مرسوم  171/9002يتضمن النظام االساسي الخاص بموطفي كتابات الضبط والنيابات

المادة األولى  :تطبيقا الحكام القانون رقم  003 – 39الصاااااتر بتاري  81يناير  8339المتضاااامن
النظام العام للموظفين والوكالء العقتويين للتولة يحتت هذا المرساااااااوم النظام الخاص بالموظفين المنتمين
لألسالك ،التابعين لكتابات الضبط والنيابات.
الفصل األول:
ترتيبات مشتركة ألسالك موظفي كتابات الضبط والنيابات
المادة  : 9تتكون أسااالك كتابات الضاابط والنيابات من كتاب الضاايط الرسيساايين مصاافون ئة الفسة أ و
كتاب الضاااابط مصاااافون ئة الفسة ب و كتاب العتل و النيابات مصاااافون ئة الفسة يشااااامل الم ال،
موظفين لهم تكوين مشترك لنفس قطاع النشاط وقت يكون متضمنا اختيارات للتخصص.

المادة  :3تخضااا االسااالك المنتمية ملا م ال التخصااص المحتتل ئة الماتل أوالي للومير المكلد بالعتل
الذي هو مسؤول ون تسييرها بصفته الومير الذي تتبا له وئقا لمقتضيات هذا المرسوم.
تحتت النصااوص المنشااسة لتخصااصااات تيتل أو أسااالك تيت ونت اتقتضاااء ،المماألة أو الترتيب المقابل
لألسالك.
المادة  : 4يضام السالك تر تين ويمكن أن يشامل تر ة خاصاة يتم شاحلها حصارا من بين موظفة السلك
الذين يست يبون للشروط المتعلقة بالمؤهالت المعرئية وبالت ربة المهنية.
تشتمل التر ة الأانية ولا  89رتبة والتر ة االولا ولا  81رتبة – كما تضم التر ة الخاصة ئة حالة
و وتها  80رتب.
يتم تخول السلك وبر التر ة الأانية.
ويبين الفصل الأانة من هذا المرسوم المعاتلة تاخل االسالك والسلم القياسة لتصنيفها
المادة  : 5يتم التقتم ئة الرتبة تاخل التر ة حسب االقتمية وحتها وذلك كل سنتين ئيما وتى قرار متخذ
من الومير الذي يتبا له السلك بت ميت تقتم الوكيل طبقا لإل راءات المقررل ئة النظام االساسة للموظفين
والوكالء العقاتويين للاتولاة ئة م ال العقوبات التبتيبية و المقتضااااااايات الخاصاااااااة المتعلقة بنظام مكائبل
الموظفين.
الماادة  : 6يتم التقاتم من تر ة الة أخري وئق وئق ترتيبات النظام االسااااااااساااااااة للموظفين والوكالء
العقتويين للتولة والنصوص المطبقة له بالطرق التالية:
 -8باالختيار للت اوم ئقط ملا التر ة االولا مباشرل ون طريق التس يل ولا تول تقتم سنوي يعت بعت
أخت رأي الل نية اتتارية تعاتلية ال تمأيل المختصااة تبعا للقيمة المهنية للوكالء الذين اكتساابوا أقتمية ساانة
ولا االقل ئة الرتبة الساتسة من التر ة الأانية .

 -1ون طريق التسااااا يل ولا تول تقتم سااااانوي يتم موتاتي بعت أخذ رأي الل نة اتتارية تعاتلية التمأيل
المختصااة مأر انتقاء يتم بواسااطة امتحان مهنة للوكالء الذين وصاالوا القتمية الساانة ولا االقل ئة الرتبة
الأالأة من التر ة الأانية
ئة حاالاة موتماات الطريقن المبنتين معاا ،ئاقن االقاتمياة المطلوباة تحاتت ئة سااااااانة ولة االقل تاخل الرتبة
الخامسة بالنسبة للوكالء الحاصلين ولة أقتمية خمس ( )5سنوات ولة االقل ئة التر ة الأانية
المادة  : 7التطبق م راءات تقتم من تر ة الة أخري مال ولا الموظفين المرسااامين ئة كل سااالك ولة
تي ،ويتم ذلك باوتبار نسابة االوتات المحتتل لكل تر ة ،وونت االقتضاء  ،باوتبار المناصب التة تصبح
شاغرل خالل السنة .
المادة  : 8يظل التعيين ئة التر ة الخاصااة مقصااورا ولا موظفة الساالك المقابل المساات يبين للشااروط
التالية :
 أن يكونوا حاصلين ولا أقتمية أربا سنوات ولا االقل ئة التر ة االولا من السلك ؛-

أن يكونوا وصلوا ملا التر ة االولا من السلك تون التعرض لعقوبة تبتيبية ؛

 أن يكونوا قت اكتسابوا معارد مهنية ل مأر تكوين ممتت لتساعة أشهر ولا االقل خالل المسارالوظيفة ولا أن يكون مرتبطا بم اله أو السلك المتر ئيه.
يتم االنتقاء لولو التر ة الخاصة بواسطة امتحان مهنة .
يتم الل وء ملا التعيين تاخل التر ة الخاصة ئة حتوت نسبة االوتات المحتتل لكل تر ة ،وونت االقتضاء،
تبعا للمناصب التة تصبح شاغرل خالل السنة .

المادة  :2يمتلك الوكالء المنتمون لألسااااالك المنصااااوص وليها ئة هذا المرسااااوم قابلية شااااحل وظاسد
خاصاة باالساالك التة ينتمون مليها  .وال يمكن استختامهم ئة وظاسد غير مخصصة السالكهم االصلية
مال بطريقة استأناسية ومؤقتة  .واليمكن ببي حال أن يخولهم ذلك الحق ئة ولو االسالك التة تختص بها
هذي الوظيفة.

المادة  :10باسااااااتأناء حالة تطبيق الفقرل ب من المادة  51من النظام االساااااااسااااااة للموظفين والوكالء
العقتويين للتولة ئقن تعيين الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم من خالل تم هم ئة سلك آ ر أو موارتهم
لشااحل وظاسد غير تلك المخصااصااة لنفس الم ال أو اسااتفاتتهم من وضااعهم خار اتطار أو وضاااعية
اسااتيتاع يتم تقتيري بالنساابة لكائة القطاع المعنة أختا ئة االوتبار وتت الموظفين المنتمين لهذي االسااالك
ولا أن ال تت اوم نسبة الخار ين ون سلكهم ئة كل حالة خمسة بالماسة (.)%5
المادة  :11تطبيقا للفقرل من الماتل  58من النظام االساسة للموظفين والوكالء العقتويين للتولة وهذا
النظام االساااااااسااااااة الخاص ئقن الترقية التاخلية يمكنها أن تقا ئة حتوت خمسااااااة بالماسة من المناصااااااب
المعروضة لمسابقة أو امتحان مهنة بحيث تكون مخصصة للموظفين المس لين ولا السحة للتبهيل بهتد
انتقاسهم للترقية ئة السلك االولا المباشر.

يمكن أن يس ل ولا السحة التبهيل المبينة ئة الفقرل أوالي الموظفون المستكملون للشروط التالية:
 الذين وصلوا ملا الرتبة الأالأة من التر ة الأانية منذ سنة ولا االقل؛ الذين بلحوا وشرين سنة ولا االقل من الختمة ئة الوظيفة العمومية؛ الذين لم يتعرضااوا لعقوبات تبتيبية من الم مووة الأانية خالل العشاارل ساانوات االخيرل منختمتهم ؛
 الذين حصااالوا ولا معتل والمات متارية تميت ولا  10/81ئة السااانوات الخمساااة االخيرلمن الختمة.
المادة  : 19يلمم الموظفون الخاضاعون لهذا المرسوم بمتابعة تورات تكوينية أو تحسين خبرل ئة مطار
تخصصهم باستأناء الع م المهنة أو البتنة المشهوت.
هذي التورات التكوينية أو التتريبية يمكن أن تكون حساااااب مناهف أو ئصاااااول تطور تخصاااااص الموظد
يستو ب مواتل تبهيله.
تتمف ومليات التكوين المساااااتمر هذي ئة خطة تكوين للعاملين ئة كل سااااالك والتة يعتها ويقرها الومير
الذي يتبا له السلك طبقا للترتيبات المقررل للتكوين المستمر.
المادة  : 13يتم اكتتاب الموظفين ئة أساااالك الم االت المنصاااوص وليها ئة هذا المرساااوم من خالل
مسابقة أو امتحانات مهنية .
تتضامن المقررات القاضاية بفتح مساابقات التخول ملة أساالك الم ال التوميا المناسب  .وونت االقتضاء
الوظاسد التة ي ب شحلها ئة كل من المسابقات الخار ية والتاخلية.
تطبيقا للفقرل الأانية من الماتل  51من النظام االساسة للموظفين والوكالء العقتويين للتولة ،ئبن المسابقة
التاخلية يمكن أن تفتح للمترشااااحين الذين التتوئر ئيهم صاااافة موظفة التولة بشاااارط أن يساااات يبوا لنفس
شروط المؤهل و االقتمية المنصوص وليها ئة الفصل الأانة من هذا المرسوم .
وئة مطار ترتيبات الفقرل أوالي ،ئقن نساابة المقاوت المخصااصااة لهذي الفسات اليمكن أن تت اوم  % 5من
المقاوت المطلوبة من خالل المسابقة التاخلية .

الفصل الثاني :
الترتيبات الخاصة المتعلقة بأسالك موظفي كتابات الضبط و النيابات
المادة  :14يساهم موظفو كتابات الضبط ئة حسن سير ومل المحاكم وهم مكلفون خاصة :
 مسك قلم ال لسة و مسعتل القضال ئة الحاالت المحتتل ئة القانون تحرير أومال كتابات الضبط و القيام بات رءات التة تتخل ضمن مختصاصاتهم، -حفظ مسوتات االحكام و أرشيد المحاكم و تسليم النس العاتية و التنفيذية و المستخر ات ونها،

 تصاااااتيق أومال القضاااااال و مسااااااوتتهم ونت اتقتضااااااء ئة حاالت مماولتهم لمهام الرقابة ولةالمبمورين الرسيسيين،
 المساهمة ئة حسن سير مصالح اتتارل المركمية لومارل العتل.و يمارسون هذي المهام تحت رقابة و مشراد رسساسهم تبسيسيون.
المادة  :85تحتت رتب أسالك كتابات الضبط والنيابيات حسب المعاتلة المبينة ئة ال تول التالة:

الفسة

التسمية

الاااااااتر اااااااة التر ة االولا الااااااااتر ااااااااة السلم القياسة
الخاصة
الأانية
 %ماااااااان  %من السلك
السلك

%85

أ3

كاااااااااتااااااااااب 50
الضاااااااااابااااط
الرسيسيين

90

95

س4

ب

كاااااااااتااااااااااب 15
الضبط

90

95

س3

15

90

95

س1

كتاب العتل

المادة  :16يحتت ال تول التالة مواصافات المناصاب ووظاسد المساؤولية المفتوحة أمام أسالك م االت
التخصص:
االسالك

الوظاسد المقابلة

المواصفات

كااااتاااااب الضاااااااااابااااط يمارس كتاب الضاابط الرسيساايون وظاسد االستشارل والتفتيش و
متارية والتسااايير ئة المحاكم كما يقومون التسااااااايير والتنسااااااايق
الرسيسيين
واتتارل والاااابااااحااااث
بممارسة مهام التتريس والتبطير.
والتكوين المستمر.
تتمأل مهام التتريس خصوصا ئة تكوين
وتبطير موظفة ووكالء كتابات الضااااابط
والنيابات .
كتاب الضبط

القياام بمهام المسااااااااوتل لكتاب الضااااااابط كااال و ظيفاااة مقاااابااال
الرسيسيين ئة وظاسفهم و النيابة ونهم ونت لرسيس مصلحة
اتقتضاااء ،مهام تبطير وتو يه واسااتقبال
ال مهور ولا مستوى المحاكم

كااااتاااااب الااااعااااتل و تنفيذ المهام المتعلقة بساير كتابات الصبط كااال و ظيفاااة مقاااابااال
لرسيس قسم
والنيابات ئا مختلد المحاكم
النيابات

الماادة  :17يتم ولو االسااااااالاك التاابعاة لهاذا الم ال طبقا الحكام النظام االسااااااااس للموظفين والوكالء
العقتويين للتولة وتبعا لشااروط الحصااول المساابق ولا الشااهاتات المترسااية وال امعية والمهنية كما هو
محتت ئة ال تول الموالا :
السلك

االكتتاب
الطريقة الخارجية

الترسيم
الطريقة الداخلية

ولو السااااااالااك ون طريق بعت الحصاااااول ولا
كاااااااااتااااااااااب الشهاتل المطلوبة :
مساااابقة تاخلية يليها تكوين الشهاتل المطلوب .
الضاااااااااابااااط
شهاتل ليصنص ولا االقل ئة
لمتل ساااانتين ئة مؤسااااسااااة
الرسيسيين
أو بااااعاااات تااااتريااااب
التشاااااريا أو القانون محصااااال
مهنية منشسة أو معترد بها
النا ح لمتل سنتين.
وليهاااا بعااات بااااكلورياااا التعليم
من طرد التولة.
الأااااانوي مشااااااافووااااة بتكوين
متخصاص سانتين ئا مؤسااسة اليمكن أن يترشاح للمسابقة
مهنياة منشااااااابل أو معترد بها مال الوكالء المرساااامون ئة
من طرد الااتولااة أو تااتريااب أساااااااالك ب من م ااااالت
تخصاص االسالك اتتارية
ولمة لمتل سنتن.
الحاااصااااااالين ولا أقااتميااة أو بعاات سااااااانتين من
التقل ون خمس سنوات  .تااااتريااااب الميااااتانة
النا ح ئة الوظيفة.
السن القصوى ونت

الكتتاب  90 :سنة

االشتراك ئة امتحان مهنة
ي ري بعت التسااااااا يل ولة
السحااة تاابهياال طبقااا للماااتل
 58من النظام االسااااااساااااة
وذلك ئة حتوت %5
من المناصاااب المعروضاااة
للمسابقة أو القيام باالمتحان
المهنة المحاااتت ئة المااااتل
 88أوالي.

الااحصااااااااول واالااا
الشااهاتل المطلوبة أو
بعاات تااتريااب النااا ح
لمتل سمنين.

ولو السااااااالااك ون طريق
كاااااااااتااااااااااب الشهاتل المطلوبة :
مسابقة تاخلية وتكوين لمتل
الضبط
بكااالوريااا التعليم الأااانوي ولا
سنتين مؤسسة مهنية منشبل
االقاااال مشااااااافااووااااة باتااكاوياان
أو معترد بهاااا من طرد
متخصااااااص لمتل ساااااانتين ئا
التولة.
مؤسااااااسااااااة مهنية منشاااااابل أو
معترد بهااا من طرد الااتولااة اليمكن أن يترشاح للمسابقة
أو تتريب وملة لمتل سنتين .اال الوكالء المرساااامون ئة
أساااااااالك من م اااااالت باعاااات ساااااااناتاين من
تخصاص االسالك اتتارية التتريب الم تي ئا
السن القصوى ونت لالكتتاب  :الحاااصااااااالين ولا أقااتميااة الوطيفة
التقل ون خمس سنوات.
 12سنة .
المشاااااااااركااة ئة امتحااان
مهنة ي رى بعت التساااا يل
ولة السحااة تاابهياال طبقااا
لاالااماااااتل  58ماان الاانااظااااام
االسااااسااااة وذلك ئة حتوت
 %5مااان الاااماااناااااصاااااااب
المعروضاة للمسابقة .القيام
باااالمتحااان المهنة المحااتت
ئة الماتل  88أوالي.

كتاب العتل

ولو السااااااالااك ون طريق
الشهاتل المطلوب :
مسابقة تاخلية وتكوين لمتل
شاااااااهاتل ختم تروس السااااااالك
سنتين مؤسسة مهنية منشبل
االول من التعليم الأااانوي ولا
أو معترد بهاااا من طرد
االقاااال مشااااااافااووااااة باتااكاوياان
التولة.
متخصااااااص لمتل ساااااانتين ئة
مؤسااااااسااااااة مهنية منشاااااابل أو يمكن أن يترشاااح للمساااابقة
معترد بهااا من طرد الااتولااة وكالء الاتولاة الحاصااااااالين
أو تتريب وملة لمتل ساااانتين .ولا أقااااتميااااة التقاااال ون
السان القصوى ونت االكتتاب  :خمس سااانوات ئة مصاااالح
ومارل العتل.
 15سنة

بعت الحصاااااول ولا
الشااهاتل المطلوبة أو
بعاات تااتريااب نااا ح
لمتل سنتين.

المشاااااااااركااة ئة امتحااان
مهنة ي رى بعت التساااا يل
ولة السحااة تاابهياال طبقااا
لاالااماااااتل  58ماان الاانااظااااام
االسااااسااااة وذلك ئة حتوت
 %5مااان الاااماااناااااصاااااااب
المعروضاة للمسابقة .القيام
باااالمتحااان المهنة المحااتت
ئة الماتل  88أوالي.

المادة  :18يتحصاال كتاب الضاابط الرسيساايون و كتاب الضابط ونت اتقتضاااء مسااؤوليات رآسااة مصااالح
كتابات الضبط ئة مختلد تر ات المحاكم
و بصااافة مساااتقناسية مؤقتتة يمكن لكتاب العتل و النيابة بعت أتاء اليمين أن تسااانت اليهم مهام رآساااة كتابات
الضبط.

المادة  :12قبل تخولهم ئة المهنية يؤتي كتاب الضابط الرسيسيين وكتاب الضبط أمام محكمة االستسناد
ئة أنواكشوط اليمين التالية:
" أقسم باهلل العلي العظيم أن أؤدي بحسن وأمانة المهام الموكلة إلي طبقا للقوانين والنظم المعمول بها
وأن أحافظ على شرف وسر المهنية "
تالحط تبتية هذا اليمين بمو ب محضار يحفظ ضامن أصول المحكمة وتحال نسخة منه الماما الة ومير
العتل.
الترقيات والتحويالت الالحقة لموظفة كتابات الضبط والنيابات ال يترتب وليها يمين تيتل.
المادة  :90كل تصاارد من طرد كاتب ضاابط رسبسااة أو كاتب ضاابط مخل بوا باته المهنية أو مناد
لشرد وكرامة المهنة يشكل خطب تبتيبة.

المادة  :91يعتبر كتاب الضااابط ال رسيساااايون وكتاب الضاااابط أوضاااااء من المحكمة التة يمارسااااون ئيها
وظاسفهم و تلممهم اتقامة ئة مقر المحكمة التابعين لها و ال يمكنهم تحت طاسلة بطالن االومال:
 المشااركة ئة محكمة أحت أوضااسها تربطه بهم والقة موا أو قرابة مباشارل أو غير مباشرل أومصاهرل الة التر ة الأالأة.
 مساوتل قاض تربطهم به نفس شروط القرابة أو المصاهرل المذكورل ئة الفقرل السابقة.و ال يمكنهم حضور لسة أو مساوتل قاض ئة الحاالت التالية :
 مذا تعلق االمر بمصاالحهم الشخصية أو مصالح شخص آخر يربطهم به العالقة المبينة ئة الفقرل 1أوالي.
 مذا تعلق االمر بمصالح شخص يمألونه بقول القانون أو بمو ب وكالة.كما يمكنهم مقتناء الحقوق المتنامع وليها أمام المحكمة التة يمارسون ئيها وملهم .
المادة :99
كتاب الضاابط الرسيساايون و كتاب الضاابط ال يمكن متابعتهم قضاااسيا ون االئعال المنسااوبة مليهم بمناساابة
ممارساتهم لمهامهم مال بعت أخذ رأي م لس تبتيبة يحتت تشاكلته و طرق تساييري بمقرر صاتر ون ومير
العتل  .بحض النطر ون العقوبات التبتيبية و ال ناسية التة يمكن أن تصاتر ون المحاكم المختصة برسيس
المحكمة ئة حالة مرتكاب كتاب الضااااابط الرسيسااااايون أو كتاب الضااااابط لخطإ سااااايم أن يتخذ م رءات
تحفطية ضتي.
ونتا يطهر أن مسااا تمرار مماولة المعنة لعمله ال يتالءم ما حسااان ساااير المرئق ،و ئة منتظار مأوله أمام
المحكمة المختصاااة يمكن تعليق كاتب اضااابط الرسيساااة أو كاتب الضااابط لمهامه بمو ب قرار من ومير
العتل بناءا ولة مقتراح من رسيس المحكمة.

المادة :93
الموظفون المسايرون بمو ب هذا المرسوم ،ئة ما وتي حالة التلبس ،ال يمكن وضعهم تحت بطاقة متاع
الة بعت أخذ رأي ومير العتل .
المادة :94
يحتت مقرر صاتر ون ومير العتل خصاسص المي المهنة والبطاقة المهنية لموظفة كتابات الضبط.
الفصل الثالث:
ترتيبات انتقالية ونهائية
المادة  :95يتم التشاااكيل االصااالة الساااالك كتابات الضااابط والنيابات تبعا للشاااروط المحتت ئة الفقرات
الالحقة :
 موظفو أسااااااالك كتابات الضاااااابط والنيابات من ئسة أ المرساااااامين ونت تاري نفاذ هذا المرسااااااوموالخاضعين للمرسوم –  911/13الصاتر بتاري  12نوئمبر  8313يصنفون ئة سلك كتاب
الضبط الرسيسيين من أ1
 موظفو كتابات الضبط من ئسة ب المرسمين ونت تاري نفاذ هذا المرسوم و الخاضعين للمرسوم–  912/13الصاتر بتاري  12نوئمبر  8313يصنفون ئة سلك كتاب الضبط من ئسة ب .
 موظفو كتابات الضابط من ئسة المرسمين ونت تاري نفاذ هذا المرسوم و الخاضعين للمرسوم–  911/13الصاااتر بتاري  12نوئمبر  8313يصاانفون ئة ساالك كتاب العتل والنيابات من
ئسة .
المادة  :96يتمف الوكالء من سالك مسااوتي التولة الذين يشحلون وظاسد متارية أو كتابية تفتح لهم حق
سااااالم أ ور أساااااالك أ ،ب و طبقا الحكام القاتون رقم  27/028بتاري  01ابريل  8327و المقابل
الحت أساااالك الموظفين ئة االساااالك ال تيتل مذا توئرت لتيهم الشاااروط و المؤهالت المحتتل ئة ال تول
التالة :

الفئة القديمة

سلم األجور

المستوي المدرسي أو الجامعي الفئة الجديدة

أ

تأ8
سأ8

ب

تب8
سب8

ت

8

ت

1

س

شاااهاتل ليصااانص ولا االقل ئة أ1
التشاااريا أو القانون أو مساااتوي
الرتبة الأانية من السااااااالك و
بعاتلها
الااتر ااة المعاااتلااة القااتميااة
بنقص سنين.
باااااكالوريااااا التعليم الأااااانوي أو ب
مستوي يعاتلها.
الرتبة الأانية من السااااااالك و
الااتر ااة المعاااتلااة القااتميااة
بنقص سنين.
شاااااااهااتل الاتروس اتواتاتية أو
شهاتل تعاتلها

8

الرتباة الأالأة من السااااااالك و
الااتر ااة المعاااتلااة القااتميااة
بنقص سنين.

يستفيت وكالء التولة الذين يشحلون وظاسد متارية أو كتابية تفتح لهم حق الولو الة سلم أ ور أ ،ب و
طبقا لمقتضااااايات القانون رقم  27/028بتاري  01ابريل  8327و المماألة لسااااالك الموظفين التين ال
يستوئون الششروط المحتتل ئة الفقرل  8أوالي ئة أ ل ستتة أشهر من تاري نشر هذا النطام ،مما بتم هم
بعات طلاب منهم ئة االساااااااالك ال تيتل للموظفين المماألة الهليةهم المهنية بتون أقتمية للرتبة االولة من
التر ة الأانية ،و مما يبقون بحكم القانون ئة وظاسفهم الخاضعة لنظام الت ميت.
المادة  :97يكمل هذا المرسوم ونت الحا ة بمقررات.
المادة  :98تلحة المراسااااااايم  13/911و13/912و  13/911بتاري  12نوئمبر  8313ئة كائة
الترتيبات المتعلقة باالسالك الخاضعة لهذا المرسوم.
المادة  :92يكلد ومراء العتل والوظيفة العمومية والتشحيل والمالية كل ئيما يعنيه بتطبيق هذا المرسوم
الذي ينشر ئة ال ريتل الرسمية.

