مرسوم رقم  140 – 5102صادرر تادرخ  52فتراخر  5102خحرر النظدم الخدص لساك مسخري المصدرر
التشرخة إلرارات الرولة والمؤسسدت العمومخة ذات الطدتع اإلراري

الفصل األول :اراختدت عدمة
المدرة األولى :تطبيقا ألحكام المواد  22 ،2و  13من القانون رقم  92 –21الصادر بتاريخ  31يناير 3221
المتضممممن الن ام األيمممايمممل الفام ل مو كين و الوكيي الفقدويين ل دولذ ،يلدر وما المريممموم الحالل ل تحديد
الترتيبات الن اميذ ال مطبقذ ع

أيممميس ميممميرص أدمممتاا دارات الدولذ و المميممميمممات الفموميذ مات الطاب

اإلدارص.

المدرة  :5يدم كل ميميرو المصمادر البدمريذ إل دارات الدولذ و الممييات الفموميذ مات الطاب اإلدارص ي كا
بينيا منتم لدممفبذ التيمميير اإلدارص كما حددوا المريمموم رقم  921 –2992الصممادر بتاريخ  31يناير 2992
المحدد ل ن ام التاا لألييس الوزاريذ البينيذ ل دولذ.
و وو يقابل الو ائر المتتصصذ إل التصور و التن يم و التييير و األدغال الجاريذ المتف قذ بإدارة األدتاا
و تييير المصادر البدريذ ،و تقنيات التيويق الفمومل.

المدرة  :3يتم تصمنير مييرص أدتاا دارات الدولذ و الممييات الفموميذ مات الطاب اإلدارص إل األييس
التاليذ:

الكئذ

الدرجذ الثانيذ
التيميذ

أ3

الدرجذ األول
 %من الي س التيميذ

الدرجذ التاصذ

ي م األجور

 %من الي س % 1

مممادر
ميممممتدممممار مصم 51

مممادر
ميممممتدممممار مصم 19

بدريذ

بدريذ

ميتدار مصادر بدريذE6

ب

ممممممادر
ميممممممماعد مصم 51

ممممممادر
ميممممممماعد مصم 19

بدريذ

بدريذ

مياعد مصادر بدريذ E3

المدرة  :4يدممغل ميمميرو األدممتاا المحددون بلما المريمموم ملام الو ائر المتصممصممذ لميمميرص المصممادر
البدريذ ع

ميتوى دارات الدولذ و مميياتلا الفموميذ مات الطاب اإلدارص.

يتم التفيين إل الو ائر المحددة إل الكقرة اليممممممابقذ باقتراك مدممممممترس من الوزير المك ر بالو يكذ الفموميذ و
الوزير الميتتدم طبقا ل ن م المفمول بلا.

الفصل الثدني :أسال المساشدرخن و المسدعرخن
القسم األول :الانظخم
المدرة  :2يضم ي س ميتدارص المصادر البدريذ ثيث درجات منلا درجذ تاصذ.

المدرة  :2يضم ي س مياعدص المصادر البدريذ ثيث درجات منلا درجذ تاصذ.

المدرة  :0تتكون الدرجذ الثانيذ من  31رتبذ و الدرجذ األول من  32رتبذ ،كما تضمممممم الدرجذ التاصمممممذ 39
رتب.
يتم ولوج الي س من الدرجذ الثانيذ.

المادرة  :8ينبغل داتمل كمل يممممممم مس مراعماة التنمايمممممممب بين أعمداد أإراد الدرجذ الثانيذ و الدرجذ األول و عند
اإلقتضاي الدرجذ التاصذ.
يتم دغل الدرجذ التاصذ حصرا من بين مو كل الي س المين تتوإر لديلم دروط المفرإذ و التجربذ الملنيذ.

المدرة  :9يجب ع

المو كين التاضمفين للما المريموم ،إيما عدا حالذ عدم القدرة الملنيذ أو الجيديذ ،جراي

دورات تكوين و/أو تحيين التبرة إل مجال تتصصلم.
يمكن أن تكون دورات التكوين و/أو تحيين التبرة ومه إل دكل وحدات دراييذ و كل يتذ أدلر ما كان تطور
تتصا المو ر يكرض تحيين ميتواه الملنل.
تدمج أعمال التكوين ومه و/أو تحيمممين التبرة إل تطط تكوين مو كل اليممم س إل كل دمممفبذ و التل يضمممفلا و
يقرروا الوزير المك ر بالو يكذ الفموميذ بحيب الدروط المقررة إل التكوين الميتمر.

المدرة  :01ييمتكيد األدمتاا المنتمون ألييس تييير المصادر البدريذ ،بحكم طبيفذ الو ائر الموك ذ ليلم،
من بفض االمتيازات و الفيوات الدلريذ التاصذ يتحدد بمريوم.

القسم الثدني :االكاادب و المواصفدت و وظدئف المسؤولخة
المدرة  :00يتم اكتتاب المو كين إل أيمميس الدممفبذ التاضممفذ للما المريمموم ،بوايممطذ الميممابقذ و/أو اإلمتحان
الملنل.
و تحدد مقررات إتح ميممابقات الدتول ل أيمميس الدممفبذ التوزي المنايممب ،عند اإلقتضمماي ،ل مناصممب المف ن
عنلا بين الميابقات التارجيذ و الدات يذ.
و تطبيقا ل كقرة  2من المادة  12من الن ام األيايل الفام ل مو كين و الوكيي الفقدويين ل دولذ ،يمكن أن تكتح
الميمابقذ الدات يذ أمام متردمحين لييمت للم صمكذ مو ر الدولذ ،دمريطذ أن تتوإر إيلم نكط دروط الدلادة و
األقدميذ المقررة إل وما المريوم.
وإل طار ترتيبات الكقرة أعيه ،ال يمكن أن تتجاوز نيبذ المقاعد المتصصذ للمه الكئذ  %1من المقاعد المف ن
عنلا إل الميابقذ الدات يذ.
المدرة  :05يتم ولوج أيميس ميميرص أدمتاا دارات الدولذ ومميمياتلا الفموميذ مات الطاب اإلدارص ،طبقا
لترتيبات الن ام األيمايمل الفام ل مو كين والوكيي الفقدويين ل دولذ ،وملس باحترام الدروط المتف قذ بالدلادات
المدرييذ والجامفيذ والملنيذ والتجربذ الملنيذ الميبقذ كما وو محدد إل الجدول التالل:

االكتتاب
الي س

الترييم

التارجل

الدات ل

الدلادة المط وبذ:

ولوج الي س عن طريق الميابقذ

الممممدات يممممذ مدمممممممكوعممممذ بتكوين
دلادة الي س الثانل من التف يم الفالل ع األقل إل
متتصما إل المدريذ الوطنيذ
المصمممممممادر البدمممممممريمذ أو القمانون أو المناجمنت أو
لادارة و الصحاإذ و القضاي.
اإلقتصمممماد أو اإلدارة متحصممممل ع يلا بفد باكالوريا
بفد الحصممممممول ع
التف يم الثانوص مدمممممكوعذ بتكوين تتصمممممصممممملالإليمكن أن يتردممح ل ميممابقذ ال
الدلادة المط وبذ.
المو كين المريمممين إل أيمميس
المدريممذ الوطنيذ لادارة و الصممحاإذ و القضمماي أو
أص
بلا) من دممفب األيمميس البينيذ
مصادرمميميذ أترى متتصصذ مندةة أو مفترر(أ1
ميمتدمار
بدريذ

من طرر الدولذ.
الين القصوى ليكتتاب  15ينذ.

و/أو اإلداريممذ أو ممما دممممممممابللمما
ل حماصممممممم ين ع
عن تمط ينوات.

أقدميذ ال تقل
--------

---------دلادة الي س الثانل من التف يم الفالل ع

األقل إل

تيمميير الموارد البدممريذ أو القانون أو المناجمنت أو

بفد تدريب ناجح إل
الميدان مدته ينذ.

اإلقتصممممماد أو اإلدارة متحصمممممل ع يلا بفد باك وريا
التف يم الثانوص ،و ملس إل مميمميممذ مفترر بلا من
طرر الدولذ.
الين القصوى ليكتتاب  09ينذ.
الدلادة المط وبذ:

ال يمكن أن يتردممح ل ميممابقذبفدالالحصممممممول ع

الدلادة المط وبذ.
المو كين المريمممين إل أيمميس
دمممممملادة باك وريا التف يم الثانوص مدممممممكوعذ بتكوين
(ج) من دمممفب األيممميس البينيذ
تتصمصل إل المدريذ الوطنيذ لادارة و الصحاإذ
و/أو اإلداريممذ أو ممما دممممممممابللمما
و القضاي أو أص ممييذ أترى متتصصذ مندةة أو
------ميممماعد مصمممادر
الحماصممممممم ين ع أقدميذ ال تقل
مفترر بلا من طرر الدولذ.
بدريذ
بفد تدريب ناجح إل
عن تمط ينوات.
الين القصوى ليكتتاب  15ينذ.
الميدان مدته ينذ.

---------دمممممملادة باك وريا التف يم الثانوص مدممممممكوعذ بتكوين
تتصصل إل تييير المصادر البدريذ ،إل ممييذ
مفترر بلا من طرر الدولذ.
الين القصوى ليكتتاب  09ينذ.

المدرة  :03تحدد ممويت التو ير وو ائر الميمممموليذ التاصمممذ المتول ولوجلا ألعضممماي أيممميس ميممميرص
عمال دارات الدولذ والممييات الفموميذ مات الطاب اإلدارص إل الجدول التالل:
السك

الراتة

المواصفدت

الوظدئف المقدتكة

مساشدر مسخر

مساشدر مسخر

وظدئف الاصور ،التحث ،اإلرارة

االساشدرة والافاخش و

مصدرر تشرخة

مصدرر تشرخة

الانفخذ والاسخخر في المجدل.

الانسخق واإلرارة.

مسدعر مسخر مصدرر

مسدعر

وظدئف المساااؤولخة من مسااااو رئخ
وظاااادئاف الااطتخق ،الااااافطخر ،الانفخااااذ و
الاسخخر في المجدل.

تشرخة

مصكحة أو رئخ

قسم.

المدرة  :04ينجز أيممميس ميممميرص أدمممتاا دارات الدولذ ومميممميممماتلا الفموميذ مات الطاب اإلدارص الفقود
اإلداريذ إل احترام تام ل تقنيات والقواعد واإلجرايات المطبقذ إل مجال تيممميير المصمممادر البدمممريذ إل اإلدارة
الفموميذ.
ووم مك كون ع

وجه التصوا ،بــ:

 متابفذ األدممتاا إيما يفنل الميممار الملنل (التنقيط ،التقدم والتكوين) والتيمميير المحايممبل (األجور ،الفيوات
والتقاعد)؛
 تطبيق الن م المتف قذ بتييير مو كل وعقدويل الدولذ والممييات الفموميذ مات الطاب اإلدارص؛
 المياومذ إل وض اإلجرايات المرتبطذ بتبييط جرايات طرق تييير المصادر البدريذ؛
 اإلبيغ عن حالذ تقدم مفالجذ م كات األدتاا؛

 ميس وتحيين قواعد البيانات ومنصات التحكم وم كات وكيي اإلدارة؛
 ايتقبال و عيم ميتتدمل المرإق الفام؛
 ضمان المتابفذ اإلداريذ والماليذ ل نداطات المنجزة؛


عداد وتحرير الفقود المتف قذ بتيممم يير األدمممتاا المو كين الوزاريين البين وزاريين وبةدمممتاا المميممميمممات
الفموميذ مات الطاب اإلدارص وكما الفقدويين كما وو منصوا ع يه إل الباب الثانل من القانون رقم 92921
الصممممادر بتاريخ  31يناير  3221والنصمممموا اليحقذ ع يه ( عادة تدممممكيل الميممممار الملنل ،تيمممميير متت ر
الوضفيات ،اإلجازات وتوقر النداط) وبالتكوين.

القسم الثدلث :الاقرم
المدرة  :02يحصممممل التقدم حصممممريا إل الرتبذ ع

أيمممماط األقدميذ ،كل يممممنتين ،إيما عدا قرار يتتمه الوزير

المك ر بمالو يكمذ الفموميمذ عن اليممممممم مس بتجميمد تقمدم أحمد الوكيي ،أو مكماإمةته بتقدم تاا ،طبقا ل ميمممممممطرة
المنصوا ع يلا إل الن ام األيايل الفام ل مو كين والوكيي الفقدويين ل دولذ إل مجال الفقوبات التةديبيذ.
المادرة  :02يتم التقمدم إل المدرجمذ طبقا ألحكام الن ام األيمممممممايمممممممل الفام ل مو كين والوكيي الفقدويين ل دولذ
ونصوصه التطبيقيذ:
 .3بالتقدم االتتيارص ،إقط ل مرور ل درجذ أع

مبادممرة ،عن طريق التيممجيل ع

رأص من ال جنذ اإلداريذ متيماويذ التمثيل المتتصممصممذ ع
ينذ ع

الئحذ يممنويذ ل تقدم تفد بفد

أيمماط الككاية الملنيذ ل وكيي الحائزين ع

أقدميذ

األقل إل الرتبذ الياديذ من الدرجذ الثانيذ؛

 .2عن طريق التيمممجيل ع

الئحذ يمممنويذ ل تقدم بفد رأص من ال جنذ اإلداريذ متيممماويذ التمثيل المتتصمممذ تفد ثر

انتقاي عبر امتحان ملنل ل وكيي الحائزين ع

أقدميذ ال تقل عن ينذ إل الرتبذ الثالثذ من الدرجذ الثانيذ.

وعند جمي الصميغتين  3و  2أعيه تكون األقدميذ المط وبذ يمنذ ع
المين ال تقل أقدميتلم إل الدرجذ الثانيذ عن تمط ينوات.

األقل إل الرتبذ التاميذ بالنيبذ ل وكيي

المدرة  :00ال تنطبق جرايات الترقيذ إل الدرجذ ال ع

المريممين إل األيميس المنايبذ ،ويجرص التقدم إل

الدرجات إل حدود الحصممما المحددة لكل درجذ و ما اقتضممم األمر بحيمممب دمممغور الو ائر الحاصمممل تيل
الينذ.
المدرة  : 08يقتصر التفيين إل الدرجذ التاصذ ع

المو كين المريمين إل األييس المنايبذ ممن تتوإر إيلم

الدروط التاليذ:
 أقدميذ أرب ينوات إل الدرجذ األول من الي س؛ أن يكون قد ب غ الدرجذ األول بصورة منت مذ ،من دون التفرض ألص عقوبذ تةديبيذ؛ أن يكون رأص ال جنذ اإلداريذ متياويذ التمثيل ل ي س يجابيا.المدرة  :09ي زم المو كون التاضمفون للما المريموم بدمغل الو ائر المتصمصمذ ل ي س المص ينتمون ليه .ال
يمكن أن يكون ايمتتداملم إل و ائر ال تطابق أيميكلم ال ايتثنائيا وممقتا .وال يمكن بةص حال من األحوال،
أن يفطل الحق إل دتول الي س المتصا للمه الو يكذ.
المدرة  :51يتم تقدير تفيين المو كين التاضمفين للما المريموم باإلدماج إل ي س ختر و عارتلم لو ائر غير
ت س المتصمممصمممذ ل دمممفبذ نكيممم لا ،وضمممفلم تارج اإلطار أو حالذ ايمممتيداا لكل القطاا المفنل م الوضممم إل
الحيممممبان لمجموا مو كل وما اليمممم س و إل حدود نيممممبذ ينبغ أال تتجاوز ،ال إل حالذ تطبيق الكقرة مبم من
المادة  13من الن ام األيايل الفام ل مو كين و الوكيي الفقدويين ل دولذ الـ .%1
المدرة  :50تطبيقا ل كقرة ج من المادة  13من الن ام األيايل الفام ل مو كين والوكيي الفقدويين ل دولذ ،وللما
الن ام األيمممايمممل التاا ،إإن الترقيذ الدات يذ التل يمكن أن تدممممل  %1ع
ع يلا أو من اإلمتحان الملنل ،تتصممممما ل مو كين الميمممممج ين ع
األع

األكثر من المناصمممب المتيمممابق

الئحذ تةويل النتقائلم ل ترقيذ ل اليممممم س

مبادرة.

يمكن أن ييجل ع

الئحذ التةويل المدار ليلا إل الكقرة أعيه كل المو كين الميتوإين الدروط التاليذ:

أن يكون إل الرتبذ الثالثذ من الدرجذ الثانيذ منم ينذ ع

األقل؛

أن تكون له أقدميذ عدرين ينذ إل الو يكذ الفموميذ؛
أ ن ال يكون قد تفرض لفقوبذ تةديبيذ من المجموعذ الثانيذ تيل الينوات التمط األتيرة من التدمذ؛

أن يكون له مفدل عيمات داريذ يكوق  29/35ع

مدى الينوات التمط األتيرة من التدمذ.

الفصل الثدلث :اراختدت اناقدلخة وخادمخة
المدرة  :55يتم التدممكيل األص م ل أليمميس ميمميرص أدممتاا دارات الدولذ والمميمميممات الفموميذ مات الطاب
اإلدارص من عمال الكئتين (أ) و (ب) المك كين بتيمميير األدممتاا إل الو يكذ الفموميذ ابتداي من يممريان الفمل
بلما المريوم ،والمفينين بانت ام إل و ائر يدغ لا عادة أييس وما التتصا.
يتم دمجلم إل الدرجذ والرتبذ الميئمذ ل ي س الجديد بمقرر مدترس من وزير الو يكذ الفموميذ ووزير الماليذ،
وبفد رأص لجنذ إنيذ مدتركذ مدك ذ للما الغرض.
المدرة  :53يتم انتقال المو كين ل الدرجذ والرتبذ إل األييس الجديدة م حقوقلم المكتيبذ.
المدرة  :54ت غ كاإذ الترتيبات اليممابقذ المتالكذ للما المريمموم ،وتاصممذ ترتيبات المريمموم  915/21بتاريخ
 3221/32/32المتف ق بملام ويئذ تيممميير الفام ين إل القطاعات الوزاريذ ،وبرابطيذ ميممممولل ومه الليئذ م
الو يكذ الفموميذ.
المدرة  :52يك ر الوزراي ،كل إيما يفنيه ،بتنكيم وما المريمممموم المص يندممممر إل الجريدة الريممممميذ ل جملوريذ
اإلييميذ الموريتانيذ.

