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 الجريدة الرسمية
  

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 1450 العدد 15الســــنة  9352 نوفمبر 30

 المحتــوى
 

 قانونية أوامر و قوانين -1

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -9 

 

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص تنظيمية

أغشت  30الصادر بتاريخ  3002.310يتضمن تطبيق القانون رقم  9352-921مرسوم رقم   9352بر أكتو 92

 313.يناير  3.الصادر بتاريخ  313.ـ330الذي يلغي ويحل محل القانون رقم  310.

 22222222222222222222222222222222222222222222222222222757المتضمن النظام األساسي للشرطة الوطنية
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يحدد صالحيات وزير الداخلية والالمركزية وتنظيم اإلدارة  9352-017مرسوم رقم  9352توبر أك 5
 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222707المركزية لقطاعه

 

 إشعــــــارات –0

 إعالنـــــات -7
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 -قرارات –مقررات –مراسيم -9

 تعميمات

 وزارة الداخلية والالمركزية

  نصوص تنظيمية

أكتوبر  92صادر بتاريخ  9352-921مرسوم رقم 

 300.9352يتضمن تطبيق القانون رقم  9352

الذي يلغي ويحل  9352أغشت  32الصادر بتاريخ 

 93الصادر بتاريخ  9353 ـ337محل القانون رقم 

ألساسي للشرطة المتضمن النظام ا 9353يناير 

 .الوطنية

 ترتيبات عامة: الباب األول 

يطبق هذا المرسوم أحكام القانون رقم : المادة األولى

 310.أغشت  30الصادر بتاريخ  310.-00

 2لشرطةلالمتضمن النظام األساسي 

يخضع أفراد الشرطة الوطنية في ممارسة : 9المادة 

 2مهامهم للسلطة الهرمية لرؤسائهم المباشرين

تنظيم الهرم التسلسلي ألسالك الشرطة : باب الثاني ال

 الوطنية

حول تنظيم التسلسل الهرمي للشرطة : الفصل األول

 الوطنية

التسلسل الهرمي للشرطة الوطنية يتضمن : 0المادة 

 :إطارين أساسيين هما

  (ش.ع.إ)اإلطار العام للشرطة 

  (ش.ف.إ)اإلطار الفني للشرطة 

 لعام حول اإلطار ا: القسم األول

أسالك ( 5)يضم اإلطار العام للشرطة خمسة : 4المادة 

 : محددة كالتالي, متسلسلة

  سلك مفوضي الشرطة 

 سلك ضباط الشرطة 

  سلك مفتشي الشرطة 

  سلك ضباط صف الشرطة 

 2سلك وكالء الشرطة 

تحدد رتب اإلطار العام للشرطة الوطنية : 1المادة 

 :كالتالي

 :سلك مفوضي الشرطة يتضمن

 فوض مراقب شرطةرتبة م 

 رتبة مفوض شرطة إقليمي 

  رتبة مفوض شرطة رئيس 

 2رتبة مفوض شرطة 

 : سلك ضباط الشرطة يتضمن

 رتبة ضابط شرطة رئيس 

  رتبة ضابط شرطة مستوى أول 

 2رتبة ضابط شرطة مستوى ثاني 

 : شرطة يتضمنالسلك مفتشي 

 رتبة مفتش شرطة رئيس 

 رتبة مفتش شرطة مستوى أول 

  2مستوى ثانرتبة مفتش شرطة 

 :سلك ضباط صف الشرطة يتضمن

 رتبة مساعد أول من الشرطة 

 رتبة مساعد من الشرطة 

 رتبة رقيب أول من الشرطة 

 2رتبة رقيب شرطة 

 :سلك وكالء الشرطة يتضمن

 رتبة وكيل شرطة مستوى أول 

 2رتبة وكيل شرطة مستوى ثان 

يقوم التسلسلي الهرمي لإلطار العام للشرطة : 1المادة 

 2من رتبة إلى رتبة الوطنية

وعند , وعندما تتساوى الرتب يتم على أساس األقدمية

الرتبة يتم على أساس التقييد تساوي األقدمية في نفس 

 2قرارالتعيين في الرتبةفي 

 حول اإلطار الفني: القسم الثاني

 :يضم اإلطار الفني للشرطة الوطنية: 0المادة  

  سلك أطباء الشرطة 

  سلك مهندسي الشرطة 

 لك الفنيين السامين ضباط الشرطة س 

 2سلك الفنيين ضباط صف الشرطة 

 سلك أطباء الشرطة: 5القسم الفرعي 

 :يضم سلك أطباء الشرطة: 2المادة 

 رتبة طبيب مفوض شرطة مراقب 

 رتبة طبيب مفوض شرطة إقليمي 

 رتبة طبيب مفوض رئيس 

  رتبة طبيب مفوض شرطة 

 2رتبة طبيب ضابط شرطة 

 سلك مهندسي الشرطة: 9القسم الفرعي 

 :يضم سلك مهندسي الشرطة: 2المادة 

 رتبة مهندس مفوض شرطة مراقب 

 رتبة مهندس مفوض شرطة إقليمي 

 رتبة مهندس مفوض شرطة رئيس 

 رتبة مهندس مفوض شرطة 

 2رتبة مهندس ضابط شرطة 

 سلك الفنيين السامين ضباط الشرطة: 0القسم الفرعي 

 :ضباط الشرطة نييضم سلك الفنيين السام: 53المادة 

 رتبة فني عالي ضابط شرطة رئيس 

 رتبة فني عالي ضابط شرطة مستوى أول 

 2رتبة فني عالي ضابط شرطة مستوى ثاني 
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ن ضباط صف ين الساميسلك الفني: 7القسم الفرعي 

 الشرطة

ن ضباط صف ين السامييضم سلك الفني: 55المادة 

 :الشرطة

 رتبة فني مساعد أول من الشرطة 

 اعد شرطةرتبة فني مس 

  الشرطةمن رتبة فني رقيب أول 

 2رتبة فني رقيب شرطة 

حول تنظيم أسالك اإلطار العام : الفصل الثاني

 للشرطة الوطنية

 ترتيبات مشتركة: 5الفصل الفرعي 

يتم الولوج إلى أحد أسالك اإلطار العام : 59المادة 

طبقا  يق المسابقة المباشرة أو المهنيةعن طر

النظر عن الشروط الخاصة غض ب, للشروط العامة

 :بكل سلك

  سنة على  0.على األقل و 11بلوغ سن

 ،األكثر

  م 0,,1ال تقل القامة عن، 

  قوة البنية الجسمية والقدرة على الخدمة

 ،النشطة ليال ونهارا

  عينين للبالنسبة  15/13حدة بصر تساوي

 ،(النظارات المصححة مقبولة)

  ثبوت حسن السيرة والسلوك بناء على

 2ق إداريتحقي

تحدد الئحة المترشحين للولوج إلى أحد : 50المادة 

الوزير أسالك اإلطار العام عن طريق مقرر صادر عن 

اقتراح من المدير العام لألمن  المكلف بالداخلية بناء على

 2الوطني

ال يمكن ألي كان أن يجتاز من سلك آلخر : 57المادة 

المطلوب  إذا كان قد نجح في مسابقات الولوج إلى السلك

اها في وحصل على دبلوم في نهاية الدروس التي اجر

 2لته للرتبة المرشح لهامدرسة أو مركز معترف بمعاد

يتم ترسيم الطالب , عد انتهاء تكوينهمب: 51المادة 

المتدربين الذين أجروا بنجاح التكوين المهني في 

أو في , تكوينيةالمدرسة الوطنية للشرطة أو مراكزها ال

في , لتها للمدرسة الوطنية للشرطةترف بمعادمدارس مع

 2األسالك التي اكتتبوا من أجلها

تحدد مدة التكوين بالنسبة للمفوضين : 51المادة 

 :والضباط والمفتشين من اإلطار العام كالتالي

 شهرا( 10)الشرطة  ومفوض 

 شهرا( 10)ط الشرطة ابض 

  شهرا( .1)مفتشو الشرطة 

  أشهر( 1)وكالء الشرطة 

مقرر من الوزير المكلف بالداخلية الطرق سيحدد 

 2التطبيقية لهذا التكوين

 التقدم :9الفصل الفرعي 

تمنح رتب مفوضي وضباط ومفتشي : 57المادة 

لجمهورية الشرطة من اإلطار العام من طرف رئيس ا

 2ير العام لألمن الوطنيبناء على اقتراح من المد

ين أطر يجرى التقدم فقط باالختيار من ب: 52المادة 

 2الشرطة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلولة

قبل , يجب أن يتم إعداد جدول التقدم كل سنة: 52المادة 

 2يناير من السنة المرجعية 01

لمفوضي يتم إعداد جدول التقدم بالنسبة : 93المادة 

إلطار العام من طرف اوضباط ومفتشي الشرطة من 

ر رئيس ويخضع لقرا, المدير العام لألمن الوطني

 2الجمهورية

يتم إعداد جدول التقدم بالنسبة لضباط الصف من اإلطار 

ويخضع , العام من طرف المدير العام لألمن الوطني

 2لقرار الوزير المكلف بالداخلية

 15يوم  - يتم نشر مختلف جداول التقدم كآخر أجل

 2فبراير من السنة المرجعية

ما فيه يجوز مراجعة جداول تقدم السنة المرجعية ب

مصلحة العمل من أجل انسجام أفضل للتسلسل الهرمي 

 2للشرطة الوطنية

سلك مفوضي الشرطة من اإلطار : 0الفصل الفرعي 

 العام

يضم سلك مفوضي الشرطة من اإلطار : 95المادة 

 :رتب هي( 4)العام أربع 

 رتبة مفوض شرطة مراقب درجة وحيدة 

  درجات 30رتبة مفوض شرطة إقليمي 

  درجات  ,3شرطة رئيس رتبة مفوض 

  2درجات 30رتبة مفوض شرطة 

القياسية  تحدد رتب ودرجات وتدرج العالمة: 99المادة 

 :يلي لسلك مفوضي الشرطة كما

العالمة  الدرجات الرتبة

 القياسية

 44, وحيدة مفوض مراقب

 0 مفوض إقليمي 

. 

1 

510 

500 

5,1 

 , مفوض رئيس

5 

4 

0 

5,1 

541 

500 

531 
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الولوج إلى أسالك مفوضي الشرطة : 7الفصل الفرعي 

 من اإلطار العام

يتم الولوج إلى سلك مفوض الشرطة من : 90المادة 

 :اإلطار العام عن طريق

, المسابقة الخارجية الكتتاب التالميذ المفوضين -

يتانيين الحاصلين مفتوحة أمام المواطنين المور

, تر أو المتريز في القانونعلى شهادة الماس

سنة  0.األقل و ىسنة عل 11ين سن البالغ

 2على األكثر

مفتوحة أمام ضباط الشرطة , المسابقة الداخلية -

سنة على األكثر  ,5البالغين , من اإلطار العام

والحاصلين على عالمة تقييم أعلى أو تعادل 

ت في رتبة ضابط وأقدمية خمس سنوا 3./,1

 2شرطة

دم مفوضي الشرطة من اإلطار تق: 1الفصل الفرعي 

 العام

يمكن أن يسجل في الرتبة األعلى : 97المادة 
المفوضون الذين يستوفون شروط التقييم واألقدمية 

 :التالية
 مراقب شرطة  في رتبة مفوض -5

المفوضون االقليميون الذين تتوفر فيهم شروط التقييم 
سنوات من الخدمة الفعلية في هذه ( 0)ولديهم أقدمية 

 2الرتبة
 في رتبة مفوض إقليمي  -9

المفوضون الرئيسيون الذين تتوفر فيهم شروط التقييم 
سنوات من الخدمة الفعلية في هذه ( 0)ولديهم ثالث 

 2الرتبة
 في رتبة مفوض رئيس  -0

مفوضو الشرطة الذين تتوفر فيهم شروط التقييم ولديهم 
 2الخدمة الفعلية في هذه الرتبة سنوات من( ,)أقدمية 

في الدرجة , لدى ترقيتهم, يرتب المعنيون بدون أقدمية

المقابلة للعالمة القياسية األعلى مباشرة من تلك التي 

 2كانوا يستفيدون منها في السابق

 سلك ضباط الشرطة من اإلطار العام: 1الفصل الفرعي 

يقوم ضباط الشرطة من اإلطار العام  :91المادة 

ويتولون 2 بمساعدة مفوضي الشرطة في مزاولة مهامهم

وظائف رؤساء ويعينون في , يةوظائف القيادة العمليات

ة سرايا حفظ النظام أو و قيادمصالح دوائر الشرطة أ

ارة المركزية في رؤساء مصالح على مستوى اإلد

 2اإلدارة العامة لألمن الوطني

 :يضم سلك ضباط الشرطة ثالث رتب: 91المادة 

  درجات( 0)رتبة ضابط رئيس ثالث 

  رتبة ضابط شرطة مستوى أول ستة(, )

 درجات 

  ( 0)رتبة ضابط شرطة مستوى ثان ثمان

 2درجات

يحدد الجدول التالي رتب ودرجات وتدرج : 97المادة 

 :العالمة القياسية لسلك ضباط الشرطة

العالمة  الدرجات الرتبة

 القياسية

 0 ضابط شرطة رئيس 

. 

1 

401 

450 

400 

 , ضابط مستوى أول

5 

4 

0 

. 

1 

400 

43, 

00. 

0,, 

04, 

003 

 0 ضابط مستوى ثاني

0 

, 

5 

4 

0 

. 

1 

0,, 

04, 

003 

011 

.15 

.,0 

.40 

..0 

الولوج إلى أسالك ضباط الشرطة : 7الفصل الفرعي 
 من اإلطار العام

طرق الولوج إلى أسالك ضباط الشرطة من : 92المادة 
 : اإلطار العام هي

الكتتاب تالميذ ضباط ارجية مسابقة خ -
مفتوحة امام المواطنين الموريتانيين , الشرطة

جازة او شهادة الحاصلين على شهادة اإل
العامة في الحقوق  الدراسات الجامعية
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سنة على  0.سنة على األقل  11والبالغين 
 2األكثر

مفتوحة أمام مفتشي الشرطة , مسابقة داخلية -
األكثر  ة علىسن ,5من اإلطار العام البالغين 

, 3./,1ل والحاصلين على عالمة تقييم تعاد
 2سنوات في الرتبة( 5)ولديهم أقدمية خمس 

 تقدم ضباط الشرطة من اإلطار العام : 2الفصل الفرعي 
ولوج إلى للتقدم اليمكن أن يدرج في جدول : 92المادة 

ضباط الشرطة الذين تتوفر فيهم معايير , رتبة أعلى
 :التاليةقدمية التقييم واأل

ة من الشرط ضباط: في رتبة ضباط شرطة رئيس
سنوات في ( 0)قدمية ثالث المستوى األول الذين لديهم أ

 2هذه الرتبة
الشرطة ضباط : في رتبة ضابط مستوى أول -

لغوا الدرجة الرابعة من المستوى الثاني الذين ب
 2في هذه الرتبة

 في الدرجة, لدى ترقيتهم, يرتب المعنيون بدون أقدمية
المقابلة للعالمة القياسية األعلى مباشرة من تلك التي 

 2 كانوا يستفيدون منها في السابق
شي الشرطة من اإلطار تسلك مف: 2الفصل الفرعي 

 العام
يمارس مفتشو الشرطة من اإلطار العام : 03المادة 

مهام التحريات واالستعالمات والمراقبة في مختلف مهام 
 2الشرطة

ادة مفوضيات االمن العمومي او سرايا ويمكن تكليفهم بقي
 2التدخل وحفظ النظام

يتألف سلك مفتشي الشرطة من اإلطار العام : 05المادة 
 :من ثالث رتب

 درجات ( 0)مفتش رئيس ثالث  -
 درجات ( 4)مفتش مستوى أول أربع  -
 درجات( 0)مفتش مستوى ثان سبع  -
يحدد الجدول التالي رتب ودرجات وتدرج : 09المادة 
 :مة القياسية لسلك مفتشي الشرطةالعال

العالمة  الدرجات الرتبة
 القياسية

 0 مفتش رئيس  
. 
1 

050 
04. 
003 

 4 مفتش مستوى أول
0 
. 
1 
 

015 
.11 
.00 
.05 

 0 مفتش مستوى ثان
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. 
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.01 

..0 

.30 

1 100 

الولوج إلى سلك مفتشي الشرطة : 53الفصل الفرعي 
 من اإلطار العام

لولوج إلى سلك مفتشي الشرطة من طرق ا: 00لمادة ا
 : اإلطار العام هي

 خارجية الكتتاب دفعة من تالميذالالمسابقة  -
مفتوحة أمام المواطنين الموريتانيين الحاصلين ,المفتشين

 2على شهادة الباكالوريا
, المسابقة الداخلية الكتتاب دفعة من التالميذ المفتشين -

( 5)صف الذين لديهم أقدمية خمس مفتوحة أمام ضباط ال
 2سنوات في الرتبة

بناء على اقتراح من ، الولوج عن طريق االختيار -
لمساعدين األول ل ،المدير العام لألمن الوطني

سنة على األكثر  54والمساعدين من الشرطة البالغين 
ولديهم , 3./,1والحاصلين على عالمة تقييم أعلى من 

 2الرتبةسنوات في ( 5)أقدمية خمس 
تقدم سلك مفتشي الشرطة من : 55الفصل الفرعي 

 اإلطار العام
يمكن أن يدرج في جدول التقدم للولوج إلى : 07المادة 

مفتشو الشرطة الذين تتوفر فيهم شروط , رتبة أعلى 
 :التقييم واألقدمية التالية

مفتشو : في رتبة مفتش شرطة رئيس من اإلطار العام-
( 4)ل الذين لديهم أقدمية أربع الشرطة من المستوى األو

 2سنوات في هذه الرتبة
مفتشو الشرطة من : في رتبة مفتش شرطة مستوى أول-

سنوات في هذه ( ,)الثاني الذين لديهم أقدمية المستوى 
 2الرتبة

في الدرجة , لدى ترقيتهم,يرتب المعنيون بدون أقدمية-
ي المقابلة للعالمة القياسية األعلى مباشرة من تلك الت

 2كانوا يستفيدون منها في السابق
سلك ضباط صف الشرطة من : 59الفصل الفرعي 

 اإلطار العام 
يكلف ضباط صف الشرطة من اإلطار : 01المادة 

ت سلطة رؤسائهم التسلسليين بالمهام العامة حت, العام
لألمن العمومي وحفظ النظام وحماية األشخاص 

 :ب وممتلكاتهم وفي هذا اإلطار فإنهم مكلفون

  مسك مراكز ومقرات الشرطة 

  مراقبة الطريق العام 

 شرطة األسواق والمعارض 

 2الحانات والمرافقات 
يشارك ضباط صف الشرطة في البحوث القضائية 

 2واإلدارية وفي مهام االستعالمات

ضباط الصف من اإلطار العام يتكون سلك : 01المادة 
 :من

 درجتان( .: )أول رتبة مساعد
 درجتان (.)رتبة مساعد 

 درجتان( .)رتبة رقيب أول  
 2درجات( 0)رتبة رقيب ثالث 
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يحدد الجدول التالي رتب ودرجات وتدرج العالمة 
 :القياسية لسلك ضباط صف الشرطة

العالمة 
 القياسية

 الرتبة  الدرجة 

.01 

..0 
. 
1 

 مساعد اول شرطة

.11 
111 

. 
1 

 مساعد شرطة

100 
105 

. 
1 

 رقيب اول شرطة

1,0 
15. 
10, 

0 
. 
1 

 رقيب شرطة

 
تقدم ضباط صف الشرطة من : 50الفصل الفرعي 

 اإلطار العام
يتم تقدم ضباط صف الشرطة من اإلطار : 07المادة 

الذين  عن طريق االختيار من بين العناصرالعام فقط 
لمطلوبة تبعا لجدول تقدم يعد من افيهم الشروط  تتوفر

 2رف المدير العام لألمن الوطنيط
يمكن أن يدرج في جدول التقدم ضباط صف : 20المادة 

الشرطة من اإلطار العام الذين تتوفر فيهم شروط 
 :األقدمية والتقييم التالية

 مساعد لديه أقدمية ثالث  :في رتبة مساعد أول
سنوات في رتبة مساعد وعالمة تقييم أعلى ( 0)

 32./,1أو تعادل 

 رقيب أول لديه أقدمية ثالثة  :في رتبة مساعد
سنوات في رتبة رقيب أول وعالمة تقييم  (0)

 3./,1أعلى أو تعادل 

 سنوات ( 4)رقيب لديه أربع  :في رتبة رقيب أول
 32./,1مع معدل يزيد أو يساوي في الرتبة 

 وكيل شرطة من المستوى : في رتبة رقيب شرطة
سنوات ( 5)األول لديه أقدمية ال تقل عن خمس 

تعادل في هذه الرتبة وعالمة تقييم أعلى أو 
1,/.32 

 سلك وكالء الشرطة : 57الفصل الفرعي 

يكلف وكالء الشرطة بكل المهام التي : 02المادة 
يسندها إليهم رؤساؤهم من أجل تنفيذ المهام الموكلة 

 :للشرطة الوطنية وخاصة

  مهمة التأمين 

  مراقبة الشارع العام 

 حفظ النظام العام 

  األسواق 

  المعارض- 

  الخ22222الحانات 
يحدد الجدول التالي تدرج العالمة القياسية : 73دة الما

 :لوكالء الشرطة

 الرتبة  العالمة القياسية

 وكيل مستوى أول  1.3

 وكيل مستوى ثان .11

 
الولوج إلى سلك وكالء الشرطة : 51الفصل الفرعي 
 من اإلطار العام 

يتم الولوج إلى سلك وكالء الشرطة من : 75المادة 
ريق مسابقة خارجية الكتتاب تالميذ اإلطار العام عن ط

وكالء الشرطة وهي مفتوحة أمام المواطنين 
على شهادة ختم الدروس الموريتانيين الحاصلين 

سنة على  0.إلى 10البالغين , و ما يعادلهااإلعدادية أ
 2األكثر

تقدم وكالء الشرطة من اإلطار : 51الفصل الفرعي 
 العام

من المستوى الثاني  يتم تقدم وكيل الشرطة: 79المادة 
كل 2 تلقائيإلى رتبة وكيل شرطة مستوى أول بشكل 

 2مستوى يتناسب مع درجة
يل شرطة التقدم االختياري لوك يشترط في: 70المادة 

 :ة رقيب شرطةمن المستوى األول إلى رتب
 سنوات في رتبة وكيل شرطة ( 5)أقدمية خمس -
 32./,1عالمة تقييم أعلى من -

 ظيم اإلطار الفنيتن: الفصل الثالث
 :يضم اإلطار الفني للشرطة الوطنية: 77المادة 

 - سلك أطباء الشرطة 

  سلك مهندسي الشرطة 

 - سلك الفنيين السامين للشرطة 

 2سلك فنيي الشرطة 
 ترتيبات مشتركة : 5الفصل الفرعي 

الولوج إلى أحد أسالك اإلطار الفني مفتوح : 71المادة 
المهنية طبقا للشروط  عن طريق المسابقة المباشرة أو

ض النظر عن الشروط الخاصة بكل غالعامة التالية ب
 :سلك

سنة على األكثر  .0سنة على األقل و 5.بلوغ سن -
 بالنسبة للمترشحين الكتتاب أطباء أو مهندسي الشرطة 

سنة على األكثر  03سنة على األقل و 4.بلوغ سن  -
 للشرطة بالنسبة للمترشحين الكتتاب الفنيين العاليين 

سنة على األكثر  0.سنة على األقل و 1.بلوغ سن  -
 2الشرطةفنيي بالنسبة للمترشحين الكتتاب 

 2متر على األقل 0,,1أن تكون القامة -
أن تكون البنية الجسمية وأن يكون المترشح قادرا على -

 الخدمة النشطة ليال ونهارا
بالنسبة  15/13أن يتوفر على حدة بصر تساوي -

 (تقبل النظارات المصححة)للعينين 
 2ثبوت حسن السيرة والسلوك بناء على تحقيق إداري-

تحدد الئحة المترشحين للولوج إلى أحد : 71المادة 

أسالك اإلطار الفني بمقرر يصدر عن الوزير المكلف 

 2بالداخلية بناء على اقتراح المدير العام لألمن الوطني

لى أحد المترشحون الناجحون للولوج إ: 77المادة 
أسالك اإلطار الفني يخضعون إجباريا لفترة تكوين ستة 
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ن بينها شهران م, أشهر بالمدرسة الوطنية للشرطة( ,) 
ربعة أشهر لدراسة مختلف من التدريب األساسي وأ
 2لوطنيةامجاالت أنشطة الشرطة 

 الهرم التسلسلي لإلطار الفني: 9الفصل الفرعي 
لإلطار الفني للشرطة حدد الهرم التسلسلي تي: 72المادة 

ب يتم الوطنية من رتبة إلى رتبة وعندما تتساوى الرت
فس األقدمية في نتساوى وعند 2 على أساس األقدمية

رتيب التقييد في قرار التعيين في أساس تالرتبة يتم على 
 2هذه الرتبة

 تقدم سلك اإلطار الفني : 0الفصل الفرعي 
الفني للشرطة يتم تقدم أشخاص سلك اإلطار : 72المادة 

فقط عن طريق االختيار من بين الذين تتوفر فيهم 
 2الشروط المطلوبة

يتم اعداد جدول التقدم وجوبا بالنسبة : 13المادة 
يناير من السنة  01قبل  ألشخاص اإلطار الفني كل سنة

 2عيةالمرج
يتم إعداد جدول تقدم األطباء المفوضين : 15المادة 

شرطة ن السامين ضباط الوالمهندسين المفوضين والفنيي
2 من اإلطار الفني من طرف المدير العام لألمن الوطني

 2لقرار رئيس الجمهوريةويخضع 
جدول تقدم الفنيين ضباط الصف عداد يتم إ 19المادة 

, من اإلطار الفني من طرف المدير العام لألمن الوطني
 2 ويخضع لقرار الوزير المكلف بالداخلية

يوم  –كآخر أجل  –ل التقدم مختلف جداو إعالنيجب 
 2فبراير من السنة المرجعية 15

 تنظيم سلك أطباء الشرطة : 7الفصل الفرعي 
يكلف سلك أطباء الشرطة بالتأطير الصحي : 10المادة 

وتسيير إدارة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة 
 2للشرطة الوطنية

 :يضم سلك أطباء الشرطة: 17المادة 

 رطة مراقبرتبة طبيب مفوض ش 

  إقليميرتبة طبيب مفوض 

  رئيسرتبة طبيب مفوض شرطة 

 رتبة طبيب مفوض شرطة 

 2رتبة طبيب ضابط شرطة 
يكون الولوج إلى أسالك أطباء الشرطة : 11المادة 

وهو , وجوبا عن طريق رتبة طبيب ضابط شرطة
 :مفتوح عن طريق مسابقة مباشرة طبقا لما يلي

 نة على األكثرس 03سنة على األقل و 5.بلوغ سن -
الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب العام أو -

 2جراحة األسنان أو الصيدلة
 

تدرج العالمة القياسية لسلك أطباء : 1الفصل الفرعي 
 الشرطة
 األطباءتدرج العالمة القياسية لسلك  يحدد :11المادة 

 :مفوضي الشرطة حسب الجدول التالي

 ة الرتب الدرجة  العالمة القياسية

 طبيب مفوض شرطة مراقب وحيدة 44,

510 
500 
5,1 

0 
. 
1 
 

 طبيب مفوض شرطة إقليمي

5,1 
541 
500 
531 
400 
454 

, 
5 
4 
0 
. 
1 

 طبيب مفوض شرطة رئيس

531 
400 
454 
400 
410 
43. 
050 
030 

0 
0 
, 
5 
4 
0 
. 
1 

 طبيب مفوض شرطة

يحدد تدرج العالمة القياسية لألطباء ضابط : 17المادة 

 :ة حسب الجدول التاليالشرط
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العالمة 
 القياسية

 الرتبة  الدرجة 

401 
450 
400 

0 
. 
1 

 طبيب ضابط شرطة رئيس

400 
43, 
00. 
0,, 
04, 
003 

, 
5 
4 
0 
. 
1 
 

 

 طبيب ضابط شرطة مستوى أول 

0,, 
04, 
003 
011 
.15 
.,0 
.40 
..0 

0 
0 
, 
5 
4 
0 
. 
1 

 مستوى ثاني شرطةضابط  طبيب

 

 تقدم أطباء الشرطة :1الفصل الفرعي 

يمكن أن يدرج في الجدول التقدم للولوج إلى : 12المادة 

األطباء مفوضو الشرطة الذين تتوفر فيهم , رتبة أعلى

 :شروط التقييم و األقدمية التالية

األطباء ضباط الشرطة : في رتبة طبيب مفوض شرطة-

سنوات ( 0)الذين تتوفر فيهم شروط التقييم ولديهم ثالث 

 2دمة الفعلية في هذه الرتبةمن الخ

األطباء مفوضو  :في رتبة طبيب مفوض رئيس-

الشرطة الذين تتوفر فيهم شروط التقييم ولديهم أقدمية 

 2من الخدمة الفعلية سنوات( ,) ست

األطباء  :في رتبة طبيب مفوض شرطة إقليمي-

الذين تتوفر فيهم شروط  الرئيسيونمفوضو الشرطة 

 سنوات من الخدمة الفعلية ( 4) أربعالتقييم ولديهم أقدمية 

األطباء  :مفوض شرطة مراقب في رتبة طبيب-

ون الذين تتوفر فيهم شروط يمفوضو الشرطة اإلقليم

سنوات من الخدمة ( 0)التقييم ولديهم أقدمية ثالث 

 2الفعلية

 سلك مهندسي الشرطة: 7الفصل الفرعي 

شرطة يكلف سلك المهندسين مفوضي ال: 12المادة 

اريع التنموية وعصرنة ر الدراسات وبتنفيذ المشبتصو

خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية  ,الشرطة الوطنية

, والمعلوماتية وبرامج تسيير المصادر البشرية والمالية

 2وبصفة عامة األشغال الكبرى ذات الصلة بالشرطة

 :يضم سلك مهندسي الشرطة: 13المادة 

 رتبة مهندس مفوض شرطة مراقب 

 هندس مفوض شرطة إقليميرتبة م 

 ئيسرتبة مهندس مفوض شرطة ر 

  رتبة مهندس مفوض شرطة 

  شرطة  ضابط رتبة مهندس 

يتم الولوج إلى أسالك مهندسي الشرطة : 15المادة 

, ة جوبا عن طريق رتبة مهندس ضابط شرطو

عن طريق مسابقة مباشرة طبقا لما مفتوح وهو 

 :يلي

  سنة 03سنة على األقل و 4.بلوغ سن

 ى األكثر عل

  الحصول على شهادة مهندس دولة في

 2أحد المجاالت التي تهم عمل الشرطة

ة للمهندسين يحدد تدرج العالمة القياسي: 19المادة 

 :مفوضي شرطة كما يلي

 

 الرتبة  الدرجة  العالمة القياسية

 مهندس مفوض شرطة مراقب وحيدة 44,

510 
500 
5,1 

0 
. 
1 

 مفوض شرطة إقليمي مهندس



 1450العدد  ..............................9102  نوفمبر 30الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 
 

724 
 

 

5,1 
541 
500 
531 
400 
454 

, 
5 
4 
0 
. 
1 

 مفوض شرطة رئيس مهندس

531 
400 
454 
400 
410 
43. 
050 
030 

0 
0 
, 
5 
4 
0 
. 
1 

 مفوض شرطة مهندس

للمهندسين ضباط الشرطة  يحدد تدرج العالمة القياسية 
 :الجدول التاليحسب 

 

 الرتبة  الدرجة  العالمة القياسية

401 
450 
400 

0 
. 
1 

 شرطة رئيس مهندس ضابط

400 
43, 
00. 
0,, 
04, 
003 

, 
5 
4 
0 
. 
1 
 

 مهندس ضابط شرطة مستوى أول 

0,, 

04, 

003 

011 

.15 

.,0 

.40 

..0 

0 

0 

, 

5 

4 

0 

. 

1 

 مهندس ضابط شرطة مستوى ثاني

 

 تقدم مهندسي الشرطة: 2الفصل الفرعي 

جدول التقدم للولوج إلى يمكن أن يدرج في : 10المادة 

الشرطة الذين تتوفر فيهم شروط  ومهندس, رتبة أعلى

 :األقدمية التالية لديهم  التقييم و

ضباط الشرطة  المهندسون: مفوض مهندسفي رتبة -

( 0)ثالث  أقدمية الذين تتوفر فيهم شروط التقييم ولديهم

 2سنوات من الخدمة الفعلية

 مهندسونال :رئيس شرطة مفوض مهندسفي رتبة -

م شروط التقييم ولديهم مفوضو الشرطة الذين تتوفر فيه

 2الخدمة الفعلية سنوات في( ,)ست  أقدمية

 المهندسون :مفوض شرطة إقليمي مهندسفي رتبة -

مفوضو الشرطة الرئيسيون الذين تتوفر فيهم شروط 

الخدمة  فيسنوات ( 4)التقييم ولديهم أقدمية أربع 

 2الفعلية

 المهندسون :مفوض شرطة مراقب مهندسفي رتبة -

ون الذين تتوفر فيهم شروط يرطة اإلقليممفوضو الش

الخدمة  سنوات في( 0)ولديهم أقدمية ثالث  التقييم

 2الفعلية

الفنيين السامين ضباط سلك : 2الفصل الفرعي 

 الشرطة

طة لف سلك الفنيين السامين ضباط الشريك: 17المادة 

, المعلوماتية, تأطير الفني في مجاالت الصحةالب
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نية وكل مجال فني آخر ضروري الهندسة المد, الكهرباء

 2لحسن أداء مصالح الشرطة

 :سلك الفنيين السامين ضباط الشرطةيضم : 11المادة 

  رئيسرتبة فني عالي ضابط شرطة 

  مستوى شرطة  ضابط فني عاليرتبة

 أول

  رتبة فني عالي ضابط شرطة مستوى

 2ثان

الولوج إلى أسالك الفنيين : 53الفصل الفرعي 

 طةالسامين ضباط الشر

يفتح الولوج إلى أسالك الفنيين السامين : 11المادة 

 : ما يليرطة عن طريق مسابقة مباشرة طبقا لالشضباط 

سنة على  .0 سنة على األقل و 4.بلوغ سن  -

 األكثر 

الحصول على شهادة   فني عالي في المجاالت التي  -

 2تهم نشاطات الشرطة

ك الفنيين يحدد تدرج العالمة القياسية لسل: 17المادة 

 :السامين ضباط الشرطة حسب الجدول التالي

 الرتبة  الدرجة  العالمة القياسية

401 

450 

400 

0 

. 

1 

فني عالي  ضابط 

 شرطة 

400 

43, 

00. 

0,, 

04, 

003 

, 

5 

4 

0 

. 

1 

فني عالي ضابط 

 شرطة مستوى أول 

0,, 

04, 

003 

011 

.15 

.,0 

.40 

..0 

0 

0 

, 

5 

4 

0 

. 

1 

ضابط  يفني عال

 مستوى ثان شرطة

 

تقدم الفنيين السامين ضباط : 55الفصل الفرعي 

 الشرطة من اإلطار الفني

 

جدول التقدم للولوج إلى يمكن أن يدرج في : 12المادة 

الفنيون السامون ضباط  الشرطة الذين , رتبة أعلى

 :األقدمية التاليةتوفر فيهم معايير التقييم و ت

ضباط  نالفنيون السامو :في رتبة ضابط رئيس-

لديهم أقدمية ثالث  الذين من المستوى األول الشرطة

 2سنوات في هذه الرتبة( 0)

الفنيون  :مستوى أول شرطة فني سام ضابطفي رتبة -

من المستوى الثاني الذين الشرطة السامون ضباط 

 2لدرجة الرابعة في هذه الرتبةا وصلوا

 ةون أقدمية في الدرجبد ،دى ترقيتهمل ،يرتب المعنيون-

لك التي المة القياسية األعلى مباشرة من تالمقابلة للع

 2ون منهايستفيد اوكان

 سلك الفنيين ضباط صف الشرطة : 59الفصل الفرعي 

الشرطة بمساعدة  ضباط صفسلك يكلف :12 المادة

مون ضباط الشرطة في تنفيذ المهام سلك الفنيين السا

 .المسندة إليهم

 :يضم سلك ضباط صف الشرطة

 مساعد أول شرطة رتبة فني 

 رتبة فني مساعد شرطة 

  رتبة فني رقيب أول شرطة 

 رتبة فني رقيب شرطة 

تم الولوج إلى أسالك الفنيين ضباط صف ي: 73 المادة

 .الشرطة وجوبا من رتبة رقيب شرطة فني

صف عن طريق اليفتح الولوج إلى سلك الفنيين ضباط 

لغين مسابقة خارجية لصالح المواطنين الموريتانيين البا

والحاصلين على شهادة  سنة 28 و 19من العمر ما بين 

هادة في أحد المجاالت التي تهم عمل فني أو أي ش

 .الشرطة

تفتح المسابقة الداخلية أمام وكالء الشرطة من اإلطار 

العام الحاصلين على شهادة فني في أحد المجاالت التي 

 .سنة على األكثر  50تهم عمل الشرطة والبالغين

يحدد الجدول التالي تدرج العالمة القياسية  : 71ةالماد

 :للفنيين ضباط صف الشرطة

 الرتبة الدرجة العالمة القياسية

239 

223 

2 

1 

أول  مساعد فني 

 شرطة

.11 

111 

2 

1 

 مساعدفني 

 شرطة

100 

105 

. 

1 

فني رقيب أول 

 شرطة

1,0 

15. 

10, 

0 

. 

1 

 فني رقيب شرطة

ضباط صف الشرطة تقدم الفنيين :50الفصل الفرعي
 من اإلطار الفني

يتم تقدم الفنيين ضباط صف الشرطة من :79المادة 
اإلطار الفني فقط عن طريق االختيار من بين الذين 
يتوفرون على المؤهالت المطلوبة تبعا لجدول تقدم يعد 

 .من طرف المدير العام لألمن الوطني
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يمكن أن يدرج في جدول التقدم الفنيون :70المادة 
ط صف الشرطة من اإلطار الفني الذين يتوفرون ضبا

 :على شروط التقييم واألقدمية التالية
فني مساعد شرطة  :في رتبة فني مساعد أول شرطة _

سنوات في الرتبة ولديه عالمة   (3)الثلديه أقدمية ث
 3./,1 تقييم أعلى أو تعاد ل

فني رقيب أول شرطة  :في رتبة فني مساعد شرطة-
سنوات في الرتبة ولديه عالمة   (3)ث لديه أقدمية ثال

 3./,1تقييم أعلى أو تعاد ل 
فني رقيب  :شرطةالفي رتبة فني رقيب أول من -

سنوات في الرتبة ولديه  (4)شرطة لديه أقدمية أربع 
 32./,1عالمة تقييم أعلى أو تعاد ل 

 الحقوق واالمتيازات وااللتزامات :الباب الثالث 
 الحقوق :الفصل األول

يستفيد موظفو الشرطة من اإلطار العام : 77ادة الم
من امتيازات أساسية وتعويضات  ,واإلطار الفني 
  .فآت مادية سيتم تحديدها بمرسوماوعالوات ومك

 ,يستفيد موظفو الشرطة من اإلطار العام واإلطار الفني
من عالوة للفنية سيتم تحديد قيمتها  ,حسب تخصصاتهم

 .بمرسوم 
موظفي الشرطة من اإلطار العام عالوات وتعويضات 

 .واإلطار الفني صافية من الضرائب
 تشكلة زي موظفي الشرطة الوطنية:5الفصل الفرعي

والرتب والسمات المميزة الزي تحدد تشكلة : 71المادة
لموظفي الشرطة من اإلطار العام واإلطار الفني بمقرر 

بناء على اقتراح  ,يصدر عن الوزير المكلف بالداخلية
 .المدير العام لألمن الوطنيمن 

 
 البطاقة المهنية:9الفصل الفرعي 

تمنح بطاقة مهنية تحمل االسم واللقب وتاريخ :71المادة 
ومحل الميالد والرتبة لكل موظف شرطة لتمكينه من 
إثبات صفته في جميع الظروف ومن تلقي مساعدة القوة 

 .العمومية إذا اقتضت الحاجة
المهنية حتى ولو كان يرتدي يلزم الشرطي بحمل بطاقته 

 .وال يمكن استخدامها إال ألداء العمل .لرسميزيه ا
يتم إنشاء بطاقة تسمى بطاقة متقاعد من :77المادة 
المعني حال  ة الوطنية يتم منحها بناء على طلبالشرط

 .إحالته إلى التقاعد
 سالح الخدمة :0الفصل الفرعي 

تمنحه لكل موظف شرطة حمل سالح يحق : 72المادة 
له اإلدارة العامة لألمن الوطني ويقتصر حمله على 

ي وال يمكن لشرطمزاولة الخدمة والتأمين الشخصي ل
 .استخدامه إال في اإلطار القانوني المحض

يتحمل الشرطي في كافة األحوال والظروف مسؤولية 
 .المحافظة الجيدة على السالح وصيانته

 
 ية زيادة العالمة القياس :7الفصل الفرعي 

موظفو الشرطة الوطنية من اإلطار العام : 72 المادة
ذين حصلوا على تكوين مرخص من واإلطار الفني ال

يرية العامة لألمن الوطني لمدة تزيد أو تعادل تسعة المد
وال تعطي الحق في الترقية إلى رتبة أو  أشهر  (9)

قطة على ن 20 منحون الحق في زيادةي ,سلك أعلى
 .عن كل سنة تكوينالعالمة القياسية 
 اإلجازات :1الفصل الفرعي

الشرطة  ااإلجازات التي يستفيد منها موظفو:23المادة 
 :الوطنية هي

 جازة السنويةاإل 

  اإلجازة المرضية 

 اإلجازة طويلة المدة 

  إجازة األمومة 

 الترخيصات الخاصة.  
يوما متتالية عن  45تمنح إجازة سنوية مدتها :25المادة 

 .مة الكاملةكل سنة من الخد
تعطى اإلجازة السنوية الحق في الراتب ويمكن تأجيلها 

يحظر تأجيل اإلجازة المترتبة  إال أنه ,للسنة الموالية
وتكون االستفادة منها  ,سنتين إلى السنة الثالثة  على

 .إلزامية
مكن لموظفي الشرطة االستفادة من إجازات ي:29المادة 

لفترة اثني عشر  مرض ال تتجاوز مدتها اإلجمالية سنة
شهرا متتالية في حالة مرض معدي شرعا يجعل من 

 .المستحيل على المعني ممارسة وظائفه
وفي هذه الحالة يحتفظ بكامل راتبه مدة ثالثة أشهر 

 .ويخفض إلى النصف في األشهر التسعة التالية
إال أنه إذا كان المرض ناتجا عن حادث وقع إبان 

اني في العمل للمصلحة مزاولته لمهامه أو بسبب التف
يبقى المعني محتفظا بكامل راتبه حتى يصبح في  ,العامة

وضع يسمح له بممارسة الخدمة أو تتم إحالته إلى 
 .التقاعد
يحق لموظف الشرطة الوطنية الحصول على :20المادة 

عصبي أو  ,إجازة طويلة المدة بسبب مرض جسدي
 .نفساني خطير تمت معاينته كما ينبغي

زة المرض كل االنقطاعات عن الخدمة تشمل إجا
مبررة بأسباب صحية من بداية اإلعاقة عن العمل إلى ال

وتشمل  .غاية معاودة الخدمة أو الشطب من اإلطار
كذلك على وجه الخصوص فترة الحجز وفترة الراحة 

 .الطبية أو النقاهة
 ,عن الخدمة لسبب صحي االنقطاعاتكل :27المادة

وسواء كان  ,و بحادثسواء تعلق األمر بمرض أ
موظف الشرطة محجوزا في المستشفى أو غير 

يجب أن تكون مبررة بشهادة صحية مقدمة من  ,محجوز
 .طرف جهة صحية مخولة أو بقرار من مجلس الصحة

ا ما إذ يجب أن تبين الشهادة الصحية في كل الحاالت
كان المعني في راحة طبية أو في الحجز الصحي وكذلك 

والنهاية المحتملة لإلعاقة عن العمل  تواريخ البداية
وتسلم الشهادة ألجل غير محدد في حالة ما إذا كان من 

 .غير الممكن تحديد مدة اإلعاقة
عندما يالحظ الطبيب المعالج أن موظف : 21لمادةا

الشرطة مصاب بمرض يتطلب عالجات مطولة يعرض 
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الملف الصحي للمعني على المجلس الصحي الذي 
 :يتكون من

 ول مصلحة الصحة في الشرطة الوطنيةمسؤ 

  ممثل مديرية المصادر البشرية 

  مديرية اإلدارية والمالية الممثل 
يمكن لمجلس الصحة أن يستعين بأي شخص بإمكانه 

 2توضيح الملف
يبلغ قرار مجلس الصحة إلى المدير العام لألمن الوطني 
الذي يمكنه أن يقترح وضع الموظف في حالة إجازة 

 2المدةلة مرضية طوي
يمكن منح إجازة مرض طويلة المدة لفترة : 21المادة 

وباإلمكان زيادة هذه  ,سنوات   (5)إجمالية تبلغ خمس 
إذا اشتدت اإلصابة  ,سنوات  (6)المدة إلى ست 

  .بالمرض أو تفاقم خالله فترة مزاولة المهام
ي أثن ما يحصل موظف الشرطة لفترةعند:27المادة

ى إجازة أو عدة إجازات مرض عشر شهرا متتالية عل
بما في  ,أشهر  (6)طويلة المدة لفترة إجمالية تبلغ ستة 
يحال ملفه وجوبا  ,ذلك فترة أو فترات الحجز الصحي

 .إلى لجنة اإلعفاء من الخدمة
يدقق المجلس الصحي المجتمع في لجنة : 22 المادة

فيما إذا كان  ,اإلعفاء من الخدمة طبقا لصالحياته 
طة المعني غير قادر نهائيا على مزاولة أي موظف الشر

ويقوم بإبالغ هذا الرأي إلي المدير العام لألمن  ,خدمة
 .الوطني
 ,بمناسبة الوالدة يحق للمرأة الشرطية: 22المادة 

ويعادل الحد األقصى لهذه  ,الحصول على إجازة أمومة
نصوص عليه في التشريع المنظم اإلجازة الحد الم

 .لللشغ

 ,كذلك  ,يحق لموظف الشرطة الوطنية :23المادة 
مدتها اإلجمالية  ,الحصول على تراخيص خاصة بالغياب

ال تحتسب من اإلجازة  ,يوما (15)خمسة عشر 
 .مع االحتفاظ بحقوقه في الراتب بكامله ,السنوية

 إذن الخروج من التراب الوطني: 1الفصل الفرعي 

عام موظفو الشرطة الوطنية من اإلطار ال: 25المادة 
واإلطار الفني المستفيدون من اإلجازات وأذونات 
التغيب ال يمكنهم  السفر خارج البالد إال بإذن من المدير 

 .العام لألمن الوطني

 االلتزامات : 9الفصل 
يكرس رجال الشرطة الوطنية كافة نشاطهم : 29المادة 

وال يمكن لهم بصفة  ,المهني للمهام الموكلة إليهم
نشاط خصوصي مربح مهما كانت  استثنائية ممارسة

  .طبيعته
إال أنه بإمكانهم الحصول على ترخيص من المدير العام 

 :لألمن الوطني ب

 لفات علمية وأدبية و فنيةإنتاج مؤ 

  تقديم دروس في مجال اختصاصهم 

 تقديم خبرات واستشارات بصفة ظرفية. 

اليمكن لرجال الشرطة من تلقاء أنفسهم أو :20لمادة ا
ص آخر أخذ فوائد مهما كانت طبيعتها من بواسطة شخ

 .شأنها المساس بمهمتهم
 زواج المنصوص عليه ليمنح الترخيص با: 27المادة 

 08بتاريخ  033ـ2018انون رقم من الق 35في المادة 
لشرطة لالمتضمن النظام األساسي   2018أغسطس

 .الوطنية من طرف المدير العام لألمن الوطني
الشرطة بطاعة رؤساءهم في يلزم موظفو : 21المادة

 .العمل في إطار احترام القوانين والنظم
هما كان م ,لشرطة الوطنيةا يلزم موظف: 21 المادة

بارتداء الزي بشكل  ,محل عمله وأثناء ممارسة وظائفه
إال في حالة ترخيص استثنائي من المدير العام  ,دائم

 .لألمن الوطني
 التقييم:الباب الرابع 

تقييم موظفي الشرطة الوطنية كل رى يج: 27 المادة 
 ,مع استبعاد أية اعتبارات أخرى ,ويعكس التقييم .سنة 

عمل وسلوك موظف الشرطة الوطنية خالله السنة 
 .المرجعية
 وطنيةيجرى تقييم كافة موظفي الشرطة ال:22 المادة
 .يونيو من كل سنة  30يوم

رمة من السنة المنص تبدأ الفترة المرجعية من فاتح يوليو
 .يونيو من السنة الجارية 30وتنتهي عند 

تقييم موظفي الشرطة من طرف يتم  :22 لمادةا
 .رؤسائهم في العمل

وتركت   ,كل سلطة تمتلك صالحية التقييم: 533المادة 
ينبغي أن  تعد  ,سبتمبر  30يناير و  1وظائفها ما بين 

تقرير تقييم للسلطة  التي تخلفها عن نمط أداء موظفي 
 .ة المخول لها تقييمهمالشرط
تم  لشرطة الذيا ينبغي أن يكون موظف: 535المادة

لتقييم موضوع تقرير لتحويله خالل السنة المرجعية 
 .تقييمي
تحرر كشوف التقييم في نسخ موجهة : 539 المادة 

على التوالي إلى موظف الشرطة الوطنية المقيم و إلى 
 .وحدته وإلى مصلحة األشخاص بالشرطة الوطنية

 :يعبر عن التقييم بإحدى التقديرات التالية: 530المادة 

  ممتاز 

 جيد جدا 

 جيد 

 مستحسن 

 ردئ 

 سيئ 
ل سنة تمنح لموظفي الشرطة الوطنية ك:537لمادةا

ويجب أن  3.إلى  0عالمة رقمية تتراوح ما بين 
يتضمن كشف التقييم االسم واللقب والرتبة والرقم 

 .تبة المقيملقب وروكذلك اسم واالستداللي للمعني 
ردئ  ,مستحسن ,جيد  ,جيد جدا  ,تقدير ممتاز يمنح

 :وسيئ مقابل العالمات التالية

  3.    =ممتاز 

  19إلى  =18جيد جدا 
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  17إلى =16 جيد 

 10إلى  =15 مستحسن 

  09إلى =05 ردئ 

 05إلى  =0 سيئ 
يتم الحصول على معدل العالمات باحتساب مجموعها 

 ,إلى الرتبة للتقدمبا في عدد السنين المحددة مضرو
مقسمة على عدد العالمات المستخدمة في العد على 

 .نقطة  20أساس 
على موظفي  "ممتاز "يقتصر تقدير: 531المادة 

 ,الشرطة الوطنية الذين تميزوا بصفات مهنية خاصة
 "ممتاز  "لكي يستفيد موظف الشرطة الوطنية من تقدير 
من الخدمة يجب أن يكون قد أدى على األقل تسعة أشهر 

 .الفعلية خالل السنة المرجعية
ال يمكن أن يستفيد موظف الشرطة الوطنية من تقدير 

 .تأديبية في فترة التقييمإذا كان موضوع مسطرة  "ممتاز
تقييمات قبل تبليغها لموظفي تحال ال: 531المادة 
السلطة  ,ة الوطنية إلى المدير العام لألمن الوطنيالشرط

 .يام بموازنة العالماتالوحيدة المخولة للق
احترام ترتيبات  تعنى الموازنة التحقق من: 537المادة 
 .أعاله  89المادة 

عالمته يمكن إبالغ موظف الشرطة ب,بعد إجراء الموازنة
 .بناء على طلبه ,النهائية
 :معايير التقييم هي: 532 المادة

 مقياس العالمات 

 األقدمية 

 مستوى الثقافة العامة 

  المهنية مستوى الثقافة 

  التوشيحات 

 اإلشادات والتهانئ 

 العقوبات. 
 االنضباط:الباب الخامس

في أداء وظيفته  كل تقصير من الشرطي :532المادة 
ته أو اتجاه اإلدارة أو الدولة أو الشرف في أطار مأو مه

 ,عرضه لعقوبة تأديبيةي ,أو خارج ممارسته لوظيفته
ائية التي بالعقوبات الجن ,دون اإلخالل عند االقتضاء

 .ينص عليها القانون
 األخطاء التأديبية :5الفصل 
 :تعتبر أخطاء تأديبية: 553 المادة
 صرف ينم عن عدم االنصياع اتجاه كل ت

 الرؤساء في العمل 
  منضبطالالكالم غير 
  اإلهمال في ارتداء الزي 
 مبررةالأخرات غير الت 
 عدم االلتزام بكرامة السلك 
 سوء طريقة األداء 
 الكسل 
 ك مركز العملتر 
 السكر 
 التجاوز في استخدام الوظيفة 

  العصيان 
 ممارسة ألعاب القمار 
 غير الشرعي للزي االرتداء 
  المشاركة في نشاطات ذات طابع سياسي أو

 نقابي
 ستدانةكات بدون رصيد و اإليإصدار ش 
 قذف السلك أو اإلدارة 
 إفشاء األسرار 
 كراه العنف الجسدي و اإل 
 لسلطةالتجاوز في استخدام ا 
 التمرد 
 الرشوة 
 اختالس األموال العمومية 
 التزوير واستخدام المزور 
 اإلدانة بعقوبة الحبس. 
كل عقوبة معترض عليها يجب أن تكون : 555المادة 

 2الموظف المتهمتوب من طرف ض مك  اموضوع اعتر
 2ويوجه هذا االعتراض إلى المدير العام لألمن الوطني

تكون وجوبا , هاكل عقوبة تم اتخاذ: 559المادة 
موظف الشرطة المتهم ويودع إلى  موضوع تقرير يبلغ

 2في ملفه
 المكافآت : 9الفصل 
يمكن منح المكافآت التالية لموظفي : 550المادة 

 :الشرطة الوطنية

  التعيين بصورة استثنائية 

  اإلشادة في نظام االستحقاق الوطني 

 ى من الوزير المكلف االعتراف بالرض
 بالداخلية

 انئ المكتوبة او الشفهية من المدير العام الته
لألمن الوطني والرؤساء التسلسليين أو 

 2السلطات المستخدمة
ي ملفات المعنيين وتقرأ تودع المكافآت ف :557لمادة ا

 2االعتبارعند التقييمفي  كما تؤخذ ظفينمام الموفي بيان أ
 العقوبات التأديبية :0لفصل ا

على أسالك  النظام المطبق:5الفصل الفرعي 
 المفوضين والضباط والمفتشين

مكن معاقبة موظفي الشرطة الوطنية ال ت: 551المادة 
من أسالك المفوضين والضباط ومفتشي الشرطة من 
اإلطار العام واإلطار الفني إال من طرف رؤسائهم 

 2التسلسليين
موظفي العقوبات التي يمكن إيقاعها ب: 515المادة 

المفوضين والضباط  الشرطة الوطنية من أسالك
طار الفني رطة الوطنية من اإلطار العام واإلومفتشي الش

 :هي
 :عقوبات الدرجة األولى

  التوقيف البسيط 

  التوقيف الصارم 

 2اإلنذار المكتوب 
 :عقوبات الدرجة الثانية
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  توبيخ من المدير العام لألمن الوطني 

 الشطب من جدول التقدم 

  تخفيض الرتبة 

 لوظيفةالطرد المؤقت من ا 

 اإلحالة إلى التقاعد مع حق المعاش 

  اإلعفاء من الخدمة 

 الفصل بدون الحقوق في المعاش 

 2الفصل مع الحقوق في المعاش 
قوبات الدرجة األولى من طرف ينطق بع :557المادة 
 2مالمرسو من هذا 110بينة في المادة ات المالسلط

لى من الدرجة الثانية من طرف ينطق بالعقوبة األو
 2ير العام لألمن الوطنيالمد

السبعة األخرى من الدرجة الثانية  اتبينما ينطق بالعقوب
بناء على اقتراح المدير , من طرف رئيس الجمهورية

 2ي مجلس التأديببعد أخذ رأ, الوطنيمن العام لأل
يقاعها بموظفي العقوبات التي يمكن إ: 552المادة 

سالك المفوضين والضباط الشرط الوطنية من أ
 :دناهلمفتشين هي طبقا لبيانات الجدول أوا

السلطة التي بإمكانها 

 إيقاع العقوبة

الحد األقصى للعقوبة التي 

 يمكن إيقاعها

من التوقيف ( .)يومان  األطر في الرتب

 البسيط

 ئيس المصلحةر

مفوض األمن 

 العمومي قائد السرية

 مدير التدريب

 أيام من التوفيق البسيط ,

 مدير مركزي

لمدرسة مدير ا

الوطنية للشرطة قائد 

 التجمع

 المدير الجهوي لألمن 

يوما من التوقيف  15

 البسيط

يوما من التوقيف  15

 البسيط

 أيام من التوقيف الصارم 0

 أيام من التوقيف الصارم 0

 يوم من التوقيف البسيط 3. المدير العام المساعد

 أيام من التوقيف الصارم  0

المدير العام لألمن 

 الوطني

يوما من التوقيف  3,

 البسيط

من التوقيف  اميو 03

 الصارم

 

ما من التوقيف يو 3, وزير الداخلية

 الصارم

 

كل عقوبة بالتوقيف الصارم ينبغي أن : 552المادة 
خرى في تبلغ العقوبات األ2 تكون موضوع تقرير مفصل

 2شكل عرض 
ترفق التوضيحات الصادرة عن , في كلتا الحالتين

تقرير في شكل تصريح مؤرخ عرض أو الالمعني مع ال
 2شكل االمتناع عن تقديم التصريح خطأ جسيماي2 وموقع

تحدد طرق تطبيق عقوبات التوقيف البسيط والتوقيف 
 2الصارم بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية

 2تكون كل العقوبات نافذة عند تبليغها: 593المادة  
ديبية المواتية التأتنفذ التوقيفات الصارمة في األماكن 

 2اإلطاروالمالئمة لمرتبة 
النظام المطبق على سلك ضباط  :9الفصل الفرعي 

 الصف ووكالء الشرطة
يجب على الموظفين من أسالك ضباط : 595المادة 

 :الصف ووكالء الشرطة الوطنية تأدية التحية إلى

  الوزراء 

  رؤسائهم في العمل 

 القضائيةالسلطات اإلدارية و 

 القوات األخرى في رتبة  ضباط الصف من

 2مماثلة لرتبة أعلى

ال تمكن معاقبة أو مكافأة ضباط صف : 599المادة 

في ووكالء الشرطة الوطنية إال من طرف رؤسائهم 

 .العمل

تمكن معاقبتهم بناء على طلب السلطات اإلدارية 

 2والقضائية التي تستخدمهم

ظفي الشرطة الوطنية من أسالك ضباط الصف ووكالء الشرطة تتحدد العقوبات التي يمكن إيقاعها بمو: 590المادة 

 :الوطنية طبقا لبيانات الجدول التالي

 الحد األقصى الذي يمكن إيقاعه

 السلطات التي بإمكانها إيقاع العقوبة  ضباط الصف  وكالء الشرطة

 
 
 أيام من الحجز ( 4)

 
 
 يومان توقيف بسيط ( .)
 
 

 رقيب 
 رقيب أول 
 رئيس مركز

 يس فرقةرئ

 مساعد  
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  أيام من الحجز 0
 أيام توقيف بسيط( 4)

 مساعد أول
 رئيس قسم 

 رئيس الهيأة الحضرية  

 
 يوما من الحجز( 15)
 
 الصارمالتوقيف أيام من ( 0)

 أيام توقيف بسيط 13
 
 
 أيام توقيف صارم( ,)
 

 توبيخ
 
 

 مفتش 
 ضابط 

 مدير التدريب
 قائد السرية

 رئيس المصلحة مفوض 
  دائرة

 
 يوما من التوقيف الصارم( 15)

 
 بسيطيوما توقيف ( 15)
 أيام توقيف صارم( 13)

 توبيخ

 مدير مركزي 
 قائد تجمع 

 مدير جهوي 
 لشرطةلمدير المدرسة الوطنية 

 
 يوما من التوقيف الصارم( 5.)

 يوم توقيف بسيط( 3.)
 توقيف صارميوما ( 15)

 توبيخ
 
 

 
 المدير العام المساعد لألمن الوطني

 
 يوما من ( 45)

 التوقيف الصارم

 يوما من التوقيف البسيط( 45)
 الصارم يوما من التوقيف( 03)

 توبيخ 
 

 المدير العام لألمن الوطني
 
 

 
 
 

 من التوقيف  يوما 3,
 الصارم

 
 يوما من التوقيف الصارم ( 3,)
طرد بدون راتب من شهرين إلى  -

 ثالثة 
 شطب من جدول التقدم ال -
 تبة تخفيض الر -
 اإلحالة إلى التقاعد التلقائي -
 الفصل مع حقوق المعاش -
 الفصل بدون حقوق المعاش -

 وزير الداخلية 

 

العقوبات التأديبية هي حسب ترتيب : 597المادة 
 :الخطورة تصاعديا
 : من الدرجة األولى

  ساعة .0إلى  4.الحجز في الخدمة لمدة 
  اإلنذار المكتوب 
  ساعة ,1إلى  40التوقيف البسيط من 
  أيام 13إلى  5التوقيف الصارم من 
 التوبيخ 
 توقيف العمل بدون راتب مدة شهر 

 :من الدرجة الثانية
 يوما 3,توقيف الصارم مدة ال 
 الطرد بدون راتب مدة شهرين إلى ثالثة 
 الشطب من جدول التقدم 
 تخفيض الدرجة 
 التلقائي اإلحالة إلى التقاعد 

 الفصل بدون الحقوق في المعاش 
 2لفصل مع الحقوق في المعاشا 
درجة األولى ت الخمس من التنطق العقوبا: 591المادة 

 2الرؤساء في العمل المباشرين من طرف
السادسة من الدرجة األولى  تنطق العقوبة: 591المادة 

وعقوبات الدرجة الثانية من طرف الوزير المكلف 
لعام لألمن بناء على اقتراح من المدير ا, بالداخلية

 2لس التأديبطني بعد أخذ رأي مجالو
تحدد طرق تنفيذ عقوبات التوقيف البسيط : 597المادة 

 2وزير المكلف بالداخليةالوالتوقيف الصارم بمقرر من 
 

 الهيئات االستشارية: الباب السادس 
 مجلس التأديب: 5الفصل الفرعي 

يعتبر مجلس التأديب هيئة إدارية : 592المادة 
يها قبل النطق ببعض العقوبات استشارية يرجع إلى رأ
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واإلجراءات اإلدارية الخطيرة التي من شأنها أن تنال 
 2من وضعية عناصر الشرطة الوطنية

أي مجلس التأديب حاسما ريجب أن يكون :592المادة 
 2التخاذ اإلجراء التأديبي المنشود

يحال موظف الشرطة الوطنية إلى مجلس : 503المادة 
 , لمدير العام لألمن الوطنيالتأديب بناء على أمر ا

على موظف الشرطة المتهم أن يكون تحت تصرف 
 2إليه ةمجلس التأديب وأن يستجيب لالستدعاءات الموجه

يتشكل مجلس التأديب من خمسة أعضاء : 505المادة 
من بينهم مقرر يتم تعيينه من طرف الوزير المكلف 

 2بالداخلية
 2مثل عنهني أو موطويرأسه المدير العام لألمن ال

 :يستبعد من هذا المجلس: 509المادة 
 أقارب أو حلفاء المذنب -
 محرر التقرير -
قل من وبات منذ أالسلطة التي أوقعت ثالث عق -

 2سنة
ويبلغ عن استالمه , يتسلم الرئيس الملف : 500المادة 

 2ساعة بمذكرة رسمية 4.في أجل 
ويمكنه الشروع في , يستمع إلى المذنب و إلى الشهود 

سواء ويلزم الشهود والمذنب على حد   هاتمواج
 2ويوقع معهم, بتصاريح

يقوم بإعداد تقرير عن القضية دون إبداء أي رأي 
 2شخصي ويرفق معه التصاريح المحصول عليها

 
يبلغ الرئيس محتوى ,  حقيقعند انتهاء الت: 507المادة 
بعد ذلك 2 لمعني الذي يوقع إفادة مرفقة معهالملف ل

مجلس التأديب وكذلك المذنب إلى يستدعى أعضاء 
 2جلسة علنية

يشير االستدعاء إلى تاريخ ومكان ووقت االجتماع وعدد 
 2اإلفراد المستدعين لها

يفتتح الرئيس الجلسة بحضور األعضاء : 501المادة 
 2والمذنب
تأكد على أن إحدى الب, السؤال على المعنيبطرح يقوم 

على أي من الحاالت المنصوص عليها أعاله ال تنطبق 
 2األعضاء ويقرأ وثائق الملف

يمكن لموظف الشرطة الوطنية المقدم , بعد قراءة الملف
و إلعطاء التحدث إما بناء على رغبة منه أ للمجلس

و بإمكانه طلب ,توضيحات  بطلب من أحد األعضاء 
 2مدافع من الشرطة

 
يطرح الرئيس السؤال عما إذا كان ينبغي : 501المادة 

 2ة الواردة في الملف التأديبيتطبيق العقوب
يشارك فيه الرئيس , يتم التصويت باالقتراع السري

تقرير الجلسة الموقع من النتيجة في وتوثق 2 واألعضاء
 2المؤشر عليه من طرف األعضاء و رئيسال

يجرى التصويت باالقتراع السري ويشارك فيه الرئيس 
وتسجل النتيجة في تقرير عن , وكافة أعضاء المجلس 

الجلسة يعده الرئيس ويؤشر عليه كافة األعضاء ويرفق 
 2هذا التقرير مع الملف

طة يعلن الرئيس رفع الجلسة ويحال الملف كامال بواس
لف بالداخلية التخاذ السلم اإلداري إلى الوزير المك

 2القرار
 

 الوضعيات اإلدارية: الباب السابع 
شرطة في  يجب أن يوضع كل موظف: 507المادة 
غض النظر عن الوضعية لوضعيات التالية بإحدى ا

 :الخاصة بمختلف األسالك
  الخدمة 
 اإلعارة 
  خارج اإلطار 
 االستيداع 
 2اإلعفاء من الخدمة 

 
 الخدمة: 5الفصل 
الخدمة هي الوضعية التي يكون فيها : 502المادة 

العمل بموظف الشرطة يمارس فعليا الوظائف المرتبطة 
 , الموكل إليه

 2لهوتتجسد في تحوي
العمل المحول إليه درجة  ينبغي أن يناسب: 502المادة 

ان , خيرنبغي أيضا على هذا األوي2 موظف الشرطة 
على رتبة تعادل , يكون حائزا في السلك المعتبر 

 2المستوى التسلسلي لعمله
يلزم موظفو الشرطة الوطنية باإلقامة في : 573المادة 

 2محل عملهم
ير العام لألمن الوطني تحويالت من طرف المدالينطق ب

ضابط شرطة  ةباستثناء الوظائف التي تتطلب صف
 2قضائية

 :تبرر التحويالت باألسباب التالية
  مصلحة الخدمة 
  الشخصية الرغبات 
 ةيدواعي صح 
 إجراء تأديبي 
 2عالقات مزعجة 
يتحمل المستفيدون األعباء المترتبة على : 575المادة 

 2خصيةباتهم الشرغتحويالت والتبادالت الناجمة عن ال
 اإلعارة :9الفصل 
عارة هي الوضعية التي يسمح فيها اإل: 579المادة 

ليق ممارسة وظائفه بغية القيام لموظف الشرطة بتع
بعمل ال تنص عليه , قتا وبسبب المصلحة العامةمؤ

 2الدولة اتاإلطارات العضوية إلدار
يمكن إعارة موظف الشرطة الوطنية : 570المادة 
 :طلب منه لدى و بناء علىتلقائيا أ

 هيئة عمومية أو مجموعة إقليمية 
 هيئة دولية تكون موريتانيا عضوا فيها 
  مؤسسة خصوصية معترف بها ذات نفع

 عام
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 2مشروع وطني للتنمية 
ال يمكن إعارة الشرطي إذا لم يكن قد : 577المادة 

 2سنوات من الخدمة الفعلية( 5)أمضي خمس 
طة الوطنية المعار يبقى موظف الشر: 571المادة 

, خاضعا ألحكام النظام األساسي لسلكه الذي ينتمي إليه
حالة صفته كموظف وحقوقه في التقدم واإلفيما يخص 

 2لى التقاعدإ
ة المعار لها موظف الشرطة أعباء تتحمل الهيئ

 2تعويضاته
مجموعة محلية او هيئة  تتم اإلعارة لدى: 571المادة 

ف بها ذات نفع عمومية او مؤسسة خصوصية معتر
 2بناء على طلب من الهيئة المعنية, عام

اإلعارة بناء على الطلب يقررها الوزير : 577المادة 
المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام لألمن 

 2الوطني
بانتهاء االجل المتفق تنتهي اإلعارة تلقائيا : 572المادة 
أجل ممارسة الة ما إذا كانت اإلعارة من وفي ح2 عليه

فإنها تنتهي تلقائيا بانقطاع تلك , وظائف انتخابية 
 2الوظائف
ء اإلعارة أو عند إنهائها قبل عند انقضا: 572المادة 

يستدعى موظف الشرطة وجوبا للخدمة إال إذا , انهاأو
وإذا لم يكن باإلمكان 2 اختار البقاء في هيئة اإلعارة

يوضع , ةإعادة تحويله مباشرة بسبب عدم وجود وظيف
 2ةبيفي وضعية إجازة ترق

 
 االستيداع :0الفصل 
االستيداع هو الوضعية التي يرخص فيها : 513المادة 

لموظف الشرطة بتعليق ممارسة وظائفه ألسباب تتعلق 
 2بمصلحة شخصية

يتم تعليق الحقوق في التقدم , طيلة فترة االستيداع
 2تباوالر

 2نيةداع بطلب من موظف الشرطة الوطيمنح االستي
يمنح االستيداع بقوة القانون لموظف : 515المادة 
 :الشرطة

 مها ألحد ات ينبغي تقديعالج من أجل
و عجز أفراد أسرته مصاب بمرض أ

 2يتطلب رعاية مستمرة
 2من أجل االلتحاق بزوج 

 2يقصد باألسرة األصول والفروع المباشرون
رة االستيداع إال لفتال يمكن الحصول على : 519المادة 

وسنتين كحد أقصى قابلة للتجديد مرة  كحد أدنى سنة
 2واحدة

وال يمكن أن يتجاوز مجموع فترات االستيداع خمس 
 2سنوات في المسار الوظيفي لموظف الشرطة( 5)

ال يمكن منح االستيداع إذا لم يتوفر : 510المادة 
على , سنوات من األقدمية( 5)موظف الشرطة على 

 2األقل

ثناء لهذا المبدأ من أجل تقديم تمكن الموافقة على است
مصاب بمرض أو , عالجات ألحد أقراد أسرة الموظف

 2أو لغرض االلتحاق بزوج, عجز 
 أة الشرطية بناء علىريمنح االستيداع بقوة القانون للم

والتي لها على األقل ولدان أحدهما يقل عمره عن , طلبها
خمس سنوات او مصاب بعجز يتطلب عالجات 

 2مستمرة
يمنح االستيداع للمرأة الشرطية لاللتحاق : 517ة الماد

ى عل, بسبب مهنته, بزوجها إذا كان هذا األخير مجبرا
عيد من المكان الذي إقامة سكنه االعتيادي في مكان ب

 2تمارس فيه المرأة وظائفها
يمكن تجديدها بناء , هذه االستيداعات التي مدتها سنتان

ط المطلوبة كلما اكتملت الشرو, على طلب المعنية
 2للحصول عليها

ينبغي لموظف الشرطة ان يطلب إعادة : 511المادة 
قبل انتهاء فترة , أشهر على األقل ( 0)دمجه ثالثة 

 2االستيداع
ينطق باالستيداع بناء على مقرر من : 511المادة 

 2الوزير المكلف بالداخلية
 

 االنقطاع النهائي عن الخدمة: الباب الثامن 
نتج االنقطاع النهائي عن الخدمة في ي: 517المادة  

 :الحاالت التالية
  اإلحالة إلى التقاعد 
  االستقالة المقبولة 
 الفصل 
 اإلعفاء من الخدمة 
 الوفاة 

ينطق باالنقطاع النهائي عن الخدمة من : 512المادة 
 2تعيينلبا طرف السلطة المختصة

 :التقاعد: 5الفصل 
ة لموظف التقاعد هو الوضعية النهائي: 512المادة 

 2طبقا للقانون, شرطة المحال إلى المعاشال
يحال تلقائيا إلى التقاعد موظفو الشرطة : 513المادة 

مهما كانت أقدميتهم في , الوطنية من اإلطار العام
 :الخدمة عند بلوغ سن 

 ,.  سنة بالنسبة لرتبة مفوض شرطة
 مراقب

 ,3  سنة بالنسبة ألطر الشرطة اآلخرين
, فوض إقليمي م)من سلك المفوضين 

 (مفوض, مفوض رئيس 
 ,3 سنة بالنسبة لسلك ضباط الشرطة 
 ,3 سنة بالنسبة لسلك مفتشي الشرطة 
 50  سنة بالنسبة لسلك ضباط صف

 الشرطة 
 55 2سنة بالنسبة لسلك وكالء الشرطة 

يحال تلقائيا إلى التقاعد موظفو الشرطة : 515المادة 
 :عند بلوغ سن, الوطنية من اإلطار الفني 

 ,. سنة بالنسبة لرتبة مفوض شرطة مراقب 
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 ,.  سنة بالنسبة لرتبة مهندس مفوض شرطة
 مراقب

 ,3  من سلك  األخرىسنة بالنسبة للرتب
 طبيب,طبيب مفوض إقليمي )أطباء الشرطة 
 (طبيب, مفوضطبيب , مفوض رئيس 

 ,3  من سلك  األخرىللرتب بالنسبة سنة
مهندس مفوض إقليمي )مهندسي الشرطة 

مهندس مفوض  رئيس فوض مهندس م,
 (مهندس ضابط شرطة

 ,3  ضباط الفنيين العاليين سنة بالنسبة لسلك
 الشرطة 

 50  2صف الشرطةالفنيين ضباط سنة بالنسبة 
االستفادة بيمكن السماح ألطر الشرطة : 519المادة 

 :من
  سنة من الخدمة الفعلية 15عد بالتقاعد النسبي 
  خدمة سنة من ال 5.التقاعد باألقدمية بعد

 2الفعلية
يمكن لضباط صف الشرطة ووكالء : 510المادة 

سنة من  5.عد طة االستفادة من التقاعد النسبي بالشر
وبالنسبة لوكالء الشرطة فإن بإمكانهم , الخدمة الفعلية

سنة من الخدمة  15االستفادة من التقاعد النسبي بعد 
 2الفعلية
 االستقالة : 9الفصل 
ناء على طلب ال تنتج االستقالة إال ب :517المادة 

مكتوب من موظف الشرطة الوطنية يبين إرادته 
يوجه الطلب 2 ة بالترك النهائي للشرطة الوطنيةالصريح

الوزير المكلف بالداخلية عن طريق المدير العام إلى 
نافذة إال عند قبولها من طرف  وال تكون2 ألمن الوطنيل

 2لطة المخولة صالحية التعيينالس
إذا قدمت االستقالة قبل انقضاء فترة التعاقد : 511المادة 

لصالح اإلدارة فإنها تبقى  به الذي ألتزم الشرطي
مرهونة بقبول السلطة المختصة وتكون نافذة من التاريخ 

 2الذي تحدده هذه األخيرة
وهذا القبول اليعيق ممارسة 2 يجعلها نافذةقبول االستقالة 

وقائع تم الكشف عنها في وقت يبي فيما يتعلق بدأتعمل 
 2ةريخ سريان االستقالالحق على تا

موظف الشرطة الوطنية الذي ترك الخدمة : 511المادة 
قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة المختصة لقبول 

إذا كان 2 االستقالة يمكن أن يكون موضوع عقوبة تأديبية
لموظف الشرطة الوطنية الحق في المعاش فإنه ال 

االستفادة منه إال ابتداء من تاريخ قبول  يستطيع
 2االستقالة

 إعادة الدمج: 5الفصل الفرعي 
لين من سلك يدمج المستقتمكن إعادة : 517المادة 

سنتين من  طلب منهم بعدبناء على , الشرطة الوطنية
 2الشطب عليهم

وضعهم على الئحة التقدم مهما كانت أقدميتهم وال يمكن 
 2عد سنتين من إعادة القبولأثناء االستقالة إال ب
 اإلعفاء من الخدمة: 9الفصل الفرعي 

اإلعفاء من الخدمة هو وضعية الشرطي : 512المادة 
وال يمكن أن , بدون عمل وال يستفيد من حقه في المعاش

 2يستدعى للخدمة
 :ينطق باإلعفاء من الخدمة بناء على

  عجز عضال 
 إجراء التأديبي 

عضال حسب الصيغ ينطق بالعجز ال: 512المادة 
ي أخذ رأ بعد, االمحددة بالنظم التشريعية المعمول به

 2مجلس الصحة المجتمع بصفته لجنة إعفاء من الخدمة
 المعاش : 0الفصل الفرعي 

نظام  يستفيد موظفو الشرطة الوطنية من :573المادة 
معاشات التقاعد والعجز المطبق على موظفي الدولة 

 2والوكالء المتعاقدين معها
 ترتيبات انتقالية: الباب التاسع 

ضباط الصف من الشرطة الوطنية : 575المادة 
 ،ممرض مجاز ،ممرض)على شهادة فنية الحاصلون 
البني : فني متخصص في مجاالت ،قابلة ،ممرض دولة

تسيير المصادر ,  البرمجة, المعلوماتية , التحتية 
أو , االميكانيك, الكهرباء  ،السمكرة, النجارة , البشرية 

أي مجال فني آخر ضروري لحسن سير مصالح 
يمكن أن يحالوا بناء على طلباتهم من , الشرطة الوطنية

 2اإلطار عام إلى اإلطار الفني

يحتفظ ضباط الصف المحالون بنفس العالمة القياسية 
لألمن  العام وبناء على اقتراح من المدير2 ونفس األقدمية

شرة من األعلى مبايمكن تعيينهم في الرتبة , الوطني 
علي مستوى اإلطار العام  ونالرتبة التي كانوا يحوز

 2لشرطةل

 رتيبات نهائيةت: الباب العاشر 

يتم إعادة تصنيف المنتمين إلى أسالك : 579المادة 
مفوضي الشرطة وضباط الشرطة ومفتشي الشرطة 
وأصحاب الرتب و وكالء الشرطة الخاضعين لترتيبات 

 313.مايو  ,3ادر بتاريخ الص 315ـ313.المرسوم 
يناير  13بتاريخ  313.ـ30لمطبق للقانون رقم ا

في , النظام األساسية للشرطة الوطنية المتضمن 313.
وذلك حسب , األسالك المحددة في هذا المرسوم

 2الدرجات والرتب المقابلة

وتحديدا , تلغى كل الترتيبات السابقة: 570المادة 
 ,3ادر بتاريخ الص 315ـ313.ترتيبات المرسوم 

بتاريخ  313.ـ30المطبق للقانون رقم  313.مايو 
المتضمن النظام األساسي للشرطة  313.يناير  13

 2الوطنية

لالمركزية بتنفيذ ا يكلف وزير الداخلية و: 577المادة 
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 2اإلسالمية الموريتانية

------------------- 
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اكتوبر  35صادر بتاريخ  3579352 - مرسوم رقم 
يحدد صالحيات وزير الداخلية والالمركزية  9352

 وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صالحيات  :المادة األولى
وزير الداخلية والالمركزية وتنظيم اإلدارة المركزية 

  - 371م لقطاعه وذلك تطبيقا لترتيبات المرسوم رق
، المحدد لشروط 5220يونيو  1الصادر بتاريخ  20

تنظيم اإلدارات المركزية وإجراءات تسيير ومتابعة 
 2الهياكل اإلدارية

يضطلع وزير الداخلية والالمركزية بمهمة  :9لمادة ا
عامة تتمثل في إعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في 

ممتلكاتهم مجال اإلدارة الترابية وأمن المواطنين و
 2 والالمركزية والتنمية المحلية

 : وفي هذا اإلطار يكلف على الخصوص بما يلي
  الضبطية العامة وحفظ واستتاب النظام العام؛ 
  ترقية الديمقراطية والمجتمع المدني وخاصة

 الجمعيات واألحزاب السياسية؛ 
  المساعدة في إعداد الملف االنتخابي؛ 
 ابع االنتخابي؛دعم اإلحصاء اإلداري ذي الط 
  المجموعات التقليدية؛ 
  مراقبة األسلحة والذخائر؛ 
  اإلدارة اإلقليمية؛ 
  األمن المدني وتسيير األزمات؛ 
  المتابعة والتنسيق الفني للنشاطات المتعلقة

 بأمن الطرق؛
 التنسيق والمتابعة لحاالت االستعجال؛ 
  الحالة المدنية؛ 
 إصدار شهادات الجنسية وبطاقات التعريف 

الوطنية وجوازات السفر العادية وجوازات 
 العمل؛ 

  إعداد ومتابعة مشاريع النصوص التشريعية
العامة والنصوص التنظيمية في مجال 
اإلصالح العقاري بالتشاور مع الوزير المكلف 

 بالمالية؛
  تنسيق ومتابعة نشاطات التعاون في مجال

مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة والهجرة 
 السرية؛ 

  المساهمة في تصور وتنفيذ السياسات الوطنية
المتعلقة بعدم التمركز اإلداري جنبا إلى جنب 
مع الالمركزية، وبالتنسيق مع القطاعات 

 الوزارية األخرى؛ 
  تطوير الحكم الرشيد المحلي؛ 
  تطوير أنشطة التنمية المحلية لصالح

المجموعات اإلقليمية والسكان والمصالح غير 
 2 ةالممركزة للدول

سلطة  وزير الداخلية والالمركزيةيمارس  :0المادة 
على الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق  الوصاية
، والمجموعات اإلقليمية ( ANRPTS) المؤمنة 

كما يمارس 2 والمؤسسات العمومية للتعاون المشترك

الوزير الوصاية على هياكل التنمية المحلية التابعة له 
وطني لنزع األلغام من أجل التنمية وخاصة البرنامج ال

(PNDHD2) 
تضم اإلدارة المركزية لوزارة الداخلية  :7المادة

 : والالمركزية
  ديوان الوزير؛ 
  األمانة العامة؛ 
 2المديريات المركزية 

 :ديوان الوزير: أوال
مكلفممين بمهممام  (7)سممبعة  ديااوان الااوزيريضممم  :1المااادة
 (0)اخلية وثالثة مستشارين فنيين ومفتشية د (2)وتسعة 

 2ملحقين بالديوان وسكرتارية خاصة بالوزير
و يضممم الممديوان كممذلك مندوبيممة عامممة لألمممن المممدني و 

 2تسيير األزمات
للسممملطة المباشمممرة  المكلفاااون بمهااااميخضمممع  :1الماااادة

للممموزير وهمممم مكلفمممون بجميمممع اإلصمممالحات والدراسمممات 
ء والمهمام المسمندة إلميهم ممن قبممل الموزير وممن بمين هممؤال

واحمممد مكلمممف بالعالقمممات ممممع اللجنمممة الوطنيمممة المسمممتقلة 
 2 لالنتخابات

للسلطة المباشرة  المستشارون الفنيونيخضع  :7المادة
للوزير وهم يعدون الدراسات ومذكرات االستشارة 

 2والمقترحات حول الملفات التي يسندها الوزير إليهم
يتم اختيار المستشارين الفنيين على أساس تخصصهم في 

جمممماالت الخاصممممة مممممن صممممالحيات وزيممممر الداخليممممة الم
 :وذلك على النحو التالي والالمركزية

مستشار فني مكلف بالقضايا القانونية، يتمتع  12
مشاريع النصوص  إعداد ودراسةبصالحيات 

التشريعية والتنظيمية وكذا مشاريع االتفاقيات 
التي تعدها المديريات بالتعاون الوثيق مع 

يع والترجمة ونشر المديرية العامة للتشر
 الجريدة الرسمية؛

مستشممار مكلممف بترقيممة الديمقراطيممة والمجتمممع  2.
 المدني؛ 

 مستشار مكلف بالتكوين واالتصال؛  02
 مستشار مكلف باألمن والهجرة والالجئين؛  42
 مستشار مكلف بعصرنة العمل اإلقليمي؛  52
مستشمممار مكلمممف بالالمركزيمممة وترقيمممة التنميمممة  2,

 المحلية؛
 ن العقارية؛مستشار مكلف بالشؤو 02
 مستشار مكلف بالشؤون االقتصادية؛ 02
مستشممار مكلممف بالعالقممات مممع مجلممس وزراء  12

 2الداخلية العرب
تحمت سملطة الموزير،  المفتشية الداخلياةتكلف  :2المادة

 - 371من المرسموم رقمم  31بالمهام المحددة في المادة 
 2 5220يونيو  31الصادر بتاريخ  20

ى الخصمممموص وفممممي هممممذا اإلطممممار، فهممممي تضممممطلع علمممم
 : بالصالحيات التالية

  التأكد من مدى نجاعة تسير نشاطات جميع
المصالح التابعة للقطاع والهيآت الواقعة تحت 
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وصايته ومن مدى مطابقة تلك النشاطات مع 
القوانين والنظم الجاري بها العمل ومع سياسة 

العمل المحددة من طرف مختلف  وبرامج
 القطاعات التابعة للوزارة؛

 النتائج المحققة بالفعل وتحليل الفرق  تقييم
الحاصل بين هذه النتائج وبين التقديرات 

 2واقتراح اإلجراءات التصحيحية الضرورية
 2 وتقوم بإبالغ الوزير باالختالالت المالحظة

يدير المفتشية الداخلية مفتش عام وله رتبة مستشار فني 
مفتشين برتبة مديرين مركزيين  (1)للوزير يساعده 

 :لك على النحو التاليوذ
 مكلف باإلدارة المركزية؛ (5)مفتش 
  مكلفان باإلدارة االقليمية؛ (9)مفتشان 
  مكلفان بالمجموعات اإلقليمية؛ (9)مفتشان 
  مكلف باألمن المدني وتسيير  (5)مفتش

 2األزمات
بالمهام اإلدارية التي  الملحقون بالديوانيكلف  :2المادة

 2تبة مديرين مركزيينولهم ر2 يسندها الوزير إليهم
للوزير الشؤون  السكرتارية الخاصةتسير :53المادة 

 2الخاصة بالوزير
بموجب  يرأس السكرتارية الخاصة كاتب خاص يعين

 2وله رتبة رئيس مصلحة2 مقرر من الوزير
المندوبية العامة لألمن المدني وتسيير تكلف  :11المادة

 : بما يلي األزمات
  الوقاية ممن الظمواهر الدراسات التي تهدف إلى

أو الحممموادث أو األزممممات التمممي ممممن شمممأنها أن 
 تعرض السكان أو ممتلكاتهم للخطر؛ 

  وضمممع الوسمممائل الخاصمممة بالوقايمممة ممممن همممذه
الظممواهر أو الحمموادث أو األزمممات والتخفيممف 

 ثارها؛ آمن 
  تنسممممممممميق جهمممممممممود الفممممممممماعلين العمممممممممموميين

والخصوصيين المشاركين فمي الحمايمة المدنيمة 
 زمات؛ وتسيير األ

  تسليم االعتممادات وإفمادات المطابقمة بنماء علمى
 رأي من مدير الوقاية والرقابة؛ 

  متابعممة تممأطير واسممتخدام عمممال األمممن المممدني
 2وتسيير األزمات

 وتساايير األزمااات المندوييااة العامااة لألماان الماادنييممدير
مندوب عام برتبة مدير عام، يساعده مندوب عام مساعد 

، ينمموب عنممه فممي حممال غيابممه أو برتبمة مممدير عممام مسمماعد
 2إعاقته ويعين كل منهما بمرسوم

وتسمميير األزمممات،  تضممم المندوبيممة العامممة لألمممن المممدني
باإلضافة إلى مصلحة السكرتاريا الملحقة بالمندوب العام 

 : مديريات ومركزا متخصصا (7)أربع 
  مديرية الوقاية والرقابة؛ 
 مديرية التخطيط وتنسيق اإلغاثة؛ 
 اللوجستيك والبنى التحتية؛  مديرية 
 مديرية الوسائل العامة والعالقات الخارجية؛ 

 مركمممز الرصمممد واإلشمممعار المبكمممر باألزممممات 
 2وعمليات تسييرها

 : وتضم كذلك
  السمممرية المتخصصمممة، وتتكمممون ممممن وحمممدات

خاصة للتدخل وعلى الخصوص لإلنقماذ ونمزع 
الركمممام ومكافحمممة التلممموث ومكافحمممة الحرائمممق 

 لعدوى وإزالة األلغام؛ والوقاية من ا
 2 مديريات جهوية في عواصم الواليات 

لألمممن المممدني  يعممين قائممد السممرية والمممديرون الجهويممون
وتسمميير األزممممات بموجمممب مقمممرر ممممن الممموزير المكلمممف 
بالداخليممة بنمماء علممى اقتممراح مممن المنممدوب العممام لألمممن 

 2المدني وتسيير األزمات
ورؤسمماء يسمماعد كممل مممدير جهمموي مممدير جهمموي مسمماعد 

مراكمممز اإلنقممماذ فمممي المقاطعمممات ويعينمممون حسمممب نفمممس 
 2 الشروط

 :مديرية الوقاية والرقابة
 : بما يلي مديرية الوقاية والرقابةتكلف  :12المادة
  إعمممداد النصممموص التشمممريعية والتنظيميمممة فمممي

مجمال الوقايمة ممن األخطمار والحرائمق والمذعر 
فمممممي المؤسسمممممات التمممممي يرتادهممممما الجمهمممممور، 

مصمنفة، والمبماني ذات االرتفماع والمؤسسات ال
 الشاهق والمؤسسات األخرى المتخصصة؛

  متابعمممة ورقابمممة معمممايير األممممن المطبقمممة فمممي
 المؤسسات المذكورة أعاله؛ 

  مسممك قائمممة وطنيممة بالمؤسسممات التممي يرتادهمما
 الجمهور والمؤسسات المصنفة؛ 

  مممنح التأشمميرة المطلوبممة للتممرخيص فممي البنمماء
 ولمخططات البناء؛

 يط والرقابة على مصالح الوقاية؛ التخط 
  تسليم التأشيرات المطلوبة لرخص البناء؛ 
  سن إجراءات السالمة في مجال رقابة وتخزين

 ونقل المنتجات والمواد الخطرة؛ 
  تصديق محاضر المعاينة الفنية للرقابة؛ 
  إعالم وتحسيس السكان حول مختلف المخماطر

 2هاوالمسلكيات التي يتعين انتهاجها لمواجهت
 : مدير وتضم ثالث مصالح مديرية الوقاية والرقابةيدير
 مصلحة الوقاية والرقابة؛ 
 مصلحة األخطار الجسيمة؛ 
 2مصلحة اإلحصاءات واإلعالم 
 : بما يلي مصلحة الوقاية والرقابةتكلف  :13المادة
  إعمممداد النصممموص التشمممريعية والتنظيميمممة فمممي

مجمال الوقايمة ممن األخطمار والحرائمق والمذعر 
المؤسسمممممات التمممممي يرتادهممممما الجمهمممممور، فمممممي 

والمؤسسات المصمنفة، والمبماني ذات االرتفماع 
 الشاهق والمؤسسات األخرى المتخصصة؛ 

  مممنح التأشمميرة المطلوبممة للتممرخيص فممي البنمماء
 ولمخططات البناء؛ 

 2تصديق محاضر المعاينة الفنية للرقابة 
 : بما يلي مصلحة األخطار الجسيمةتضطلع  :14المادة
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 ورقابمممة معمممايير األممممن المطبقمممة فمممي  متابعمممة
 المؤسسات المذكورة أعاله؛ 

  مسممك قائمممة وطنيممة بالمؤسسممات التممي يرتادهمما
 2الجمهور والمؤسسات المصنفة

بإعممداد  مصاالحة اإلحصاااءات واإلعااالمتكلممف :15المااادة
 2اإلحصائيات وإعالم الجمهور

 :مديرية التخطيط وتنسيق اإلغاثة
بمما  ط وتنسايق اإلغاثاةمديرياة التخطايتكلف  :16المادة
 : يلي

  وضع الوسمائل الوطنيمة وتنسميق سياسمة المدفاع
 المدني؛ 

  وضممع رسمموم بيانيممة لألخطممار ووضممع بممرامج
 للوقاية وإعداد خطط لإلغاثة؛

  تصميم كافة طرق وتقنيات الحماية التي يتعين
 تطبيقها على مستوى مراكز اإلغاثة؛ 

  الدراسة والتخطيط للتمرينات والمناورات في
 مراكز اإلغاثة على المستوى الوطني؛ 

 تطوير اإلغاثة الطبية؛ 
 2 اإلبالغ واالتصاالت الميدانية 
وتضم أربع  مدير مديرية التخطيط وتنسيق اإلغاثة يدير
 : مصالح (7)

  مصلحة التنسيق؛ 
  مصلحة التخطيط؛ 
  مصلحة اإلغاثة الطبية؛ 
 2مصلحة اإلبالغ واالتصاالت الميدانية 
بتنسيق سياسة الدفاع  مصلحة التنسيقتكلف  :17المادة

 2 المدني وبتعبئة الوسائل الوطنية
 : بما يلي مصلحة التخطيطتكلف  :18المادة
  وضممع رسمموم بيانيممة لألخطممار وبممرامج للوقايممة

 وإعداد خطط لإلغاثة؛ 
  تصميم كافة طرق وتقنيات الحماية التمي يتعمين

 2تطبيقها على مستوى مراكز اإلغاثة
 : بما يلي مصلحة اإلغاثة الطبيةتكلف  :19المادة
  الدراسة والتخطيط للتمرينات والمناورات في

 مراكز اإلغاثة على المستوى الوطني؛ 
 2 تطوير اإلغاثة الطبية 
 مصلحة اإلبالغ واالتصاالت الميدانيةتكلف  :20المادة

 2باإلبالغ واالتصاالت الميدانية
 :مديرية اللوجستيك والبنى التحتية

 
بما  مديرية اللوجستيك والبنى التحتيةكلف ت :21المادة
 : يلي

  تسييرالورشات والمرائب ومعدات االتصال؛ 
  تسيير المخزونات؛ 
  تسيير عمليات صيانة الممتلكات المنقولة

 والثابتة؛ 
 2إعداد دراسات وبرامج التجهيز 
وتضم  مدير مديرية اللوجستيك والبنى التحتيةيدير 

 2 مصلحتين

 ة؛ مصلحة البنى التحتي 
 2 مصلحة اللوجستيك 
 : بما يلي مصلحة البنى التحتيةتكلف  :22المادة
 إعداد دراسات التجهيزات؛ 
 إعداد برامج التجهيزات؛ 
 تسيير عمليات صيانة الممتلكات المنقولة؛ 
 2تسيير عمليات صيانة الممتلكات الثابتة 
 : بما يلي مصلحة اللوجستيكتكلف  :23المادة
 تسيير الورشات؛ 
 رائب؛تسيير الم 
  تسييرمعدات االتصال؛ 
 2تسيير المخزونات 

 :مديرية الوسائل العامة والعالقات الخارجية
 

مديرياااة الوساااائل العاماااة والعالقاااات تكلمممف :24الماااادة
 :بما يلي الخارجية
  التسيير اإلداري للعمال؛ 
  تكوين عمال الحماية المدنية ووكالء األمن فمي

 المؤسسات العمومية والخصوصية؛ 
 لميزانية؛ إعداد ا 
  إعداد ومتابعة الصفقات؛ 
 2 العالقات الخارجية 
مممدير  مديرياة الوسااائل العاماة والعالقااات الخارجياةيمدير

 2 وتضم أربع مصالح
  مصلحة األشخاص والتكوين؛ 
  مصلحة الميزانية والصفقات العمومية؛ 
  مصلحة متابعة وتنسيق المصالح الجهوية؛ 
 2 مصلحة التعاون والعالقات الخارجية 
 : بما يلي مصلحة األشخاص والتكوينتكلف  :25المادة
 التسيير اإلداري للعمال؛ 
  تكوين عمال الحماية المدنية ووكالء األمن فمي

 2  المؤسسات العمومية والخصوصية
 مصلحة الميزانية والصفقات العموميةتكلف  :26المادة

 2بإعداد الميزانية وتحضير الصفقات ومتابعتها
متابعاااة وتنسااايق المصاااال   لحةمصاااتكلمممف :27الماااادة 
بتنسمميق ومتابعممة عمممل كافممة المصممالح الجهويممة  الجهويااة

 2التابعة للمديرية العامة لألمن المدني وتسيير األزمات
 مصالحة التعااون والعالقاات الخارجياةتكلمف :28المادة 

بمتابعمة نشماطات المديريمة العاممة لألممن الممدني وتسمميير 
 2 جيةاألزمات في مجال العالقات الخار

مركز الرصد واإلشعار المبكر باألزمات وعمليات 
 :تسييرها
 

مركزالرصد واإلشعار المبكار باألزماات يعتبر :29المادة
أداة لرصمممد واستكشممماف األزممممات  وعملياااات تساااييرها

بشمممكل مسمممتمر ويسممماعد السممملطات المختصمممة فمممي تعبئمممة 
أو الخاصمة ممن أجمل التسميير / وتنسيق الموارد العاممة و

للنشمماطات المتعلقممة بحمماالت االسممتعجال علممى العمليمماتي 
 2امتداد التراب الوطني
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يعين مسؤول المركز بموجب مقرر من الوزير وله رتبة 
 2مدير مركزي

مركز الرصد واإلشعار المبكر  يحدد تنظيم وسير عمل
بموجب مقرر صادر عن  باألزمات وعمليات تسييرها
 2وزير الداخلية والالمركزية

 :عامةاألمانة ال: ثانيا
 : األمانة العامة تضم :30المادة
 األمين العام؛ 
 2المصالح الملحقة باألمانة العامة 

 :األمين العام .5
، تحمممت سممملطة العاااام مهماااة األماااينتتمثمممل  :31الماااادة

الوزير، وبتفويض منه، بتنفيذ المهمام المحمددة فمي الممادة 
 31الصمادر بتماريخ  20 - 371من المرسموم رقمم  32

 : ، وخاصة5220يونيو 
  إنعاش نشاطات القطاع وتنسيقها ورقابتها؛ 
  المتابعممممة اإلداريممممة للملفممممات والعالقممممات مممممع

 المصالح الخارجية؛
  إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛ 
  تسممميير المصمممادر البشمممرية والماليمممة والماديمممة

 2المخصصة للقطاع
 :المصال  الملحقة باألمانة العامة .9

 : يلحق باألمين العام :32المادة
 واالتصال؛ التكوين خلية 
 مصلحة الترجمة؛ 
 مصلحة السكرتارية المركزية؛ 
 2مصلحة استقبال الجمهور 
بإعداد وتنفيذ  خلية التكوين واالتصالتكلف :33المادة 

خطة التكوين واستراتيجية االتصال الخاصة بالوزارة 
 2بالتعاون مع القطاعات المعنية

 :على الخصوص بما يلي وتكلف
 يمممذ خطمممة التكممموين لجميمممع العممممال إعمممداد وتنف

اإلداريممممين والفنيممممين التممممابعين للمممموزارة علممممى 
مسممممتوى اإلدارة المركزيممممة واإلدارة اإلقليميممممة 

 والمجموعات اإلقليمية؛
  إعداد ونشر خطط القطاع في مجال االتصال؛ 
 إنتاج ونشر كل وثيقة اتصال أو إعالم؛ 
  اسممتقبال وثممائق اإلعممالم وصممياغتها، بنمماء علممى

 2زيرطلب الو
وتضمم  يدير الخلية المستشار المكلف بالتكوين واالتصال

 2 مصلحتين
 مصلحة التكوين وتكلف بتنفيذ خطة التكوين؛ 
 تكلمممف بتنفيمممذ اسمممتراتيجية مصممملحة االتصمممال و

 2القطاع في مجال االتصال
بترجمة جميع الوثمائق  مصلحة الترجمةتكلف :34المادة

 2أو العقود التي تفيد القطاع
بممما  مصاالحة السااكرتارية المركزيااةطلع تضمم :35المااادة
 : يلي

  اسمممممتقبال وتسمممممجيل وتوزيمممممع البريمممممد الممممموارد
 والصادر من وإلى القطاع؛ 

 2 الطباعة المعلوماتية وتكثير وحفظ الوثائق 
 : وتضم قسمين

  قسم البريد الوارد؛ 
 2 قسم البريد الصادر 
باسممتقبال  مصاالحة اسااتقبال الجمهااورتكلممف  :36المااادة

 2 ه وتوجيههالجمهور وإعالم
 :المديريات المركزية: ثالثا

تضمممم الممممديريات المركزيمممة هياكمممل إداريمممة  :37الماااادة
متخصصة وهياكل إداريمة مشمتركة وهياكمل قموى األممن 

 2 الداخلي وهياكل التنسيق
 :الهياكل اإلدارية المتخصصة .5

 المديرية العامة لإلدارة اإلقليمية؛  121
 ليمية؛ المديرية العامة للمجموعات اإلق 21.
المديريممة العامممة للصممياغة والشممؤون السياسممة  021

 والحريات العامة؛
 المديرية العامة لنظم المعلومات واالتصال؛ 421

 :الهياكل اإلدارية المشتركة .9
 مديرية التعاون والدراسات والبرمجة؛  .12
 مديرية الشؤون اإلدارية والمالية؛ .2.
 2مركز التوثيق والبحث اإلداري .02

 :قوى األمن الداخلي هياكل .0
 المديرية العامة لألمن الوطني؛ 120
 قيادة أركان الحرس الوطني؛ 20.
 2التجمع العام ألمن الطرق 020

 :هياكل التنسيق .7
خليمممة التنسممميق والمتابعمممة للنشممماطات المتعلقمممة  124

 بأمن الطرق؛
الخليمممممة الدائممممممة لتنسممممميق ومتابعمممممة حممممماالت  24.

 2االستعجال
 :تخصصةالهياكل اإلدارية الم 5
 :المديرية العامة لإلدارة اإلقليمية 5.5

بمما  المديرياة العاماة لاإلدارة اإلقليمياةتكلمف  :38المادة
 : يلي

  تنسممميق نشممماطات المممدوائر اإلداريمممة ورقابتهممما
 ومتابعتها؛ 

  الدراسممات المتعلقممة بإصممالحات اإلدارة وإنشمماء
 الدوائر اإلدارية؛ 

  التحقق من مشمروعية القمرارات الصمادرة عمن
 ات اإلدارية اإلقليمية؛ السلط

  متابعة رجال السلطة؛ 
 القضايا المتعلقة بالحدود؛ 
  تنسمممميق المعلومممممات بممممين اإلدارات المركزيممممة

 واإلدارات الالممركزة؛ 
  التكممموين المسمممتمر وتحسمممين خبمممرة السممملطات

 2اإلدارية اإلقليمية
مدير عام يسماعده  المديرية العامة لإلدارة اإلقليمية يدير

د وتضم فضال عن مصلحة السمكرتارية، مدير عام مساع
 : ثالث مديريات وخلية مختصة

 مديرية الدوائر اإلدارية والشؤون القانونية؛ 
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 مديرية الحدود والشؤون العقارية؛ 
 مديرية تحسين الخبرة واالتصاالت اإلدارية؛ 
 2الخلية المكلفة بالحدود 

مديرية الدوائر اإلدارية والشؤون  5.5.5
 :القانونية

مديريااااة الاااادوائر اإلداريااااة تضممممطلع  :93المااااادة
 : على الخصوص بالمهام التالية والشؤون القانونية

 رقابة ومتابعة نشاط الدوائر اإلدارية؛ 
  استغالل التقارير والوثائق والمعلومات الواردة

 من الدوائر اإلدارية؛ 
 متابعة ملفات أشخاص القيادة؛ 
 الدراسات المتعلقة بإصالح اإلدارة اإلقليمية؛ 
  رقابممممة مشمممممروعية القممممرارات التمممممي تتخمممممذها

 السلطات اإلدارية اإلقليمية؛
  متابعمممة النزاعمممات المتصممملة بمممالقرارات التمممي

 تتخذها السلطات اإلدارية؛
 2التوثيق القانوني واإلداري 
مممدير  مديرياة الادوائر اإلدارياة والشاؤون القانونياةيمدير

 : وتضم مصلحتين
 مصلحة الدوائر اإلدارية؛ 
 2عيةمصلحة المشرو 
 بما يلي؛ مصلحة الدوائر اإلداريةتكلف  :40المادة
   رقابة ومتابعة نشاط الدوائر اإلدارية؛ 
  استغالل التقارير والوثائق والمعلومات الواردة

 من الدوائر اإلدارية؛
 2متابعة ملفات رجال السلطة 

 : وتضم قسمين
 قسم الدوائر اإلدارية؛ 
 2قسم رجال السلطة 
بالصممممالحيات  المشااااروعيةمصاااالحة  تتمتممممع:41الماااادة
 :التالية
  رقابممممة مشمممممروعية القممممرارات التمممممي تتخمممممذها

 السلطات اإلدارية؛
  معالجة القضايا القانونية المحالة إليها؛ 
  متابعمممة النزاعمممات المتصممملة بمممالقرارات التمممي

 تتخذها السلطات اإلدارية اإلقليمية؛
 2 التوثيق القانوني واإلداري 

 : وتضم قسمين
 توثيق؛قسم المشروعية وال 
 2قسم النزاعات 

 :مديرية الحدود والشؤون العقارية 9.5.5
بمما  مديرية الحادود والشاؤون العقارياةتكلف :42المادة
 : يلي

 معالجة ومتابعة القضايا المتعلقة بالحدود؛ 
  مسممممك األرشمممميف والوثممممائق المتعلقممممة بقضممممايا

 الحدود؛ 
  مسك الوثائق القانونية العامة والمتخصصة فمي

 مجال الحدود؛ 

  اقتراح السبل والوسائل الكفيلمة بتجنمب حموادث
 الحدود؛ 

  إحصاء الحموادث التمي تقمع فمي الحمدود والقيمام
 بمتابعتها؛ 

  تعميم النصوص المتعلقة باإلصالح العقاري؛ 
  ضمممممان متابعممممة تطبيممممق النصمممموص المتعلقممممة

 باإلصالح العقاري؛ 
 2ضمان متابعة المنازعات العقارية 
مممدير وتضممم  العقاريااة مديريااة الحاادود والشااؤونيممدير

 :مصلحتين
  مصلحة القضايا الحدودية؛ 
 2 مصلحة الشؤون العقارية 
 :بما يلي مصلحة القضايا الحدوديةتكلف :43المادة
  معالجة ومتابعة القضايا المتعلقة بالحدود؛ 
  اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتجنب الحوادث

 في الحدود؛
  إحصممماء الحممموادث التمممي تحمممدث فمممي الحمممدود

 2القيام بمتابعتهاو
 : بما يلي مصلحة الشؤون العقاريةتكلف  :44المادة
  تعميم النصوص المتعلقة بالشؤون العقارية؛ 
 الدراسات المتعلقة باإلصالح العقاري؛ 
  متابعمممة تطبيمممق النصممموص المتعلقمممة بالشمممؤون

 العقارية؛ 
  متابعة المنازعات الناجمة عن تطبيق اإلصالح

 2العقاري
سين الخبرة واالتصاالت مديرية تح 0.5.5

 :اإلدارية
مديريااة تحسااين الخباارة واالتصاااالت تكلممف :45المااادة
 : بما يلي اإلدارية
  استغالل شبكة االتصال للقيادة؛ 
  وضع وصيانة شبكة معلومات فاعلة تربط بمين

 اإلدارات المركزية واإلدارات الالممركزة؛
  استغالل المعلومات الواردة وضمبطها وإحالتهما

 ارات المعنية؛إلى اإلد
  التنسمممميق مممممع شممممبكات المعلومممممات اإلداريممممة

األخممرى بغيممة اسممتخراج معلومممات يوثممق بهمما 
 وبأقصى سرعة؛ 

  التكممموين المسمممتمر وتحسمممين خبمممرة السممملطات
 اإلدارية اإلقليمية؛

  إعمداد بمرامج التكموين المسمتمر وتحسمين خبمرة
 السلطات اإلدارية اإلقليمية؛ 

 ورات تكمموين تنظمميم ومتابعممة تنفيممذ ملتقيممات ود
 2وتحسين خبرة السلطات اإلدارية

ممدير  مديرية تحسين الخبارة واالتصااالت اإلدارياة يدير
 : وتضم مصلحتين

 مصلحة تحسين الخبرة؛ 
 2مصلحة االتصاالت اإلدارية 
 : بما يلي مصلحة تحسين الخبرةتكلف  :46المادة
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  إعمداد بمرامج التكموين المسمتمر وتحسمين خبمرة
 قليمية؛ السلطات اإلدارية اإل

  تنظمميم ومتابعممة تنفيممذ ملتقيممات ودورات تكمموين
 2وتحسين خبرة السلطات اإلدارية

 : بما يلي مصلحة االتصاالت اإلداريةتكلف  :47المادة
  استغالل شبكة االتصال اإلداري للقيادة؛ 
  وضع وصيانة شبكة معلومات فعالة تمربط بمين

 اإلدارات المركزية واإلدارات الالممركزة؛ 
 المعلومات الواردة وضمبطها وإحالتهما  استغالل

 إلى اإلدارات المعنية؛ 
  التنسمممميق مممممع شممممبكات المعلومممممات اإلداريممممة

األخممرى بغيممة اسممتخراج معلومممات يوثممق بهمما 
 2 وبأقصى سرعة

 : وتضم قسمين
 قسم االستغالل والنشر؛ 
 2 قسم الصيانة 

 :الخلية المكلفة بالحدود 7.5.5
لفة بالحدود فمي تسميير تتمثل مهمة الخلية المك :48المادة

 2القضايا الحدودية
يمممديرها منسمممق برتبمممة مستشمممار فنمممي يعمممين بمقمممرر ممممن 

 2الوزير
يحمممدد تنظممميم وسمممير عممممل الخليمممة بموجمممب مقمممرر ممممن 

 2الوزير
 :المديرية العامة للمجموعات اإلقليمية 9.5 
المديرياااااة العاماااااة للمجموعاااااات تممممممارس  :49الماااااادة
 : التاليةعلى وجه الخصوص الصالحيات  اإلقليمية
  إنعاش مسلسل الالمركزية، بهدف تحقيق تنميمة

 محلية متوازنة؛ 
  ،إدارة عمليممممة التنظمممميم البلممممدي لكممممل األقمممماليم

ومراجعممة التقطيممع البلممدي والجهمموي وتطمموير 
 الشراكة بين البلديات؛ 

  المساهمة في تصور وتنفيمذ السياسمات الوطنيمة
فمممي مجمممال الالتمركمممز، بمواكبمممة الالمركزيمممة 

 مع القطاعات الوزارية األخرى؛ بالتعاون
  وضمممع هياكمممل فنيمممة لمممدعم الكيانمممات الترابيمممة

 الالمركزية؛ 
  مراجعة وعصرنة اإلطار المؤسسي والقمانوني

 لالمركزية؛ 
  ممارسة الوصاية على المجموعات اإلقليمية؛ 
  تسممممميير النزاعمممممات المرتبطمممممة بالمجموعمممممات

 اإلقليمية؛
 إصالح نظام تمويل المجموعات اإلقليمية؛  
  توزيع المساعدات المالية الممنوحة ممن طمرف

 الدولة للمجموعات اإلقليمية؛
  ترقية سياسية تعاقدية بين الدولمة والمجموعمات

 اإلقليمية؛ 
  جمممممع وتحليممممل ونشممممر المعلومممممات والبيانممممات

اإلحصمممائية أو الماليمممة المتعلقمممة بالمجموعمممات 
 اإلقليمية؛

  وضع سياسة للتكوين وتعزيز القمدرات لصمالح
تخبمممممين المحليمممممين وعممممممال المجموعمممممات المن

اإلقليميممممممة، واإلدارات الوصممممممية والمصممممممالح 
الالممركممممزة للدولممممة والفمممماعلين فممممي التنميممممة 

 المحلية؛ 
  سياسة تنموية محلية؛ 
  ترقيممة التنميممة المحليممة، عبممر البلممديات وهيئاتهمما

 التشاورية، وكذا التنمية الجماعية؛ 
 ات ترقية ومتابعة إعداد خطمط لتنميمة المجموعم

 اإلقليمية؛ 
  متابعممة تنفيممذ خطممط وبممرامج ومشمماريع تنمويممة

 محلية؛ 
  متابعمممة األنشمممطة التمممي تقممموم بهممما المجموعمممات

اإلقليميمممة، فمممي مجمممال االستصمممالح والخمممدمات 
المقدممممممة للسمممممكان، وترقيمممممة ممارسمممممة همممممذه 

 المجموعات اإلقليمية لصالحياتها؛
  جمع المعلومات ذات الصلة بمسمتوى الخمدمات

ان، ودعمم المجموعمات اإلقليميمة، المقدمة للسمك
وأصمممحاب الخمممدمات فمممي مجمممال تسممميير همممذه 

 2الخدمات
مممدير عممام  المديريااة العامااة للمجموعااات اإلقليميااةيممدير

 2 يساعده مدير عام مساعد
 :تضم المديرية العامة للمجموعات اإلقليمية

 : على المستوى المركزي
 والدعم واإلرشاد؛  مديرية المشروعية 
 ة المحلية؛ مديرية المالي 
  مديريمممة التخطممميط والتنميمممة المحليمممة والتكممموين

 2المستمر
 : على المستوى الالممركز

  المنمممممدوبيات الجهويمممممة لالمركزيمممممة والتنميمممممة
 2 المحلية

 :والدعم واإلرشاد مديرية المشروعية 5.9.5
 

والااادعم  مديرياااة المشاااروعيةتتمثمممل مهمممام  :50الماااادة
لمعمممول بهمما، فممي تحممديث التشممريعات والممنظم ا واإلرشاااد

والسممهر علممى احتممرام المشممروعية، واقتممراح التعممديالت 
 2 الالزمة لتنفيذ أمثل لسياسة الالمركزية

 : (0)يدير مديرية المشروعية مدير وتضم ثالث مصالح 
 مصلحة الدراسات القانونية واإلرشاد؛ 
  مصلحة رقابة المشروعية؛ 
 2 مصلحة النزاعات 
 قانونياة واإلرشاادالمصلحة الدراساات تكلف  :51المادة
كافمممة االستشمممارات القانونيمممة المتعلقمممة بالتشمممريع  بتقمممديم

المعمول به، وإعمداد القواعمد القانونيمة ذات الصملة بسمير 
عممممممل وصمممممالحيات المجموعمممممات اإلقليميمممممة، وإعمممممداد 

 2الدراسات القانونية المتعلقة بالالمركزية
بالسهر على  رقابة المشروعية مصلحةتكلف :52المادة

 2التشريعات، خاصة عبر اللجنة الوطنية للوصايةاحترام 



 1450العدد  ..............................9102  نوفمبر 30الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 
 

740 
 

بصممممممياغة  مصاااااالحة النزاعاااااااتتكلممممممف  :53المااااااادة
االستشارات المناسبة، وضمان متابعة النزاعات المتعلقمة 
بالمجموعمممممممممات اإلقليميمممممممممة وشمممممممممركائها العمممممممممموميين 

 2والخصوصيين
 :مديرية المالية المحلية 9.9.5

فمممي  لياااةمديرياااة المالياااة المحتتمثمممل مهمممام  :54الماااادة 
معالجممة المسممائل الخاصممة بالماليممة المحليممة مممن جوانممب 
الجباية المحلية والمساعدات والتحويالت الماليمة المقدممة 
للمجموعممات اإلقليميممة مممن طممرف الدولممة، والميزانيممات 

 2المحلية، والقروض
 (0)مممدير وتضممم ثممالث  مديريااة الماليااة المحليااةيممدير 
 : مصالح
 ارد الذاتية؛مصلحة الضرائب المحلية والمو 
  مصمممملحة صممممناديق المسمممماعدات والتحممممويالت

 المالية للدولة؛ 
 2 مصلحة الميزانيات والحسابات 
مصاالحة الضاارائب المحليااة والمااوارد تكلممف  :55المااادة
باقتراح اآلليات الرامية إلى تنمية المموارد الذاتيمة  الذاتية

 2للمجموعات اإلقليمية واإلشراف عليها ومواكبة تنفيذها
مصاااااالحة صااااااناديق المساااااااعدات تكلممممممف :65المااااااادة

بمتابعة تمويالت المجموعمات  والتحويالت المالية للدولة
اإلقليمية، مهما كمان مصمدر همذه التممويالت، والمسماهمة 
فممي وضممع نظممام جديممد لتمويممل اسممتثمارات المجموعممات 

 2 اإلقليمية
مصاااااااالحة الميزانيااااااااات تتمثممممممممل مهمممممممممة :57المااااااااادة

 :فيوالحسابات
 ية، ووثائق الميزانية ووثمائق جمع البيانات المال

تسيير المجموعات اإلقليمية وذلك بالتعاون ممع 
 مصالح مديرية الخزينة والمحاسبة العمومية؛ 

  مسك قاعدة بيانات للمالية المحلية؛ 
  تسهيل معرفة وتقييم وصياغة مقترحات تعمديل

 2 أو تطوير برامج الدعم الخاصة
والتكوين مديرية التخطيط والتنمية المحلية  0.9.5

 :المستمر
مديرية التخطيط والتنمية تتمثل مهمة  :58المادة
في ترقية التنمية المحلية والتكوين المستمر  المحلية

وصالحيات المجموعات اإلقليمية، ودعم المقاربة 
التشاركية التصاعدية، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال 

 2الالمركزية
والتكوين  مديرية التخطيط والتنمية المحليةيدير 
 : (7)مدير وتضم أربع مصالح  المستمر
  مصلحة التخطيط والتنمية المحلية؛ 
  المصمملحة المكلفممة بتطمموير الخممدمات العموميممة

 المحلية؛ 
  مصلحة التكوين المستمر للفاعلين المحليين؛ 
  مصمممممممملحة المنتخبممممممممين المحليممممممممين وعمممممممممال

 2 المجموعات اإلقليمية
 نميااة المحليااةمصاالحة التخطاايط والتتكلممف  :59المااادة

بقيمممادة وتطممموير الديمقراطيمممة التشممماركية، عبمممر تشمممجيع 

التخطمميط التشمماركي علممى المسممتوى الجممماعي والبلممدي، 
ودعممم الفمماعلين فممي إقامممة مشمماريع التنميممة المقممررة فممي 
إطار خطط التنمية المحلية، وكذلك فمي التوجيمه والبحمث 

 2عن التمويالت
 : (9) وتضم قسمين

 لمشمماريع المجموعممات  قسمم التخطمميط والمتابعمة
 اإلقليمية؛ 

  قسمممممم تطممممموير االقتصممممماد المحلمممممي والتعممممماون
 2الالمركزي

المصااالحة المكلفااة بتطاااوير الخااادمات تكلمممف :60المااادة
بمالنهوض بتطموير الخمدمات العموميمة  العمومية المحلية

المحليممة، بهممدف توسمميع الخممدمات المقدمممة للسممكان مممن 
همي مكلفمة طرف المجموعات، وتعزيز التنمية المحليمة و

 2كذلك بمتابعة ومسك أمالك المجموعات اإلقليمية
 : (0)وتضم ثالثة أقسام 

  قسم عقود الدولة والمجموعات اإلقليمية؛ 
  قسم تسيير الخدمات العمومية المحلية؛ 
 2 قسم متابعة األمالك 
مصاالحة التكااوين المسااتمر للفاااعلين تكلممف  :61المااادة

طمممممممة بوضمممممممع ومتابعمممممممة األنشمممممممطة المرتب المحلياااااااين
باإلستراتيجية الوطنية لتكموين الفماعلين فمي الالمركزيمة، 
والمسمماهمة فممي إنجمماز األنشممطة الضممرورية فممي مجممال 
تعزيممز قممدرات هممؤالء الفمماعلين، وإعممداد ونشممر األدوات 

 2 التربوية لصالح الفاعلين في مجال الالمركزية
 :(9)وتضم قسمين 

  قسم تكوين الفاعلين المحليين؛ 
 حليممين وعمممال المجموعممات قسممم المنتخبممين الم

 2 اإلقليمية
مصاالحة المنتخبااين المحليااين وعمااال تكلممف  :62المااادة

بإعمداد النظمام األساسمي للمنتخبمين  المجموعات اإلقليمية
المحليممين وتحيينممه، وضمممان متابعممة تطبيقممه، والمسمماهمة 

وممن مهامهما 2 في تسمهيل مهمامهم لمدى مختلمف اإلدارات
كممما 2 تخبممين المحليممينأيضمما إعممداد إحصممائيات حممول المن

تقمممموم بإعممممداد الممممنظم األساسممممية والنصمممموص التنظيميممممة 
الخاصمممة بعممممال المجموعمممات اإلقليميمممة وكمممذا إصمممدار 

 2 إحصائيات حول التشغيل اإلقليمي
 (: .)وتضم قسمين 

  قسم المنتخبين المحليين؛ 
 2قسم العمال اإلقليميين 

المناااادوبيات الجهويااااة لالمركزيااااة  تكلممممف:63المااااادة 
، تحت سلطة الممدير العمام للمجموعمات ية المحليةوالتنم

 : اإلقليمية بما يلي
  التخطيط الجهوي ودراسة انعكاسات المشماريع

 الجهوية للتنمية المحلية؛ 
  تقمممممديم االستشمممممارات للمجموعمممممات اإلقليميمممممة

وممارسة رقابة المشروعية وضمبط سمكرتارية 
 اللجان الجهوية للوصاية؛ 

 2ية المحليةمتابعة وسائل ومشاريع التنم 
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المديرية العامة للصياغة والشؤون السياسة  0.5
 :والحريات العامة

المديريااة العامااة للصااياغة والشااؤون  تكلممف :64المااادة
 : بما يلي السياسية والحريات العامة

  جمممع ومعالجممة وصممياغة المعلومممات المتعلقممة
 باألمن والنظام العام؛ 

 تنسيق نشاطات مختلف مصالح األمن؛ 
 سلحة النارية والذخائر؛ مراقبة األ 
 األحزاب السياسية والحركات التابعة لها؛ 
  الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 
  متابعة المجموعات التقليدية؛ 
  مؤسسممات التعلمميم الخمماص وشممركات الحراسممة

 ونقل األموال؛ 
  قاعمممممات األلعممممماب والمطممممماعم والمشمممممروبات

 2الكحولية
ن السياساااية للصاااياغة والشاااؤو ةالمديرياااة العامااا يمممدير

مممدير عممام يسمماعده مممدير عممام مسمماعد والحريااات العامااة
 : وتضم ثالث مديريات

  مديرية الصياغة؛ 
  مديرية الشؤون السياسية؛ 
 2 مديرية الحريات العامة 

 :مديرية الصياغة 5.0.5
 : بما يلي مديرية الصياغة تكلف:65المادة
  جمممع ومعالجممة وصممياغة المعلومممات المتعلقممة

 العام؛ باألمن والنظام
 تنسيق نشاطات مختلف مصالح األمن؛ 
 2مراقبة األسلحة النارية والذخائر 
 : مدير وتضم مصلحتين مديرية الصياغةيدير 
 مصلحة الصياغة؛ 
 2مصلحة الدراسات 
صمياغة المعلوممات ب الصاياغة مصالحةتكلمف :66المادة

وبمراقبمة األسملحة الناريمة  المتعلقة بماألمن والنظمام العمام
 2والذخائر

بتحليمممل وتسممميير  مصااالحة الدراسااااتتكلمممف :67دة الماااا
 2 الوثائق والمعلومات المتحصل عليها

 :مديرية الشؤون السياسية 9.0.5
 

 : بما يلي مديرية الشؤون السياسية تكلف :68المادة 
  متابعممة األحممزاب السياسممية والحركممات التابعممة

 لها؛
 2التحليل السياسي 
 : مدير وتضم مصلحتين مديرية الشؤون السياسيةيدير 
  مصلحة األحمزاب السياسمية والحركمات التابعمة

 لها؛ 
 2 مصلحة التحليل السياسي 
األحزاب السياساية والحركاات مصلحة تكلف  :69المادة

بمتابعة األحزاب السياسية والحركمات التابعمة  التابعة لها
 2لها

بتحليمممل  التحليااال السياسااايمصااالحة تكلمممف :70الماااادة 
 2المعلومات ودراستها
 :الحريات العامةمديرية  0.0.5

 : بما يلي مديرية الحريات العامةتكلف  :71المادة
  الجمعيات 
  المنظمات غير الحكومية؛ 
 مؤسسات التعليم الحر 
   شركات الحراسة ونقل األموال 
  قاعات األلعاب 
  المطاعم 
  المشروبات الكحولية؛ 
 2 المجموعات التقليدية 
 : نمدير وتضم مصلحتي مديرية الحريات العامةيدير 
 مصلحة المنظمات والمؤسسات؛ 
 2مصلحة المجموعات التقليدية 
 مصاااالحة المنظمااااات والمؤسساااااتتكلممممف  :72المااااادة

بتسمميير الشممؤون المتعلقممة بالجمعيممات وبالمنظمممات غيممر 
الحكوميممة وبمؤسسممات التعلمميم الحممر وشممركات الحراسممة 
ونقمل األممموال وقاعمات األلعمماب والمطماعم والمشممروبات 

 2الكحولية
 : مينوتضم قس
 مكلممممف بمتابعممممة الجمعيممممات : قسممممم المنظمممممات

 والمنظمات غير الحكومية؛
 مكلمممف بمتابعمممة مؤسسمممات : قسمممم المؤسسمممات

التعليم الحمر وشمركات الحراسمة ونقمل األمموال 
وقاعممممات األلعممممماب والمطمممماعم والمشمممممروبات 

 2 الكحولية
بتسيير  مصلحة المجموعات التقليديةتكلف  :73المادة

 2موعات التقليديةالشؤون المتعلقة بالمج
 

 :المديرية العامة لنظم المعلومات واالتصال 7.5
 المعلوماات المديرية العامة لنظم مهمة تتمثل :74المادة

فمي وضمع وتنفيمذ السياسمة العاممة للموزارة فيمما واالتصال
 2يتعلق بنظم المعلومات واالتصال

 :على الخصوص بما يلي وفي هذا اإلطار تكلف
 لومممممات الخاصممممة تصممممور وتسمممميير نظممممم المع

 بالوزارة؛
 تحديد وتسيير الخطط المعلوماتية؛ 
  انجممماز الدراسمممات المتعلقمممة بتطممموير وصممميانة

 التطبيقات؛
 أمن نظم المعلومات؛ 
  وضمممع اسمممتراتيجية مالئممممة فمممي مجمممال نظمممم

المعلوممممممات لصمممممالح الممممموزارة والمؤسسمممممات 
 الخاضعة لوصايتها ومتابعة تنفيذها؛

 مطابقة للمعمايير اقتناء التجهيزات المعلوماتية ال
 المعتمدة والحرص على حسن استغاللها؛

 2تأطير وتكوين المستخدمين 
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مدير  العامة لنظم المعلومات واالتصال المديريةيدير 
 (0)عام يساعده مدير عام مساعد وتضم ثالث 

 : مديريات
  مديرية نظم المعلومات؛ 
 ؛واالتصال مديرية الشبكات المعلوماتية 
 2نةمديرية التجهيزات والصيا 

 :مديرية نظم المعلومات 5.7.5
 :بما يلي نظم المعلومات مديريةتكلف :75المادة
  تصور وتطوير وتنفيذ أي مشروع معلوماتي

 في حسن سير عمل الوزارة؛ مفيد
 دعم وتكوين المستخدمين؛ 
 إدارة قواعد البيانات؛ 
 2وضع إجراءات استغالل قواعد البيانات 
 (0) ثالثمدير وتضم  مديرية نظم المعلوماتيدير 

 : مصالح
  ؛ الدراسات والتطويرمصلحة 
 ؛مصلحة دعم وتكوين المستخدمين 
 2إدارة قواعد البيانات مصلحة 
 :بما يلي الدراسات والتطويرمصلحة  تكلف:76المادة
  تصور وتطوير وتنفيذ المشاريع المعلوماتية

 للوزارة؛
 2متابعة تنفيذ التطبيقات المعلوماتية 

 :وتضم قسمين
 قسم الدراسات؛ 
 2قسم التطوير 
بما  دعم وتكوين المستخدمينمصلحة  تكلف:77المادة
 :يلي

 دعم المستخدمين؛ 
 2تكوين األشخاص 

 :وتضم قسمين
 قسم دعم المستخدمين؛ 
 2قسم التكوين 
 :بما يلي إدارة قواعد البياناتمصلحة  تكلف:78المادة
 إدارة قواعد البيانات؛ 
 وضع قواعد لحفظ واسترجاع البيانات؛ 
 2ت استغالل قواعد البياناتوضع إجراءا 

 :وتضم قسمين
 قسم إدارة قواعد البيانات؛ 
 2قسم استغالل قواعد البيانات 

 :مديرية الشبكات المعلوماتية واالتصال 9.7.5
 مديرية الشبكات المعلوماتية واالتصال تكلف:79المادة
 :بما يلي
 تسيير الشبكة المعلوماتية الخاصة بالوزارة؛ 
 ظم والشبكات ضمان أمن واستدامة الن

 المعلوماتية؛
  تأمين االنسجام بين مختلف النظم المعلوماتية

 2في القطاع
مدير وتضم مديرية الشبكات المعلوماتية واالتصاليدير 
 :مصالح (0)ثالث 

  الشبكات المعلوماتية؛مصلحة 
  أمن أنظمة المعلومات؛مصلحة 
  2االتصالمصلحة 
 :يلي بما الشبكات المعلوماتيةمصلحةتكلف :80المادة
 تسيير الشبكة المعلوماتية الخاصة بالوزارة؛ 
 2تسيير ومراقبة النفاذ إلى االنترنت 
 :أقسام (0)وتضم 
 قسم الشبكات المعلوماتية؛ 
 قسم تسيير النفاذ إلى االنترنت؛ 
 2قسم الرقابة والمتابعة 
 :بما يلي أمن أنظمة المعلومات ةمصلحتكلف :81المادة
 ات ضمان أمن واستدامة النظم والشبك

 المعلوماتية؛
 2تدابير السالمة تعزيز تنظيم 

 :وتضم قسمين
 قسم األمن المعلوماتي؛ 
 2قسم المراقبة واإلنذار 
تأمين االنسجام بين ب االتصال مصلحةتكلف :82المادة

 2مختلف النظم المعلوماتية للقطاع
 :وتضم قسمين

 قسم العالقات مع المستخدمين؛ 
 2قسم العالقات مع الشركاء 

 :ية التجهيزات والصيانةديرم 0.7.5
 :بما يلي مديرية التجهيزات والصيانة تكلف:83المادة
  دراسة وتقييم احتياجات الوزارة من

 التجهيزات المعلوماتية؛
  وضع إجراءات اقتناء التجهيزات المعلوماتية

 طبقا للمعايير المعتمدة؛
 2صيانة التجهيزات المعلوماتية 
وتضم ثالث  مدير مديرية التجهيزات والصيانةيدير 

 :مصالح
 مصلحة الدراسات والتقييم؛ 
 مصلحة التجهيزات؛ 
 2مصلحة الصيانة 
دراسة ب الدراسات والتقييم مصلحة تكلف:84المادة

 2وتقييم احتياجات الوزارة من التجهيزات المعلوماتية
 :وتضم قسمين

 قسم الدراسات؛ 
 2قسم التقييم 
وضع إجراءات ب التجهيزات مصلحةتكلف :85المادة
 2التجهيزات المعلوماتية طبقا للمعايير المعتمدة اقتناء

 :وتضم قسمين
 قسم اقتناء التجهيزات؛ 
  2تدقيق المعاييرقسم 
صيانة بضمان  الصيانة مصلحة تكلف:86المادة

 2التجهيزات المعلوماتية
 :وتضم قسمين

 قسم صيانة المعدات؛ 
  2صيانة األنظمة والبرامجقسم 
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 :الهياكل اإلدارية المشتركة-9
 : مديرية التعاون والدراسات والبرمجة.1.2

 
مديرياااااة التعااااااون والدراساااااات تممممممارس  :27الماااااادة

 : على الخصوص الصالحيات التالية والبرمجة
  برمجممممة وتنفيممممذ ومتابعممممة وتقيمممميم سياسممممة

 وأنشطة جميع هياكل الوزارة؛ 
  ترقيمممة وتطممموير تنسممميق مختلمممف تمممدخالت

 شركاء التنمية الفنيين والماليين؛ 
 وير التعمممماون ممممع الشممممركاء متابعمممة وتطممم

المتممممدخلين فممممي مجممممال أنشممممطة المممموزارة 
وكمممممممذلك تطممممممموير ومتابعمممممممة التعممممممماون 

 الالمركزي؛
  تلخمممميص مواقممممف القطمممماع فممممي الهيئممممات

الوزاريممممة المشممممتركة المتعلقممممة بالنشمممماط 
 الدولي؛

  تمثيممل المموزارة فممي الهيئممات والمفاوضممات
 واالجتماعات الدولية؛ 

 ع اقتممراح توجهممات لسياسممة حضممور القطمما
 في الخارج؛ 

  إعممممداد وتنفيممممذ اتفاقممممات التعمممماون وكممممذلك
التفاهمممممممممممات اإلداريممممممممممة واالتفاقممممممممممات 
والمعاهممممممدات، كيفممممممما كانممممممت طبيعتهمممممما 
والموقعممة ممممن طممرف الممموزير فممي إطمممار 

 2 صالحياته
مدير يساعده  مديرية التعاون والدراسات والبرمجةيدير 

 : مدير مساعد وتضم أربع مصالح
 مصلحة الدراسات والبرمجة؛  
  مصلحة المتابعة والتقييم؛ 
  مصلحة التعاون؛ 
  مصمملحة االتصممال مممع مجلممس وزراء الداخليممة

 2العرب
ببرمجة  مصلحة الدراسات والبرمجة تكلف:22المادة

 : أنشطة مصالح الوزارة وتضم قسمين
  قسم الدراسات؛ 
 2 قسم البرمجة 
بمتابعة وتقييم  مصلحة المتابعة والتقييم تكلف:22المادة

 : طة الوزارة والهياكل التابعة لها وتضم قسمينجميع أنش
  قسم المتابعة؛ 
 2 قسم التقييم 
بالتنسميق ممع الشمركاء  مصالحة التعااون تكلف:23المادة

الفنيممين والممماليين المتممدخلين فممي مجممال نشمماط المموزارة 
وتنسممممميق بمممممرامج المممممدعم المنفمممممذة وبتطممممموير التعممممماون 

 : (9)الالمركزي وتضم قسمين 
 ون؛قسم تنسيق التعا 
 2 قسم التعاون الالمركزي 
مصاالحة االتصااال مااع مجلااس وزراء  تكلممف:25المااادة

 بمتابعمة القضمايا المتعلقمة بهمذه المؤسسمة الداخلية العارب
 : وتضم قسمين

 قسم االتصال؛ 
 2قسم المتابعة وحفظ البيانات 

 :مديرية الشؤون اإلدارية والمالية2..9
بمما  لياةمديرية الشاؤون اإلدارياة والماتكلف  :29المادة
 : يلي

  إعداد ميزانية الوزارة ومسك المحاسبة المادية
والمالية لألمالك الموضوعة تحت تصرف 

 القطاع؛ 
  متابعمممة عممممال الممموزارة وتطبيمممق التشمممريعات

 والنظم المتعلقة بهم؛ 
  تسممميير المصمممادر البشمممرية والماليمممة والماديمممة

 الموضوعة تحت تصرف القطاع؛ 
 ث واللممموازم تسممميير وصممميانة العقمممارات واألثممما

 2التابعة للوزارة
مممدير يسمماعده  الشااؤون اإلداريااة والماليااة مديريااةيممدير

 : وتضم أربع مصالح2مدير مساعد
 مصلحة الشؤون اإلدارية واالجتماعية؛ 
 مصلحة اللوازم والصفقات؛ 
  مصممملحة اآلممممر بالصمممرف المنتمممدب للحمممرس

 الوطني؛
 2مصلحة المحاسبة 
 االجتماعياةمصلحة الشاؤون اإلدارياة وتكلف :20المادة

بتسيير األشخاص والشؤون اإلدارية واالجتماعية وتضمم 
 2 قسمين
  قسم األشخاص؛ 
 2قسم الشؤون اإلدارية واالجتماعية 
 : بما يلي مصلحة اللوازم والصفقاتتكلف :27المادة 
  المحاسبة المادية للمعدات المخصصة للوزارة؛ 
  متابعمممة عمليمممات الصمممفقات اإلداريمممة وتممموفير

عمممدات المكتبيمممة لمختلمممف مصمممالح اللممموازم والم
 2القطاع

 : وتضم قسمين
 قسم اللوازم؛ 
 2 قسم الصفقات 
مصاااالحة ابمااار بالصاااارف المنتاااادب تكلااااف :21الماااادة

بمراجعممممة ودراسممممة كافممممة الوثممممائق  للحاااارس الااااوطني
 2 المحاسبية الصادرة عن قيادة أركان الحرس الوطني

 : وتضم قسمين
  قسم التعهدات؛ 
 2قسم التصفية والمتابعة 
 بالشمؤون الميزانويمة المحاسابةتكلف مصلحة :21المادة

 2والمحاسبية
 : وتضم قسمين

 قسم الميزانية؛ 
 2 قسم الحسابات 

 :مركز التوثيق والبحث اإلداري.09.
بممما  مركااز التوثيااق والبحااث اإلداري يكلممف :27المااادة

 : يلي
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  جمممممع الوثممممائق الضممممرورية لحسممممن سمممميرعمل
 الوزارة؛ 

 المسممتويين  مسممك وحفممظ أرشمميف القطمماع علممى
 المركزي واإلقليمي؛ 

 وضع قواعد بيانات للوثائق واألرشيف؛ 
  إعمممداد مجممماميع وأدلمممة النصممموص التشمممريعية

 والتنظيمية؛
  وضممع نظممام لطباعممة ونشممر وتعممميم النصمموص

 2 التشريعية والتنظيمية
ممدير يسماعده ممدير  مركز التوثياق والبحاث اإلدارييدير

 :مساعد ويضم أربع مصالح
 ق؛ مصلحة التوثي 
  مصلحة األرشيف؛ 
 مصلحة البحث اإلداري؛ 
 2مصلحة النشر 
 : بما يلي التوثيق تكلف مصلحة :22المادة
  مركمممزة وحفمممظ الوثمممائق واألرشممميف الخاصمممة

 بالقطاع؛
  جمع واقتناء الوثمائق الضمرورية لحسمن تسميير

 2الوزارة
 : وتضم قسمين

  قسم الوثائق؛ 
 2 قسم الجريدة الرسمية 
 : بما يلي األرشيفمصلحة تكلف :22المادة 
 أرشفة الوثائق على مستوى الوزارة؛ 
 2 حفظ وصيانة وتصنيف الوثائق 

 : وتضم قسمين
 قسم األرشفة؛ 
 2 قسم الصيانة 
 : بما يلي البحث اإلداري تكلف مصلحة :533المادة
 إنجاز البحوث اإلدارية المفيدة؛ 
  إعمممداد مجممماميع وأدلمممة النصممموص التشمممريعية

 2 والتنظيمية
بوضمع نظممام لطباعممة  رمصالحة النشااكلااف ت:535لماادةا

الدراسات والوثمائق والنصموص التشمريعية  ونشر وتعميم
 : وتضم قسمين2 والتنظيمية
 قسم التكثير؛ 
 2قسم تعميم النصوص 

III . هياكل قوى األمن الداخلي: 
 : المديرية العامة لألمن الوطني.1.3

 
بما  المديرية العامة لألمن الوطني تكلف:539المادة
  :يلي

  حفظ واستتباب النظام العام بالتعاون مع هيئات
 األمن األخرى؛

 كشف مخالفة القوانين الجنائية وضبطها؛ 
  االستخبارات العامة؛ 
  مراقبة الحدود؛ 
  مراقبة األسلحة والذخائر؛ 

  السهر على احترام النظم المتعلقة باالجتماعات
 والتظاهرات واالستعراضات العامة؛ 

 يطان؛رقابة الهجرة واالست 
 2 إعداد وتسيير بطاقة التعريف الوطنية 
ممدير عمام يسماعده  المديرياة العاماة لألمان الاوطني يدير

مدير عام مساعد ينوب عنه فمي حالمة التغيمب أو اإلعاقمة 
 2 ويعين كل منهما بمرسوم

يحدد تنظميم وسمير عممل المديريمة العاممة لألممن الموطني 
 2 بمرسوم

 : قيادة أركان الحرس الوطني. 2.3
بقيمادة  قياادة أركاان الحارس الاوطنيتكلمف  :530المادة

 2 وإدارة سلك الحرس الوطني
الحرس الموطني بالتعماون ممع قموات الشمرطة  ويعهد إلى

واألمن األخرى بحفظ واستتاب النظمام العمام فمي المدوائر 
 2 اإلدارية

يحممدد تنظمميم وسممير عمممل قيممادة أركممان الحممرس المموطني 
 2 بمرسوم

 :ألمن الطرق التجمع العام . 3.3
 : بما يلي التجمع العام ألمن الطرقيكلف  :537المادة
 الرقابة الحضرية للسيارات؛ 
  رقابة الطرق على التراب الوطني؛ 
  رقابممة الحمولممة بالتعمماون مممع المموزارة المكلفممة

 بالنقل؛
  رقابة النظم المتعلقة باألمن الطرقي؛ 
  مراقبة الوثائق المسلمة في مجال السير والنقمل

رخصممة سممياقة، ضممريبة السمميارات، )قممي الطر
 ؛2222(رخصة المعاينة الفنية، التأمين الخ

  معاينمممة ومعاقبمممة المخالفمممات المتعلقمممة بممماألمن
 الطرقي؛

  تسممميير السمممير الطرقمممي بغيمممة تحسمممين األممممن
 واالنسيابية؛

 رقابة وتحديد هوية الركاب؛ 
  المشمماركة النشممطة فممي جمممع واسممتغالل ونشممر

 ن؛ المعلومات التي تهم األم
  محاربة الهجرة السرية؛ 
  محاربة االتجار بالمخدرات؛ 
 محاربة اإلرهاب؛ 
  المشمماركة بالتعمماون مممع القمموات األخممرى فممي

 2حفظ النظام العام
يحمممدد تنظممميم وسمممير عممممل التجممممع العمممام ألممممن الطمممرق 

 2بمرسوم
 :هياكل التنسيق. 7

خلية التنسيق والمتابعة للنشاطات المتعلقة بأمن  5.7
 :الطرق

 
خلية التنسيق والمتابعة للنشاطات  تكلف:531مادةال

تطبيق السياسة  وتعميم بتنسيق المتعلقة بأمن الطرق
الوزارية المشتركة المتعلقة بأمن الطرق وبموجب ذلك 
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فهي تساهم بالتشاور مع اإلدارات المختصة في وضع 
 : وتنفيذ

  السياسمممات واالسمممتراتيجيات الوطنيمممة فمممي
 مجل النقل البري؛

 يجيات الوطنيمممة فمممي مجمممال أممممن االسمممترات
 الطرق؛

  النصمموص التشممريعية والتنظيميممة المتعلقممة
 بالنقل البري وأمن الطرق؛ 

  سياسات الوقاية في مجال أمن الطرق؛ 
  جمع وتحيين ونشمر اإلحصمائيات المتعلقمة

 بأمن الطرق؛ 
 المعممول والنظم رقابة وتطبيق التشريعات 

 2والمتعلقة بأمن الطرق بها
 :وتضم مصلحتين

  التنسيق؛مصلحة 
 2مصلحة المتابعة 

بتنسممميق ورقابمممة  مصااالحة التنسااايقتكلاااف :531لماااادةا
مختلف النشماطات المتخمذة فمي إطمار تنفيمذ االسمتراتيجية 

 2الوطنية المتعلقة بأمن الطرق
 

بالتعممماون ممممع  مصااالحة المتابعاااة تشمممارك:537الماااادة
 : القطاعات المختصة في

 الوزاريمة  تحديد وتعميم ومتابعة وتقييم السياسة
 المشتركة المتعلقة بأمن الطرق؛

  تصممممور وتطبيممممق السياسممممة الوطنيممممة المتعلقممممة
 2بالتحسيس الخاصة بأمن الطرق

مستشممار فنممي يعممين بموجممب  برتبممة يممدير الخليممة منسممق
 2مقرر من الوزير

 9.7 الخلية الدائمة لتنسيق ومتابعة حاالت االستعجال:
ومتابعة الخلية الدائمة لتنسيق تتبع  :532المادة 

المنبثقة عن اللجنة الوزارية لحاالت  حاالت االستعجال
 – 9339االستعجال المستحدثة بموجب المرسوم رقم 

، المتعلق بتنظيم 9339مارس  05الصادر بتاريخ  57
اإلغاثة المستعجلة، بصورة مشتركة للوزير المكلف 

 2بالداخلية ومفوض األمن الغذائي
بموجب مقرر صادر  تحدد قواعد تنظيمها وسير عملها

2عن الوزير األول  
2ويقع مقرها في وزارة الداخلية والالمركزية  

الخلية الدائمة لتنسيق ومتابعة حاالت  تقوم :532المادة 
بمساعدة اللجنة الوزارية المشتركة، طبقا  االستعجال

للنظم المعمول بها، في جميع النشاطات الرامية إلى 
تدخالت المالئمة في اإلشراف أو التنسيق المتعلق بال

حالة حدوث أزمة غذائية عاجلة، أو حادثة طبيعية أو 
 :كارثة غير عادية مثل األخطار التالية

  كارثة أو أزمة ذات انعكاس على الغذاء
 وخاصة الجفاف؛

 سيول؛ 
 حرائق المراعي والغابات؛ 

  أخطار حضرية أو شبه حضرية وخاصة
 2الصدامات والحوادث

خلية الدائمة لتنسيق ومتابعة وفي هذا اإلطار، فإن ال
 :يلي حاالت االستعجال تضطلع بما

 سكرتارية أشغال اللجنة؛ 
  جمع ومعالجة وتوفير المعلومات والوثائق

 المتعلقة بمجاالت االستعجال؛
 متابعة تنفيذ مداوالت اللجنة الوزارية؛ 
 تقييم الخطط االستعجالية؛ 
  دراسة المواضيع ذات الطابع الفني التي تقدمها

 2للجنة الوزاريةا
يممدير الخليممة منسممق برتبممة مستشممار فنممي يعممين بموجممب 

 2مقرر من الوزير
 :ترتيبات نهائية ـ 1

ينشأ على مستوى وزارة الداخلية  :553المادة 
والالمركزية، مجلس إداري مكلف بمتابعة تقدم نشاطات 
وبرامج القطاع، يرأس المجلس اإلداري الوزير، أو 

الوزير، وهو يضم األمين العام  األمين العام بتفويض من
والمكلفين بمهام والمستشارين الفنيين والمفتش العام 

 2 وهو يجتمع كل خمسة عشر يوما2 والمديرين
يشمارك فمي أشمغال المجلمس اإلداري رؤسماء المؤسسممات 

 2والهيآت الخاضعة للوصاية مرة كل ستة أشهر
سممممتحدد عنممممد االقتضمممماء، ترتيبممممات هممممذا  :555المااااادة

بموجمممب مقمممرر صمممادر عمممن وزيمممر الداخليمممة  المرسممموم
والالمركزيممة وخاصممة فيممما يتعلممق بتنظمميم األقسممام إلممى 

 2مكاتب أو فروع
تلغمى كافمة الترتيبمات السمابقة المخالفمة لهمذا  :559المادة

 أ2و/  9359ـااا 321المرسممموم رقمممم وخاصمممة المرسممموم
، المحممدد لصممالحيات 9359مااايو  92الصممادر بتمماريخ

زيممة ولتنظمميم اإلدارة المركزيممة وزيممر الداخليممة والالمرك
الصممادر  9350ـاا 350لقطاعممه المعممدل بالمرسمموم رقممم 

ـاااا 357، والمرسمممموم رقممممم 9350فبراياااار  37بتمممماريخ 
 93502فبراير  57الصادر بتاريخ  9350
يكلممف وزيممر الداخليممة والالمركزيممة بتنفيممذ  :550المااادة

هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 2 ية الموريتانيةاإلسالم

 إعالنـــــات -7

 
 11/11/1019بتاريخ  17676/1019تصريح رقم 

ة تسعسنة ألفين و  نوفمبرشهر  جمعة الثاني و العشرين منفي يوم ال

 .عشر

 :ولد السنهوري، موثق عقود بانوكشوط وأحمد/ نحن األستاذ نفيد

بناء على شهادة إعالن ضائع صادرة عن مفوضية الشرطة بالميناء 

دائرة اترازة المتعلق بالدار  4765: أن السند العقاري رقم 1رقم 

في  A9الواقعة بحي  45نصف القطعة األرضية رقم  ىالمشيدة عل

محمد محمود احمدو بوحبيني، : الميناء قد ضاع من مالكه السيد

 .4511711615ب ت رقم  في الرياض الحامل 1761لمولود سنة ا

ة المكونة من صفحة واحدة بعد قراءتها لهذا سلمنا للمعني هذه الوثيق

 .عليه

*************** 
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 جمعيةيقضي باإلعالن عن  1019مايو  11بتاريخ  0190وصل رقم 

 الخيرية  لألعمالمنظمة المودة : تسمى
بواسطة هذه  أحمدو ولد عبد هللايسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الجمعية  عن الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن

 .المذكورة أعاله

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  440800خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690

يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600. 

المدخلة على النظام يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 صحية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 اكشوطانو: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 جواهر محمد سالم عيالل : ةالرئيــــــــس

 جابل حم سيماخا  : ةالعام ةاألمين

 العالية محمد سالم عيالل: ماليةال ةأمين

*************** 

يقضي باإلعالن عن  1012دجمبر  11بتاريخ  0177وصل رقم 

 رابطة األرض و الحياة : تسمى جمعية
بواسطة هذه  أحمدو ولد عبد هللااخلية و الالمركزية يسلم وزير الد

الجمعية  الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن

 .المذكورة أعاله

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  440800خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690

يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600. 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690و يوني 46الصادر بتاريخ  46.890

 إجتماعية -بيئية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 مداني آمادو سي : الرئيــــــــس

 باعليون سيلي  : األمين العام

 مريم آمادو سي: ماليةال ةأمين

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 عـــداداالشتراكات وشـــراء األ

 نشرة نصف شهرية 
 من كل شهر .03و  51تصدر يومي 

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 0333: الشركاتاشتراك 

 

 جديدة أوقية 9333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

لرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة ا

 الرسمية

jo@primature.gov.mr 
تتم االشتراكات وجوبا عينا أو عن طريق 

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -025رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
ت و يتعلق بمضمون اإلشعارا

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

 الوزارة األولى


