مرسوم رقم  99-890الصادر بتاريخ  99أكتوبر 4999يتعلق بوضعيات الموظفين

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المواد  44 ،44 ،63و 44من القانون رقم  46 – 94الصاااااادر بتاري
 81يناير 8446
والمتضااامن الن ام األياااايااا ل مو فين والوكالء العقدويين ل دولة ،يحدد هذا المرياااوم القوا د المتع قة
ببعض وضعيات المو فين.
الباب األول :الوضع تحت التصرف
المادة  :9يمكن أن يوضع المو ف ،بناء

ى ط به أو بمبادرة من اإلدارة تحت تصرف إدارة ل دولة أو

مؤياايااة مومية ذات طابع إداري ندما تتوفر الشااروط المنصااوي

ييا ف المادة  63الفقرة  2من

القانون  46 – 94الصادر بتاري  81يناير  8446المشار إليه أ اله.
المادة  :3يتم وضااااااع المو ف تحت التصاااااارف بمقرر من الوعير الذي يتبع له الياااااا

الذي ينتم له

المو ف.
ويتم ذل بط ب أو بموافقة الوعير صااحب اليا طة

ى اإلدارة أو الذي يمارس الوصااية

ى المؤيية

العمومية الميتفيد من الوضع تحت التصرف.
المادة  :9تحدد مدة الوضع تحت التصرف ف القرار المنصوي

يه ف المادة  6من هذا المريوم.

وال يمكن أن تتجاوع يتة شيور قاب ة ل تجديد مرة واحدة.
ويمكن أن ينتي الوضااع قب األج المحدد له بط ب من المو ف أومن اإلدارة الميااتقب ة أو بمبادرة من
الوعير الميير.
المادة  :5يعد الرئيس المباشاار ل مو ف الذي تم وضااعه تحت التصاارف تقريرا ن أي ا وب هذا األ ير
ف ال دمة لدى اإلدارة الميااتقب ة .ويتم تحوي هذا التقرير إلى اإلدارة األص ا ية أل ذه بعين اال تبار ند
التقييم.
المادة  :6إذا لم توجد و يفة شااااامرة ممال ة لت

الت كان يشااااف المو ف الذي انتيت وضااااعيته تحت

التصرف فإنه يحو إلى إحدى الو ائف الت ت وله درجته شف يا.

الباب الثاني :اإلعارة
الماادة  :7تتم اإل اارة ف جميع حااالتياا بمقرر من الوعير الاذي يتبع له اليااااااا

بعد موافقة اإلدارة أو

الييئة المياتقب ة طبقا ألحكام المواد  46 42و 44من القانون الصاادر بتاري  81يناير  8446المشار
إليه أ اله.
المااادة  :0يمكن أن تني اإل ااارة قب ا األج ا المحاادد ليااا ف المقرر إمااا بط ااب من اإلدارة أو الييئااة
الميتقب ة وإما بمبادرة من اإلدارة األص ية أو بط ب من المو ف.
نادماا تني اإل اارة بمباادرة من اإلدارة أو الييئاة المياااااااتقب ة ،ولم يدمج المو ف إلى أن يتم دمجه ف
إدارته األص ية وذل إلى أج أقصاه  68دجمبر من الينة الجارية.
الماادة  :9ند انتياء اإل ارة القصااااااايرة المدة فإن المو ف يعاد وجوبا إلى إحدى الو ائف الت ت وله
درجته شف يا.
إال أن المو ف الذي تتم إ ارته ت قائيا لمدة قصااااااايرة ،يعاد لو يفته الياااااااابقة .كما يعاد وجوبا المو ف
المعار لمدة طوي ة ند أو شفور يقع ف ي كه ،األص

ويحو إلى و يفة مقاب ة لدرجته.

المادة  :89يقوم المو ف المعار لمدة طوي ة حيب الشروط المنصوي

ييا ف المادة  36من القانون

الصاااااد ر بتاري  81يناير  8446المشااااار إليه أ اله ،من طرف رئيس اإلدارة الت تمت إ ارته لدييا
وتحو ك ينة ورقة تقييمية نه إلى إدارته األص ية.
المادة  :44يعد تقييم المو ف المعار لييئة مير اضااعة ل ن ام األياااي ا ل مو فين والوكالء العقدويين
ل دولة  ،من طرف الوعير الذي يتبع له ي كه

ى تقرير الرئيس المباشر الذي تمت إ ارته لديه.

وال يقوم المو ف المعار لممارية و يفة مومية انت ابية أو و يفة ضو ف الحكومة طي ة إ ارته.
الباب الثالث :الوضع خارج اإلطار
المادة  :49يت م وضاااااع المو ف
تتوفر الشاروط المنصوي

ى ط به ارا اإلطار بمقرر من الوعير الذي يتبع له اليااااا

ندما

ييا ف المادتين  43 ،44من القانون رقم  46 – 94الصادر بتاري 81

يناير  8446والمشار إليه أ اله.

تب غ مدة الوضااع ارا اإلطار مس ياانوات قاب ة ل تجديد .و ى المو ف الموجود ارا اإلطار تقديم
ط ب العودة إلى ي كه أو تجديد المدة ف أج أقصاه يتة شيور قب انقضاء مدة الوضعية الجارية.
المااادة  :43يحو المو ف المعاااد دمجااه طبقااا ل فقرة  4من المااادة  44من القااانون رقم 46- 94
الصادر بتاري  81يناير  8446والمشار إليه أ اله ،إلى و يفة مقاب ة لدرجته.
الباب الربع :االستيداع
المادة  :49االياتيدا بمقرر من الوعير الذي يتبع له اليا

حيب الحاالت المنصوي

ييا ف المادة

 41من القانون رقم  46- 94الصادر بتاري  81يناير  8446المشار إليه أ اله.
المادة  :84يمكن أن تتجاوع مدة االيااتيدا الت قائ ياانة واحدة .ويمكن تجديدها مرتين لمدة متياااوية إذا
لم يتمكن لمو ف ال هذه الفترة من االنتقا إلى ياااااا
المو ف إلى ي كه األص

أ ر .وبعد انقضاااااااء تجديد االيااااااتيدا  ،يعاد

أو يحا إلى التقا د أو ييرح إذا لم تتوفر فيه شروط المعاش.

الماادة  :46يقوم الوعير الذي يتبع له اليااااااا

بإجراء تحريات من أج التأكد من أن نشااااااااط المو ف

الموجود ف وضعية ايتيدا يوافق فعال األيباب الت من أج يا وضع ف هذه الوضعية.
المادة  :47يجب

ى المو ف الذي يوجد ف وضاعية اياتيدا أن يقدم ط ب ودته بأربعة أشااير

ى

األق قب انقضاااء فترة االيااتيدا الجارية وتكون العودة حقا ل مو ف ،مع مرا اة نتائج التحقيق المشااار
إليه ف المادة  83أ اله.
المادة  :40ت ف كافة الترتيبات اليابقة الم الفة لترتيبات هذا المريوم.
المادة  :49يك ف الوعراء ،ك حيب ا تصاصه ،بتنفيذ هذا المريوم الذي يينشر ف الجريدة الريمية.
ل جميورية اإليالمية الموريتانية.

