مرسوم رقم  100 – 4102صادر بتاريخ  10فبراير  4102يتضمن النظام الخاص ألسالك إداريي وزارة
الداخلية

الباب األول :ترتيبات عامة
المادة األولى :تطبيقا للمادة  13من القانون رقم  93 -31الصاااادر بتاري  31يناير  3331المتضااامن الن ام
العام للمو فين و الوكالء العقدويين للدولة ،يحدد هذا المرسوم الن ام الخاص بأسالك إداريي وزارة الداخلية.
المادة  :4تخضع أسالك إداريي وزارة الداخلية للوزير المكلف بالداخلية بصفته مسؤوال عن تسييرها.

المادة  :3إداريو وزارة الداخلية مؤهلون بحكم تخصاصا م للامن مناصإل اردارة المركزية و ارقليمية بوزارة
الداخلية.
الماادة  :2يعين األمين العام و المكلفون بم ام و المساااااااتلاااااااارون و المفتي العام و المديرون العامون و والة
الواليات ،من بين إداريي وزارة الداخلية ممن مارساااوا و احف حاكم و أكملوا تجربة ثالث سااانوات علأل األقن
داخن اردارة المركزية أو ارقليمية بوزارة الداخلية و حصلوا علأل تقييم عام جيد.
االستثناءات المتعلقة بالفقرة اآلنفة ،ال يمكن أن تتعدى في جميع الحاالت  %39من عدد الو احف.

المادة  :0يعين المفتلاااااااون و المديرون العامون المسااااااااعدون و المديرون المركزيون و الملحقون بالديوان و
الوالة المساااااعدون و مديرو ديوان و مسااااتلااااارو الوالة و الحكام و مديرو المصااااالو من بين إداريي وزارة
الاداخلياة ،ممن ماارساااااااوا و ااحف رحيي مركز إدارو و علأل تجرباة ثالث سااااااانوات علأل األقن داخن اردارة
المركزية و ارقليمية بوزارة الداخلية و حصلوا علأل تقييم عام جيد.
االستثناءات المتعلقة بالفقرة اآلنفة ،ال يمكن أن تتعدى في جميع الحاالت  %39من عدد الو احف.
المادة  :6يعين المديرون المركزيون المسااااااعدون و الحكام المسااااااعدون و رؤسااااااء المراكز اردارية من بين
إداريي وزارة الداخلية ،ممن أكملوا تجرب ة سنتين داخن اردارة المركزية أو ارقليمية بوزارة الداخلية و حصلوا
علأل تقييم عام جيد.
االستثناءات المتعلقة بالفقرة اآلنفة ،ال يمكن أن تتعدى في جميع الحاالت  %39من عدد الو احف.

المادة  :7تتم التعيينات في الو احف المذكورة في المواد اآلنفة بموجإل مرسوم صادر عن مجلي الوزراء بناء
علأل اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
الماادة  :8يساااااااتفياد إداريوا وزارة الاداخلياة المعينين علأل مساااااااتوى اردارة المركزياة و اردارة ارقليمية ،من
تعويضات و امتيازات ل رية خاصة خالصة محددة في الجداون التالية:
الو يفة

العالوة الل رية

األمين العام

099.999

مكلف بم مة

199.999

مستلار فني

199.999

المفتي العام

199.999

مدير عام

009.999

مدير عام مساعد

099.999

مدير مركزو

309.999

مفتي

309.999

ملحق ديوان

309.999

مديرو مصالو

399.999

مدير مركزو مساعد

399.999

اردارة ارقليمية
الو يفة

مبلغ عالوة السلطة

الوالي

099.999

الوالي المساااااااعد ،مدير ديوان
099.999
الوالي ،مساااااااتلاااااااار الوالي و
الحاكم
الحااااكم المسااااااااااعاااد و رحيي
199.999
المركز اردارو

المادة  : 9تعيين المو فين الخاضاااعين ل ذا المرساااوم عن طريق دمج م في سااالك اخر أو إعارت م في و احف
غير تلك المخصاااصاااة لمجال م أو اساااتفادت م من وضاااعية خار إطار أو وضاااعية إيداا ي ن في االعتبار عدد
المو فين المنتمين ل اذ األساااااااالك ،و أال تتجااوز باساااااااتثناء حالة تطبيق الفقرة إل من المادة  03من الن ام
األساسي للمو فين و الوكالء العقدويين للدولة نسبة الخارجين عن سلك م و في كن حان .%0

الباب الثاني :أسالك اإلداريين و اإلداريين المساعدين
الفصل األول :التنظيم
المادة  :01يتضمن سلك إداريي وزارة الداخلية ثالث درجات من بين ا درجة خاصة.

المادة  :00يتضمن سلك ارداريين المساعدين في وزارة الداخلية ثالث درجات من بين ا درجة خاصة.
المادة  :04تتألف الدرجة الثانية من  31رتبة و الدرجة األولأل من  30رتبة و الدرجة الخاصة من  39رتإل.
يتم الولو إلأل السلك عن طريق الدرجة الثانية.
و يحدد في الباإل األون من هذا المرسوم نسبة توزيع أفراد السلك بين الدرجة الثانية و الدرجة األولأل و الدرجة
الخاصة عند االقتضاء ،و كذلك عالمة الراتإل.
المادة  :03يلزم ارداريون و ارداريون المساااعدون في وزارة الداخلية بتدريبات لتحسااين الخبرة واأو التكوين
في تخصص م.
و يمكن أن تكون هذ التدريبات أو التكوينات علأل مواضااايع مخصاااوصاااة و نصاااف سااانوية إذا اقتضاااأل تطور
تخصص المو ف أن يقوم بتحسين كفاءته الم نية.
و ت در هذ التدريبات أو التكوينات في خطة تكوينية أللاااااااخاص كن سااااااالك يعددها و يحددها الوزير المكلف
بالداخلية حسإل اللروط المنصوص علي ا في ميدان التكوين المستمر للمو فين و الوكالء العقدويين للدولة.

الفصل الثاني :االكتتاب

المااادة  :02يفتو الولو إلأل سااااااالااك إداريي وزارة الااداخليااة طبقااا ألحكااام الن ااام العااام للمو فين و الوكالء
العقدويين للدولة مع لاااروط الحصاااون علأل لااا ادات مدرساااية أو جامعية أو م نية و تجربة م نية مسااابقا طبقا
لترتيبات الجدون التالي:

السلك

االكتتاإل
الخارجي

اردارو

الترسيم
الداخلي

ااابقةاااد ال احصاااااااون عاالااأل
الولو إلأل السااالك عن طريق المسابااعا
المؤهن المطلوإل
في ادة المطلوبة.
الاااداخلياااة بعااادهاااا متاااابعاااة تكوينالل
لااااا ادة السااااالك الثاني علأل األقن من
المدرسااة الوطنية ل دارة و الصااحافة و
التعليم العالي في القانون أو ارقتصااااد
القضااااء أو أو مؤساااساااة أخرى تعترف
أو اردارة أو الاعالاوم االجااتااماااااعيااااة
ب ا الدولة.
محصاااااااون عليااه بعااد الباااكلوريااا من
اااااصيترلاااااااو للمسااااااااااابقااااة إال الوكالء
التعليم الثانوو مع تكوين متخصا ال
من المااادرساااااااااة الوطنياااة ل دارة و
المرسامين من مساتوى أ 1من األسالك
الصحافة و القضاء.
البينية أو اردارية أو ما يماثل ا ممن ل م
أقدمية  0سنوات علأل األقن.
حد السن القانونية لالكتتاإل  10سنة
............

............

............

الححة تاادريااإل ناااجو لماادة
منااااابقة م نية بعد التساااااجين في بعااد
لااااا ادة السااااالك الثاني علأل األقنمسا
سنتين في منصإل لمن
التعليم العالي في القانون أو ارقتصااااد
الكفااءة طبقاا للمادة  03من الن ام العام
أو اردارة أو الاعالاوم االجااتااماااااعيا
فياااةحاادود  %0من الو اااحف للتنااافي
محصاااااااون علي ااا بعااد الباااكلوريااا من
علي ا أو المسااااابقة الم نية المنصااااوص
التعليم الثانوو.
علي ا في المادة  33أعال .
حد السن القانونية لالكتتاإل  09سنة
...........
...........
بعااد تاادريااإل ناااجو لماادة
سنتين في منصإل لمن
اااابقةاااد الااحصاااااااون عاالااأل
الولو إلأل الساااالك عن طريق مسا بااعا
المؤهن المطلوإل:
ارداريااااااااااااااااااون
ااااااااة ادة المطلوبة.
داخلياااة بعاااد التكوين في المااادرسا الل
المساعدون
ل ا ادة الساالك األون من التعليم العالي
الوطنية ل دارة و الصاااحافة و القضااااء
في القانون أو االقتصااااد أو اردارة أو
أو أو مؤساااااااسااااااااة أخرى تعترف ب ااا
العلوم االجتمااعياة ،بعد الباكلوريا من
الدولة.
التعليم الثانوو مع تكوين متخصااااااص
من المااادرساااااااااة الوطنياااة ل دارةو وال يترلاااااااو للمسااااااااابقااة إال الوكالء
المرسامين من مستوى إل من اللعإل و
الصحافة و القضاء.
األسالك البينية أو اردارية أو ما يماثل ا
حد السن القانونية لالكتتاإل  10سنة.
ممن ل م أقدمية  0سنوات علأل األقن.
...............
................

.............
الححة تاادريااإل ناااجو لماادة
العاليااابقة م نية يتم التساااجين علأل بعااد
ل ا ادة الساالك األون من التعليم مسا
سنتين في منصإل لمن.
علأل األقن في القانون أو ارقتصاااد أو
الكفااءة طبقاا للمادة  03من الن ام العام
بعاااد
في حدود  %0من المناصإل المتنافي
اردارة أو العلوم االجتمااااعياااة ،و
الباكلوريا من التعليم الثانوو.
علي ا.
..........
سنة.المسااااابقة الم نية المنصااااوص علي ا
حد السن القانونية لالكتتاإل  09أو
بعااد تاادريااإل ناااجو لماادة
في المادة  33أعال .
سنتين في منصإل لمن.
................

الفصل الثالث :التقدم -التأديب و ترتيبات خاصة
المادة  :00يتم تقدم الرتبة داخن الدرجة بواساااااااطة األقدمية فقط ،في كن سااااااانتين إال إذا قرر الوزير التابع له
المو ف تجميد التقدم بالنسبة له حسإل ارجراء المنصوص عليه في الن ام العام للمو فين و الوكالء العقدويين
للدولة في ميدان العقوبات التأديبية.
الماادة  :06يتم التقادم من درجاة إلأل أخرى طبقاا ألحكاام الن اام العاام للمو فين و الوكالء العقادويين للدولة و
نصوصه التطبيقية كما يلي:
 .3االختيار فقط في حالة االنتقان إلأل الدرجة العليا مبالرة عن طريق التسجين في الجدون السنوو للتقدم المعد بعد
أخذ رأو اللجنة اردارية متساااوية التمثين المختصااة ،حسااإل الكفاءة الم نية للوكالء الذين اسااتكملوا أقدمية ساانة
علأل األقن في الرتبة السادسة في الدرجة الثانية؛
 .0عن طريق التسجين في الجدون السنوو للتقدم المعد بعد أخذ رأو اللجنة اردارية متساوية التمثين المختصة ،بعد
انتقاء يتم عن طريق اختيار م ني للوكالء الذين حصلوا عن أقدمية سنة علأل األقن في الرتبة الثالثة من الدرجة
الثانية.
الماادة  :07يجاإل علأل وكين مو ف في اردارة المركزية ليحصااااااان علأل ترقية إلأل الدرجة األولأل ،أن يكمن
سنتين متتابعتين في المراكز ارقليمية إال إذا أعفا الوزير من ذلك ن را لمصلحة اردارة.
المادة  :08التقدم في الدرجة الخاصة مقصور علأل المرسمين من السلك الذين تتوفر في م اللروط التالية:
أقدمية أربع سنوات في الدرجة األولأل من السلك؛

الولو إلأل الدرجة األولأل دون التعرض ألو عقوبة تأديبية؛
الحصاون علأل معلومات استثناحية علأل أثر تكوين لمدة تسعة أل ر علأل األقن طوان المسار الم ني و له عالقة
بميدان تخصص السلك.
و يتم ولو السلك الخاص عن طريق انتقاء بواسطة اختبار م ني.
و يتم التعيين في الدرجة الخاصااااة مع احترام العدد المخصااااص لكن درجة ،و عند االقتضاااااء ،حسااااإل لاااامور
المناصإل الذو يحدث طوان السنة.
المادة  :09تطبيقا للفقرة

من المادة  03من الن ام العام للمو فين و الوكالء العقدويين للدولة و ل ذا الن ام

الخاص تكون الترقية الداخلية التي تتعلق إل  %0علأل األكثر من المناصاااإل المتنافي علي ا أو موضاااع اختبار
م ني ،مخصااصااة للمو فين المسااجلين علأل الححة الكفاءة ب دف انتقاح م للترقية داخن الساالك األعلأل الذو يلي
سلك م مبالرة.
يسجن في الححة الكفاءة المذكورة في الفقرة أعال المو فون الذين تتوفر في م اللروط التالية:
الحصون علأل الرتبة الرابعة من الدرجة الثانية منذ سنة علأل األقن؛
عدم التعرض ألو عقوبة تأديبية في المجموعة الثانية خالن سنوات م العلر األخيرة في الخدمة؛
الحصون علأل معدن عالمات إدارية أكثر من 30ا 09للسنوات الخمي األخيرة في الخدمة.
المادة  :41يكون نلاااط ارداريين و ارداريين المساااعدين و طريقة عمل م و أيا كانت و احف م موضااعا لتقييم
سانوو عام يقوم به وزير الداخلية طبق علأل التقييم الذو يقوم به رحيسا م التسالسالي المبالر و يدخن هذا التقييم
في العالمة السنوية التي تسند للمو ف.
المادة  :40تطبق األحكام المتعلقة بالعقوبات التأديبية المنصوص علي ا في القانون العام للو يفة العمومية علأل
ارداريين و ارداريين المساعدين في وزارة الداخلية.
المادة  : 44يمكن ل داريين و ارداريين المساااااااعدين في وزارة الداخلية أن يوضااااااعوا في إحدى الوضااااااعيات
المنصوص علي ا في الن ام العام للو يفة العمومية.
المادة  :43ترجع السالطة التأديبية تجا إداريي السالطة إلأل السلطة التي تملك التعيين باستثناء عقوبة ارنذار و
التوبي فإن ا تعود إلأل وزير الداخلية.

الباب الثالث :ترتيبات انتقالية و نهائية

المادة  :42يحتف بساالك إداريي الجم ورية ارسااالمية الموريتانية المن م بالمرساااوم رقم  900 –00بتاري
 31يناير  3300كسلك علأل طريق االختفاء.
المادة  :40يكون التكوين األصاااااالي ألسااااااالك ارداريين و ارداريين المساااااااعدين في وزارة الداخلية من بين
األلاااخاص المعينين عند تاري ساااريان هذا المرساااوم ،من بين أساااالك اردارة العامة المن مين بالمرساااوم رقم
 110 –03بتاري  01نوفمبر  3303و الذين عينوا بصافة منت مة في المناصاإل المخصصة عادة لالسالك
المذكورة في هذا المرسوم و يتم تصنيف م طبقا للجدون التالي:

الفحة

السلك القديم

النصوص المن مة له

أ

إدارو مدني

إدارو فحته أ3
المرسوم رقم  110 -03بتاري  01نوفمبر 3303

ملحق إدارة عامة نفي المرسوم

السلك الجديد و فحاته

إدارو مساعد أ1

المادة  :46الوكالء العقدويين للدولة الذين يلااملون مناصااإل إدارية أو فنية تؤدو إلأل عالمات قياسااية لرواتإل
فحاة أ بمف وم القاانون  913 -10بتااري  0إبرين  3310و المطابقة لسااااااالك من المو فين ،يصااااااانفون في
األساااااااالك الجديدة طبقا لترتيبات المادة  310من القانون رقم  93 –31الصاااااااادر بتاري  31يناير 3331
المتضمن الن ام األساسي للمو فين و الوكالء العقدويين للدولة.
الماادة  : 47يتم تصااااااانيف ارداريين و ارداريين المسااااااااعادين في الدرجة و الرتبة الجديدة مع احترام الحقو
المكتسبة.
المادة  :48تتم إعادة تحوين األسالك الجديدة ل داريين و ارداريين المساعدين من طرف السلطة المختصة بعد
استلارة لجنة فنية ملتركة تتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية و الو يفة العمومية و المالية.
المادة  :49من أجن إيجاد اآلليات الضارورية لوضع ترتيبات داحمة و ذلك باستثناء ترتيبات المواد  0 ،0و 1
اآل نفة الذكر األلااااخاص الذين يلااااملون الو احف المخصااااصااااة رداريي وزارة الداخلية و الذين ال تتوفر لدي م
اللروط المحددة في هذا المرسوم يمكن تثبت م أو تعيين م بصفة استثناحية في و احف من نفي المستوى.
تطبق هذ االستثناءات لمدة ال تتجاوز  30ل را من تاري نلر هذا المرسوم.

المادة  :31المو فين المصاانفين في الفحة أ و المنضاامين لالسااالك اردارية طبق أحكام القانون رقم –993
 31الصاادر بتاري  31يناير  3331المتضامن الن ام األسااسي للمو فين و الوكالء العقدويين للدولة و كذلك
النصاوص المطبقة له و الذين يلاملون الو احف الخاصة بمو في أسالك إداريي وزارة الداخلية ألقدمية ال تقن
عن ساتة سانوات من تاري نلاار هذا المرساوم ،يمكن بطلإل من م محون من القطاا األصاالي و بعد رأو اللجنة
الملااااتركة المنصااااوص علي ا في المادة  19أعال  ،إدماج م في أحد أسااااالك إداريي وزارة الداخلية المناسااااإل
لوضعيت م السابقة.
هذا اردما يجإل أن يتم في اجان ال تتعدى ستة أل ر.
المادة  :30تلمأل جميع الترتيبات الساااابقة المخالفة ل ذا المرساااوم ،و خاصاااة ترتيبات المرساااوم رقم –0991
 919بتاري  01ماي  0991المتضااااامن للن ام الخاص بإداريي وزارة الداخلية فيما يتعلق باألساااااالك التي
ين م ا المرسوم الحالي.
المادة  :34يكلف وزير الداخلية و الالمركزية و وزير المالية و وزيرة الو يفة العمومية و العمن و عصااااارنة
اردارة ،كن فيما يعنيه ،بتنفيذ هذا المرسوم الذو ينلر في الجريدة الرسمية للجم ورية ارسالمية الموريتانية.

