مرسوم رقم  59- 000الصاااابتر يخبر

 7فيرا ر  5559خعلق يإعبتة وخع ن يعض الموظف ن في

الوظ فة العموم ة

المبتة االولي :تطبيقا لترتيبات المبتة  66من القانون رقم  90ــــ  09الصادر بتاريخ  81يناير 8009
والمتضــمن لظنمام ااســاســظ لظمومليين الولعق والنقدويين لظدول يادا مرا المرســوم الظ تحديد شـروط
واجراقات اعادة أو تنيين الموملين المســـتقيظين أو المســـرحين لســـب ا ر غير ترك النمل فظ الوميل
النمومي .
المبتة  :2يملن لظموما المســتقيل طظ اعادت أو تنيين فظ الوميل النمومي بند فترة اقظاا ســن ابتداق
من تاريخ بدق نلار استقالت .
المبتة  :3يملن أن يســـمل لظموما المســـرح بســـب عدم للاقت وبند طظ من أن يتقدم بند ســـنتين من
تاريخ نلار تســريح لظمشــارل فظ مســابق التتا فظ الوميل النمومي ورلك بمراعاة الشــروط المطظوب
لاره المسابق
المبتة  :4يملن أن يســمل لظموما المســرح بســب الياق وميلت وبند طظ من ان يتقدم لظمشــارل فظ
مسابق التتا فظ الوميل النمومي بمراعاة الشروط المطظوب لاره المسابق
المبتة  :9تطبيقا لترتيبات المواد 9و 4اععه فان يملن تمديد الســــــن القصــــــوى المطظوب من الموملين
المترشحين لمسابق
االتتا من اجل ااعادة أو التنيين فظ الحاات وحســ ااجراقات المنصــوي عظياا فظ المبتة  6من
القانون رقم  09 90الصادر بتاريخ  81يناير  8009المشار الي أععه
المبتة  0يملن أن يسـمل لظموما المسرح بسب فقد الجنسي الموريتاني أو فقد الحقوق المدني أو حمر
شـــيل منصـــ عمومظ بموج حلم قضـــالظ وبند طظ من ان يتقدم لظمشـــارل فظ مســـابق التتا فظ
الوميل النمومي بمراعاة الشـروط المطظوب لاره المسابق ورلك فظ حال استنادة الجنسي الموريتاني او
بند انقضاق مدة فقد الحقوق المدني أو مدة حمر شيل منص عمومظ

المبتة  7توج الطظبات الملتوب المشار الياا فظ المواد  2و9و4و 6اععه الظ السظط الم تص بالتنين
وتضمن مره الطظبات التظ يج ان تلون موقن من طرا أصحاباا
 أسبا استقال أو تسريل الموما الوضـني الحالي لظموما وعند ااقتضـاق تقريرا عن النشـاطات الماني التظ مارســاا عل مرهاللترة
 أسبا طظ إعادت أو تنيين وترفق باره الطظبات مظلات تتضمن قرار التنيين فظ الوميل النمومي قرار قبول استقال المننظ او قرار تسريح شاادة تبريز ا يزيد تاري اا عن ثعث أشار شاادة موي وطني وأربع صور -وعند ااقتضاق شاادة تتنظق بالنشاطات الماني الممارس

عل فترة إنااق ال دم

المبتة  8تند الســـــظط الم تصـــــ المظا وتقدم لرأال الظجن ااداري المتنادل التمثيل فظ اجل اقصـــــاه
شارين ابتداق من تاريخ
اســـــتعم طظ التنيين أو ااعادة اا ان عندما يرتبط التنيين أو ااعادة بالنجاح فظ مســـــابق التتا فان
الظجن اإلداري
المتنادل التمثيل ا تدرس المظا اا بند ااطعع عظى نتالج مره المسابق
المبتة  5تنطى الظجن اإلداري المتنادل التمثيل رأياا فظ اجل اقصــــــاه شــــــار ابتداق من تاريخ إبعغاا
ويحول مرا الراال الظ السظط الم تص
المبتة  50تبظغ السظط الم تص لظمننظ الرد عظى طظ اعادت أو تنيين فظ اجل اقصاه شارا ابتداق من
استعم راال إعادت أو تنيين فظ اجل اقصاه شارا ابتداق من استعم رأال الظجن إلداري ألمتنادل التمثيل
المبتة  55عندم ا تقرر الســـــظط الم تصـــــ اعادة تنيين الموملين فان مره ااعادة تتم عند اول شـــــيور
منص فظ السظك

األصظظ أوفظ منص مقابل لدرجت قبل انااق دمت
المبتة  52يبدأ ســــريان حقوق مناق وتقدم الموما أو تنين المســــتليد من اإلعادة ا والتنيين من تاريخ
نلار مره ااعادة أو التنيين
المبتة  53تظقظ لاف الترتيبات السـابق الم الل لارا المرسوم و اص ترتيبات المرسوم رقم 61 294
الصادر بتاريخ  20يونيو 8061المتنظق بإعادة وتنيين بنض الموملين فظ وميل فظ اادارة.
المبتة  54يلظا الوزراق لل حســـ ا تصـــاصـــ بتنلير مرا المرســـوم الرال ينشـــر فظ الجريدة الرســـمي
لظجماوري السعمي الموريتاني .

