL 630 41 60/ 524 32 72

F

La Tribune

H

44

Mohamed Vall Ould
Oumére

kissiama diagana

)مقر موجود (لم يوفر بقية المعلومات

- Local
Zone université TZ 583
25

Te halil Hebdo

www.journaltahalil.com

F

tel 36319207

media publicité
services MPS

H

36

isselmou ould el
moustapha

- 06 employés
issemou ould el moustapha

500

- Contrats de Travail
- Pas de CNSS
- Comptabilité existante
 يوجد مقر-

شارع باسم بانك
24

المستقبل

ILOT 35C

A

Tel 45253355 /36273865

المستقبل
El moustagbel

 عمال4 H

22

محمد عالي ولد عبادي

محمد عالي ولد عبادي

511

 توجد عقود العمال– ا.ض.و. مؤمنة لدى ص توجد محاسبة-

27

La Nouvelle Expression

ilot o N° 64 BP 1597
tel 36309061

F

La Nouvelle
Expression

H

20

Camara seydi
moussa

El hadj tall

500

- Local
- 04 employés

- Contrats de Travail
- Pas de CNSS
- Comptabilité existante
 تملك مقرمؤسسة المجتمع للصحافة

  7عمال -ال يوجد عقود للعمل

700

عبد الفاتح ولد باب

عبد الفاتح ولد باب

15

H

غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

واالعالم

A

El Moujtama’e

عمارة السالم شارع المختار ولد داداه

المجتمع

Tel 46412906/ 22003606

El Moujtamaa

25

 ال توجد محاسبة المقر  :موجودة  5عمال -عقود العمل  :موجدة

500-1000

سيد احمد ولد التباخ

سيد المختار ولد احمد

11

H

 - -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

الوكالة الموريتانية الالنتاج
واالعالم

مقابلة سفارة الصين
A

Tel 36305793/44580000

مال واعمال

25

25020237/22320000 BP 4325

 الوضعية المحاسبية  :موجودة المقر  :موجود 5عمال -عقود العمل  :موجودة

500

سيد محمد ولد بخاري

عزيز ولد الصوفى

15

H

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

الساحة
Esaha

A

شمال فندق اميرة
Tel 2297964 / 22050001

الساحة

01

 الوضعية المحاسبية  :موجودة- Local
- 8 employés
- Contrats de travail

500

Dr sall Doudou

- pas de CNSS

Sale Abdoulaye
Amedou

Zone 416 Appart N2
09

H

La sirene

F

lasirenehebdo.bloqspot.com

La Sirene Hebdo

01

Tel 5010299/ 4581141/ 4721565

- Comptabilité existante
 المقر  :موجودمحمد االمين ولد محمد

 5عمالعقود العمل  :ال توجد

1111

الحسن ولد محمد ولد حرمة

الحنفي

08

H

ا وكالة الساحل االخبارية

A

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

تفرغ زينة عمارة الصقلي
tel 41343434

الساحل

02

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودةلم يوجد له عنوان

مقر موجود (لم يوفر بقية المعلومات)

500

Ahmed Ould sweidi

Ahmed Ould sweidi

06

H

الشروق الجديد

A

05

H

Challange

F

Tel 5034162/ 6412900

الشروق الجديد

00

Challenge

04

 المقر  :موجود  5عمالعقود العمل  :سليمةد

500

محمد محمود ولد الخليفة

غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

موالي ابراهيم ولد موالي
محمد

15

H

البيان الصحفي
El Beyine Sohofi

حي سوكوجيم تفرغ زين Ilots
A

Tel 25026972

البيان الصحفي

05

36631407/22026891

 -الوضعية المحاسبية  :غير موجودة

نصف شهرية
 المقر  :موجود 5 -عمال

511

د /هاشم ولد مالي

يوسف ولد عبد الرحمن

Bimensuel
27

B.M

المشعل

A

عمارة المامي
www.atlas.info

المشعل

04

 -عقود العمل  :ال توجد

tel 46004897/ 36302822

 غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا الوضعية المحاسبية  :غير موجودة- Local
- 10 employés
- Contrats de travail

1000

- CNSS règle

Moulay Najime ould Moulay

Ezza Mint Moulaye

zeine

El hacen

25

B.M

Sixième sens
communication sarl

En Face de Mauritanie couleur
F

www.pointschouds.info

Points Chauds

07

Tel 45250604

- Comptabilité existante
مقابلة قيادة اركان الحرس الوطني

 المقر  :موجود  7عمال -عقود العمل  :موجودة

700-1000

سليمان ولد ديدي

عزة بنت موالي الحسن

20

B.M

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

الحقائق
El Haghayegh

الطابق الثاني
A

www.alhaqaique.info

الحقائق

05

Tel 4525 06 04
0637 37 93 6631595/6575702

 الوضعية المحاسبية  :موجودة- Local
- 8 employés
- Contrats de travail

500-1000

mhd cheikh

- Pas de CNSS

Mahmoudi O/
Seibout

21

B.M

Houmoum Enass pour
la Production

F

Tel 655 56 00
ilo c 285

Homoume Ennasse

05

- comptabilité existante
 المقر  :موجود  5عمال511

 -عقود العمل  :ال توجد

سيدين ولد محمد الهادي

محمد التراد ولد سيدي

14

B.M

الراي االخر

A

خلف عمارة المامي

الراي االخر

41

 مؤمنة لدى ص.و.ض.ا - الوضعية المحاسبية  :موجودة-Local
- 4 employés
- Contrats de travail

1000

- pas de CNSS

Mohamed El Hayba Ould
Brahim

Mohamed Salem
Ould Mohamed

Immeuble sidi en face Maurtel
09

B.M

Noukchott Matin

F

Lemine

Mobile

Noukchott Matin

41

Tel 711 88 89 / 2022972

- pas de Comptabilité
 المقر  :موجود  4عمالعقود العمل  :موجودة

511

عالي ولد يرب ولد احمد سالم

-غير مؤمنة لدى ص.و.ض.

عالي ولد يرب ولد احمد
سالم

05

B.M

شبكة الشروق االخبارية

A

حي  tشارع كندي

الشروق

Tel 36667393

Chorog

42

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة المقر  :موجود  4عمال -عقود العمل موجودة

511

معمر ولد محمد سالم

محمد يحي ولد العتيق

17

B.M

النبا االخباري

A

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

عمارة ( ارجين فورما) تفرغ زينة
tel 22108457

النبا االخباري

40

 الوضعية المحاسبية  :موجودة المقر  :موجود  4عمال -عقود العمل  :ال توجد

511

احمد ولد الفضل

ابيه ولد محمد لغظف

07

B.M

الليل

A

غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

قرب كرفور ولد اماه
tel 22321693

الليل

44

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة المقر  :موجود  5عمالعقود العمل  :موجودة
غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا
 -الوضعية المحاسبية  :غير موجودة

1000

سيد المختار ولد الشيخ جدو

سيد المختار ولد جدو

07

B.M

الوكالة الموريتانية للخدمات
االعالمية

A

قبالة محطة نقتك قرب باسم بنك
tel 46563430/ 22262080

الراي المستنير

45

المقر موجود-

44

Journal 21/15

Tel 06308732
06302993/22302993

A

 لالعالم والنشر21/15 مؤسسة

B.M

14

سيد عبد القدوس ولد احمد
المكي

 عمال0 سيد عبد القدوس ولد احمد المكي

 موحودة:  عقود العمل-

500

- ا.ض.و. مؤمنة لدى ص سليمة:  الوضعية المحاسبية موجود:  المقر-

47

الصناعة التقليدية
Sina’a Taghlidiya

CC 21 بغداد
Tel 46409002/46849321

A

22425111 /44744141

الصناعة التقليدية
Sina’a Taghlidiya

 عمال4 B.M

15

النهاه ولد بوكابات

النهاني ولد سيد المختار

 ال توجد:  عقود العمل-

500

ا.ض.و. غير مؤمنة لدى ص غير موجودة:  الوضعية المحاسبية- Local

Tel 525 8311/641 28 96
45

La lettre Pédagogique

BP 4031
Sebkha en face su du ministre

F

La lettre Pédagogique

B.M

05

Cheikh Mohamed
El Arbi

- 4 employés
Cheikh Mohamed El Arbi

800

- pas de CNSS

du Pétrole et de l'Energie

45

51

Envoyé Spécial

- Comptabilité existante

F

المحرر

5 عمارة اكيرس الشقة رقم

El Mouharir

مقابل ماتل

- Pas de Contrat

A

المحرر
El Mouharir

B.M

05

B.M

15

زينب بنت الجد

احمد ولد سيد احمد

 مقر عمال6 ال يوجد عقود عمل-

511-1111

ا.ض.و. غير مؤمنة لدى ص-

 ال توجد محاسبة- Local

51

La Presse

ksar ancient ilot n°228 2etage
Tel 6412878

La presse et
F

B.M

04

Associés

Mohamed Ould
Khayar

- 3 employés
Mohamed Ould Khayar

500

- Contrats de travail
- pas de CNSS
- Comptabilité existante

الشهرية

Mensuel

- Local
immeuble abou khaled/ face
52

Mauritanie 1

collège des jeunes filles

F

3 MC.COM

M

12
imprimerie privée

- 4 employés
Dia el hadj ibrahima

Dia el hadj ibrahima

3000

- pas de Contrat
- CNSS
- Comptabilité existante
 موجود:  المقر-

 الوطنية لترقية االتصالILO شارع
53

اشطاري

www.elwatan.info
Tel 03602524/ 063044 75

A

اشطاري
Ech Tari

 عمال5M

12

التاه ولد احمد احمد

حبيب هللا ولد احمد

 موجودة:  عقود العمل-

1000

- ا.ض.و. مؤمنة لدى ص-

Tel 3602524/630 44 75

 موجودة:  الوضعية المحاسبية- Local

54

Lumièrs du Nord

Galerie Mahfoudh Nouadhibou
6323703

F

Ets de Travaux et
services

- 2 employés
M

17

Aidahy Ould Salek

Aidaly Ould Salek

500

- Contrat de travail
- CNSS pour employé
- Comptabilité existante

55

Foyere Bamtaré

Socogim PS 2 N 50

Poular

ARPRIM

M

12

Amadou Omar Dia

Boca Amadou Bà

500 -1000

- Local

Tel 2014033/2411104/6401104/

- 4 employés

6961958

- Contrats de Travail
- Pas de CNSS
- Comptabilité existante

لكصر شارع  24مقابل حمام لكصر

 يوجد مقر  4عمال -توجد عقود العمال

500

امنة بنت بون

امنة بنت بون

11

M

سليمة" - CNSS

التحسيس
Tahssiss

Tel 45212527
A

46467520/22467520
36357180

 -توجد محاسبة

التحسيس
Tahssiss

56

BP 2362

 المقر  :موجود 0 -عمال

500

 -عقود العمل  :التوجد

سيد محمد ولد سيد ولد موالي الزين

سيد محمدولد سيد ولد
موالي الزين

11

M

لسان الحال
Lissan El Hal

دار النعيم
A

Tel 45212176/22077551
46485201

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

لسان الحال
Lissan El Hal

57

 المقر  :موجود4عمال1111

 -عقود العمل  :موجودة

محمد ولد الحسن

عبدو ولد احمين السالم

 -مؤمنة لدى ص.و.ض.ا -

10
imprimerie privée

M

المالعب
El Melaib

عمارة الحرمين بجانب موريتل
A

Tel 45242523/45292039

المالعب

58

36304206 BP 1372

 الوضعية المحاسبية  :موجودة يوجد مقر  4عمال -توجد عقود العمال"

500

عبد الجبار ولد اج

محمد محمود ولد عبد الجبار

19

M

مؤمنة لدى ص.و.ض.ا-

مؤسسة الصديق للنشر واالعالم
والتوزيع

A

قرب مستشفي الشيخ زايد

اخبار اليوم

Tel 46414144

Akhbar el Yewm

59

 توجد محاسبة المقر  :موجود 4عمال511

عقود العمل  :ال توجد

محمد ولد بدن

محمد ولد احمد كوري

04

M

المعاينة

A

غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا-

عمارة الحنفي
tel 46460187/20008106

المعاينة

60

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة المقر  :موجودمقر مشترك مع الراي االخر قرب عمارة

  0عمالعقود العمل  :موجد

500

سيدي محمد ولد عبد الرحمن

الحاج ولد محمد سالم

04

M

مؤسسة محمد لالعالم والنشر

A

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

المامي
Tel 0687 14 97

الشعاع
Echoaa

61

 -الوضعية المحاسبية  :غير موجودة

فصلية

Périodique

- Local
- 3 employés
- pas de Contrat

500

- pas de CNSS

mohamed el hacen ould

mohamed el hacen

abeidy

ould abeidy

05

T

envoye special

F

ksar, ilot 564, BP 1732
tel 36113541

Envoye Special

62

- pas de Comptabilité

مقر 3عمال -تجهيزات متكامل

1000

احمد سالم ولد مختار السالم

الحسين ولد مدو

2

T

A

نقابة الصحفيين

F

نقابة الصحفين الموريتانية تفرغ زين
قرب سفارة فرنسا
الهاتف 56643443

صدى الصحافة

60

- Local
- 10 employés
- Contrats de travail
- CNSS règle
- Comptabilité existante

1500

Moulay Najime ould Moulay

Ezza Mint Moulaye

zeine

El hacen

1

T

Points Chauds
Magazine

F

En Face de Mauritanie couleur

Points Chauds

Tel 45250604

Magazine

64

Lexique:
A: Arabophone
F: Francophone
Q: Quotidien
H: Hebdomadaire
B.M: Bimensuel
M: Mensuel
T: Trimestriel
G: Groupe Media

parution faible :
رقم
N°

1

2

اسم الصحيفة والموقع االلكتروني

العنوان ورقم الهاتف

Nom du Journal et

Téléphone

Adresse Electronique

et Adresse

البديل الثالث
www.elbadil.info

:)7  إصدارات ضعيفة (ملحق رقم.1
اللغة

الناشر

نوع النشرية

Nbr de parution

Langue

Editeur

Périodicité

En 2011

A

لبديل الثالث

Q

12

A

الحوار

Q

01

 الطابق الثاني25 عمارة المامي غرفة
www.elbadil.info
22330376/37300616

الحوار

المدير
Directeur
Publication

الشيخ سيد محمد ولد الشيخ
سيد احمد

رئيس التحرير

السحب

Rédacteur en Chef

Tirage

محفوظ ولد الجيالني

1111-511

Situations

-

3

La Voix De Nouadhibou

www.lavoixdenouadhibou.c

www.lavoixdenouadhibou

om

.com

tel 46705237

F

La Voix De
Nouadhibou

H

03

athie youssouf

500

-pas de siège

 يوجود:  المقر-

4

اخبار الناس
www.akhbarnass.net

انواذيبو
www.akhbarnass.net

 عمال4A

اخبار الناس

H

00

نوح ولد ولد محمد محمود

سيد عالي ولد الداة

511

 سليمةد: عقود العمل
-.ض.و.غير مؤمنة لدى ص-

tel 22414197

 غير موجودة:  الوضعية المحاسبية موجود:  المقر-

5

الحوادث
El Hawadith

BMD قرب ملتقي طرق
Tel 33365221/36283031

A

45019135

الحوادث
El Hawadith

 عمال5H

10

محمد ولد احمدو

محمد ولد اعمر

غير موجد:  عقود العمل-

500-1000

- ا.ض.و.غير مؤمنة لدى ص
 غير موجودة:  الوضعية المحاسبية-

6

7

Le Nouvelles Nouvelles

لمدينه مديا

arafat
tel 46414152

تيارت دار البركة قرب اتحادية النقل
tel 20845484 / 46808051

société mauritanienne
F

d’information et de

H

03

communication

F

لمدينه مديا

H

00

mohamed ould
sneib

محمد ولد اسويلم

-siège
jidou ould hamoud

500

-fable équipe
-

احمد ولد الصبار

511

 يوجود:  المقر عمال11-

 عقود العمل :ال توجدغير مؤمنة لدى ص.و.ض -الوضعية المحاسبية  :غير موجودة

01

H

اسبوعية الشمال

A

اسبوعية الشمال

8

01

H

دافا األسبوعية

A

دفا االسبوعية

9

11

H

Ezahf

A

11

H

04

B.M

10

B.M

10

B.M

Association of Independent
500

Mohamed Ould Salek

1111

الطالب جدو ولد احمد

500

Mohamed Ould Cheikhne

500

محمد عبد هللا

Mohamed Ould
Salek

Journalism face Meraeb

الزحف

lehokome

Ezahf

10

Tel 644 64 91

الولي ولد سيد هيب

Lechyakh O/
Seybout

احمد ابو سامي

مجمع االستقالل للنشر والثقافة
واالعالم

قبالة مجمع البيت
A

25023928/36676499

El Avia

بال حدود
Bilahodoud

A

A

Al Estiqlal

Atar Post

F

 -المقر  :موجود

Tel 600 78 58 / 2033534

العافية
El Avia

شارع زبيدة حي المدارس

بال حدود

Tel 44371390/45254926

Bilahodoud

12

13

14

عمارة سوسيم الشقة 121

  5عمال -عقود العمل :ال توجد

Tel 22047182/ 36382958

االستقالل

11

500

مين ولد يحي

مين ولد يحي

10

B.M

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

اخبار البلد
Akhbar Elbelde

A

Tel 22316885 /

اخبار البلد

46432304/06316885

Akhbar Elbelde

15

 -الوضعية المحاسبية  :ال توجد

511

ام اتبيبيب بنت بشير

المصطفي ولد احمد عبد هللا

00

B.M

المعرفة
El Maarifa

A

موجود في الطينطان

المعرفة

Tel 33470897

El Maarifa

16

 المقر  :موجود11عمال -عقود العمل  :غير موجود

011-511

مفيدة بنت سيد المختار

فاطمة بنت محمداألمين

12

B.M

-ا لوضعية  CNSSال توجد-

مؤسسة الموريتانية لالعالم
والنشر

A

تقاطع لكبير مع سوق مكة

مجلة الموريتانية

Tel 22303035/22456363

Le mauritanie

17

 -الوضعية المحاسبية  :غير موجودة

511

المختار ولد مختار

محفوظ ولد القاض

02

B .M

02

B.M

A

الجزيرة

A

الهاتف 0415450

موريتانيا الجديدة

18

الجزيرة

19

Al Jezira

02

B.M

A

الفتح

20

02

B.M

A

المقهي االخباري

21

02

B.M

A

اتحاد الطلبة

22

اتحاد الطلبة

 -المقر  :غير موجود

قرب عمارة المامي خلف مستشفي امراض

  5عمال -عقود العمل  :ال توجد

-

الخليل ولد خيري

الخليل ولد خيري

02

B.M

صوت المستهلك

A

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

السرطانية

صوت المستهلك

www.almostahlik.info

www.almostahlik.info

23

الهاتف22411521 .

 الوضعية المحاسبية  :غير موجودة المقر  :غير موجود  5عمال -عقود العمل  :التوجد

500-1000

باركل ولد عالي

سيد محمد ولد مايغبة

12

B.M

 -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

االستطالع
Astitlaa

A

تيارة

االستطالع

Tel 46907399

Astitlaa

24

 -الوضعية المحاسبية  :غير موجودة

01

B.M

500

محمد ولد حدمين

محمد ولد حدمين

11

B.M

511

سعد بوه ولد بونه

يعقوب ولد بونه

01

B.M

500

احمد ولد سيدي

سيد محمد ولد احمد

11

B.M

القدس

A

الشناقطة
Chenaghita

الصقر
essagr

بين السطور
Beyna Souttour

قرب ثانوية تيارت
A

www.inchiri.net
Tel 2222 88 04

عمارة المني قبالة الخيمة
A

www.elmewqif.net
Tel 46537660/22085873
توجنين

A

Tel 46452768
BP 2051

الشناقطة
www.inchiri.net

الصقر
www.elmewqif.net

بين السطور
Beyna Souttour

25

26

27

28

01

B.M

A

التغيير

29

01

B.M

A

الجديد االخباري

30

01

B.M

A

اخبار المساء

31

32

33

العين الساهرة

انتر
Entre

A

توجنين
Tel 22463798/36222311

A

36731253

انتر
Entre

B.M

01

B.M

01

محمد يسلم ولد عالي

محمد يسلم ولد عالي

511

 موجود:  المقر-

34

المطالعة
Al Motalaa

Tel 36332901

A

المطالعة
Al Motalaa

 عمال4 B.M

01

اباه ولد عبيد

توت بنت الراجل

511

ال توجد:  عقود العملا.ض.و. غير مؤمنة لدى صغير موجودة:  الوضعية المحاسبية موجود:  المقر-

35

المحافظ

دار النعيم
TEL 46848180

 عمال4 A

المحافظ

B.M

01

عبد الجليل ولد اج

سيد محمد ولد احمد

511

 ال توجد:  عقود العملا.ض.و. غير مؤمنة لدى ص غير موجودة:  الوضعية المحاسبية-

36

37

العصر

سوق ولد الحسن مقاطعة توجنين

El Aser

Tel 36270077/46082323

افاق فكرية

A

العصر
El Aser

A

B.M

01

B.M

01

محمد فال ولد المصطفي

عبد هللا ولد احمد فال

511

-

38

L’Augure

NDB Soir
39

www.nouadhibousoirblogpost.com

tel 46458553

F

L’Augure

B.M

01

F

NDB Soir

M

03

mel ainine ould
mohamed labeid

500

-pas de siége

500

-pas de siége

nouadhibou
www.nouadhibousoirblogpost.com

souleymane falilou

moussa ba

tel 46001257
- Local

40

Peace
News paper

Tel 7105278/
6861966/5258339

Mohamed Yahya
En

Peace News paper

M

03

ilot T Carrefour

Ould Abdel

- 5 employés
Abdetaleb sidi mohamed

500

Wedoud

- Contrats de travail
- PAS DE CNSS
- Comptabilité existante
 موجود:  المقر-

41

Marimare
www.mourimar.com

41 عمارة المامي طابق الثالث رقم
www.mourimar.com

 عمال4F

Marimare

M

02

احمد فال ولد اياه

محمد ولد اروي

511

22004051

 ال توجد:  عقود العملا.ض.و. غير مؤمنة لدى ص غير موجودة:  الوضعية المحاسبية-

42

Chemame

Arfatt Tel 630 18 20/ 2272820

F

Chemama

M

02

Sid'Ahmed Ould

Sid'Ahmed Ould Ahmed

Ahmed Meilouid

Meilouid

500

 تيارت7 القطاع
43

الجديد الثقافي

Tel 6278527/33278527

El Jedid Etheghavi

6505072/22278827

A

الجديد الثقافي
El Jedid Etheghavi

M

12

محمد الحسن ولد محمد
المصطفي

سعد بوه ولد المصطفي

500

BP 6495

44

اقالم االصالة

A

اقالم االصالة

M

02

45

الدليل

A

الدليل

M

02

- Local (atar)

46

Adrar Info
www.adrar-info.net

atar
www.adrar-info.net

F

Adrar Info

M

02

tel 22046440/36334913

ely salem ould
kheyar

- 3 employés
ely salem ould kheyar

500

- pas de Contrat
-pas de CNSS
-pas de Comptabilité

47

المحقق

A

M

12

48

االنفتاح

A

M

12

-Local

49

El milef

5 usienr sogem
tel 45253747

- 5 employés
F

el milef

M

02

abou hacheme

abou hacheme

1000

- Contrats de travail
- pas de CNSS
- pas de Comptabilité
 موجود:  المقر-

50

الروافد

c4- 234 تيارت
tel 46478442/22000335

A

الروافد

M

02

احمد ولد محمد عبد هللا ولد
باها

 عمال4 عبد هللا ولد النيني

511

ال توجد:  عقود العملا.ض.و. غير مؤمنة لدى ص ال توجد:  الوضعية المحاسبية-

51

اللقاء

A

اللقاء

M

01

52

Expresse

F

Expresse

M

01

Points Chauds
53

Magazine
www.pointschouds.info

54

المعارف

- Local

En Face de Mauritanie
couleur
www.pointschouds.info

F

Points Chauds
Magazine

T

1

Tel 45250604

Ezza Mint Moulaye

Moulay Najime ould Moulay

El hacen

zeine

- 10 employés
15000

- Contrats de travail
- CNSS règle
- Comptabilité existante

A

المعارف

M

01

500

- pas de siège

500

500

511

Chekh Ahmed ould Abdel

Chekh Ahmed ould

Vetah

Abdel Vetah

mahjouba

sid ahmed ould sidi

Abderrahmane Ould Sidi

Abderrahmane

Mohamed

Ould Mohamed

عبدي ولد عبد هللا

محمد عبد هللا ولد محمدن

01

M

المستجدات

A

المستجدات

55

01

M

العربي

A

العربي

56

01

M

خبار الشباب

A

اخبار الشباب

57

01

M

A

االتحاد

58

11

M

01

M

El Alaghatt

A

Carrefour

العالقات

Tel 628 80 78

El Alaghatt

59

A

اقرا

60

01

M

الموج الجديد

A

الموج الجديد

61

01

M

اضواء

A

اضواء

62

01

M

Banc d’arguin

F

Banc d’arguin

63

01

M

A

التصحيح

64

01

M

A

التوفيق

65

11

M

المراقب الجديد

A

المراقب الجديد

66

11

M

Erdh El Rijal

A

11

M

01

M

الثوابت
Thewabet

المذرذرة اليوم

A

tel 46738125

Tel 7500391

ارض الرجال

2212934

Erdh El Rijal

سوق ولد الحسن (توجنين)
Tel 22072594

A

67

الثوابت
Thewabet

68

المذرذرة اليوم

69

 المقر  :موجود 5عمال عقود العمل  :غير موجود -غير مؤمنة لدى ص.و.ض.ا

511-1511

محمد عبد هللا ولد احمد مسك

محمد عبد هللا ولد احمد
مسك

لم تصدر 2111

B.M

االفق الجديد
Al Oufq Aljedid

A

قرب مجمع البيت كارفور -انواكشوط

االفق الجديد

Tel 46510812/22457228

Al Oufq Aljdid

70

 غير موجودة:  الوضعية المحاسبية مجموعة ضعيفة موجود:  المقرعمال571

شهود االسبوعية

A

مؤسسة شهود االخبارية

H

2111 لم تصدر

الولي ولد سيد هيبة

عبد لقادر ولد سيد محمد

511

غير موجد:  عقود العملا.ض.و. غير مؤمنة لدى ص- ال توجد:  الوضعية المحاسبية- Local

72

L’evènement

ilot K extension, en face
ambassade chin

- 5 employés
F

L’evènement

T

11

kader ould mourad

1000

- pas de Contrat
- pas de CNSS
- pas de Comptabilité

Lexique:
A: Arabophone
F: Francophone
Q: Quotidien
H: Hebdomadaire
B.M: Bimensuel
M: Mensuel
T: Trimestriel
G: Groupe Media

