مرسوم رقم  021 – 2102صاار ر اررر
–  49الصر ر اررر

 22مر و  2102ع ل اعض ررر ارت المرسااوم رقم 49

 24أكروار  0449المرعلق اوضع رت موظفي ال ولة

المر ة األولى :تلغى ترتيبات المادتين  7و  8من المرسووور ر ر  48 – 49الصووادر بتاري  94أكتوبر
 4449المتعلق بوضعيات موظفي الدولة و تستبدل كما يلي:
المر ة ( 7ج ة) :تتر اإلعارة في جميع حاالتها بموجب مقرر مشووووترد صووووادر عن الوتير المسووووت در
والوتير المكلف بالوظيفة العمومية والوتير المكلف بالمالية بعد موافقة اإلدارة أو الهيئة المسووووووتقبلة وفقا
ألحكار المواد 94 ،99 :و  99من القانون ر ر  94 – 44الصادر بتاري  48يناير  4444المتضمن
النظار األساسي للموظفين و الوكالء العقدويين للدولة المشار إليه أعاله.
المر ة ( 9ج ة) :ال يمكن أن تتر إعارة الموظف المرسر إال بعد أ دمية مس سنوات من ال دمة الفعلية
في إدارته األصلية.
تتر اإلعارة لفترة صووويرة مدتها سووونة على األك ر بير ابلة للتجديد أو لفترة مويلة مدتها مس سووونوات
ابلة للتجديد مرة واحدة.
بيد أن اإلعارة التلقائية تساوي الفترة المقابلة لممارسة وظيفة عضو في الحكومة أو الوظائف المما لة لها
أو وظيفة عامة انت ابية أو مأمورية نقابية أو لمتابعة تدريب تعليمي إلتامي ألجل يتجاوت تسعة أشهر.
يمكن أن تنهى اإلعارة بل األجل المحدد لها في المقرر المشوووووترد المنشوووووب لها إما بملب من اإلدارة أو
الهيئة المستقبلة وأما بمبادرة من اإلدارة األصلية أو بملب من الموظف.
عندما تنهى اإلعارة بمبادرة من اإلدارة أو الهيئة المسوووتقبلة ولر يكن بمقدور إدارته األصووولية إعادة دمجه
فورا ،فإن اإلدارة المسووووتقبلة تسووووتمر في دفع أجره إلى أن تتر إعادة دمجه في إدارته األصوووولية وذلد إلى
اجل أ صاه  44دجمبر من السنة التي تر فيها إنهاء اإلعارة.
المر ة  :2الل فترة أربعة أشووه ر اعتبارا من نشوور اذا المرسووور ،يجب على الموظفين الموجودين ،بناء
على ملوب ،في وضوووووووعيوة بموجوب الترتيبوات الجوديودة ملوب تجوديود فترة إعوارتهر أو االلتحوا بإداراتهر
األصلية ،عند اال تضاء ،وإال فإنهر سيعتبرون متغيبين عن العمل.

المر ة  :3يكلف الوتراء كل فيما يعنيه بتنفيذ اذا المرسوووور الذي ينشووور في الجريدة الرسووومية للجمهورية
اإلسالمية الموريتانية.

