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ر
المدرةراألملى:رتطبيقا لترتيبات الفقرة األخيرة من المدرة  36من القانون  06-90الصااااااار بتاري 81
يناير  8006والمتضمن للنظام األساسي للموظفين والوكالء العقاويين للاولة
المدرةر :2توضااااع العالمات النصااااوف لي ا ي المدرة  36من القانون  06-90الصاااااار  81بتاري
 8006المشاااار هليع ه الس سااا تار من  9هلى  09وذلك من طرف رئيس اإلاارة صاااا بة سااالطة
التقييم ويؤخذ نا االقتضاء
رهي الرؤساء المباشرين للموظف الذي سيتم تقييمع ،ويبلغ الموظف بارجة المة التقييم التي من ت لع.
المدرةر :3تخصف لكل موظف مذكرة سنوية للتقييم تضم:
-8التقااير العام الذي يعبر ن القيمة الم نية للموظف والذي يأخذ ي اال تبار خصاااااااوصاااااااا معلومات
الموظف الم نية و عاليتع وهسااالوبع ي التنظيم والمن جية ي العمل والمي ات التي هظ ر خالل ممارساااة
ملع.
ويبر هذا التقاير هيضا قارات المعني لممارسة بعض الوظائف الخاصة وخصوصا تلك المقابلة للارجة
الموالية لارجتع.
-0العالمة المشار هلي ا ي المدرة السابقة،
-6بيانات امة مقامة من طرف المعني وتتعلق بالوظائف هو الت ويالت التي يرى هن ا تالئم قاراتع.
المدرة ر :4تبلغ المذكرات الشخصية للمعنيين من طرف الرئيس المباشر ل م لكي يتمكنوا ،نا االقتضاء،
من وضع البيانات المشار هلي ا ،ي الفقرة  6من المدرةر 6ه الس لى الئ ة المذكرات.
ويمكن للموظفين طل شكليات هذس المذكرات وال صول لي ا.

المدرة  :9تبلغ المذكرات الشاااخصاااية للموظفين المقتر ين لتقام الارجة والمتضااامنة المعلومات المقررة
سااااااا

ترتيباات الماااتين 6و 4ه الس هلى اللجان اإلاارية المتعاالة التمثيل المختصاااااااة لتسااااااات ل ،نا

االقتضاء ،هبان

ف لوائح التقام.

المدرة ر :6رت ضاااار لوائح التقام هو ترتي المسااااابقة المنصااااوف لي ا ي الفقرة  6من المدرة  30من
القانون رقم  06-90الصااااار بتاري  81يناير 8006المشاااار هليع ه الس ،لكل سااانة من طرف اإلاارة
التي يتبع ل ا سلك الموظفين المعنيين وت ول هلي اللجنة اإلاارية المتعاالة التمثيل المختصة للنظر ي ا.
وتقام اللجنة اإلاارية المتعاالة التمثيل مال ظات ا جول هذس اللوائح لمصااااقة الساالطة المختصااة لي ا ي
هجل ش ر ابتااء من تاري هبالغ م.
المدرةر :7تقرر لوائح التقايم ي اتح ايسمبر كأخر ه ل لتاخل ي التنفيذ ي اتح يناير الموالي.
وتنت ي صال يات ا نا انقضاء السنة التي ه ات ل ا.
المدرةر :1ال يمكن هن يسجل موظف لى لوائح التقام هال هذا بلغ معال العالمات التي صل لي ا يرسم
الساااانوات الثالخ األخيرة  83من  09لى األقل وتو رت ،يااة لى ذلك ،الشااااروط التي ينف لي ا
النظام الخاف للسلك الذي ينتمي ،هليع نا االقتضاء.
ويسااجل الموظفون لى اللوائح س ا نظام االساات قا ويتم التفاضاال بين المترش ا ين الذين تساااووا ي
االست قا بسب األقامية والعمر نا االقتضاء.
المدرةر :5تبلغ لوائح التقام للموظفين باون هجل نا تاري تقريرها.
المدرة ر :00يكلف الو راء كل سا اختصااصع بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر ي الجرياة الرسمية
للجم ورية اإلسالمية الموريتانية.

