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 09نقفمير 4102خعلق ينظبم إجبزات قرخص غ بب

القكالء العقتق ن
المبتة األقلى :تنفيذا ألحكام المادة  111من القانون رقم  93 –39الصاااااااادر تاري  11يناير 1339
المتضاااامن النظام األساااااساااال الظام لوموظفين والوكالء الظقدويين لودولة ،يهدف هذا المرسااااوم تلد تحديد
القواعد المط قة عود تجازات ورخص غياب الوكالء الظقدويين لودولة والمؤساسات الظمومية ذات الطا ع
اإلداري ويطوق عويهم أدناه "الوكالء الظقدويين".
المبتة  :4يمكن لووكالء الظقدويين أن يطمحوا تلد:
 تجازة سنوية؛ تجازات مع أو دون أجر لومرض أو األمومة أو ألس اب شخصية أو عائوية؛ رخص غياب.المبتة  :3لووكالء الظقدويين الحق فل تجازة سااانوية تمنق قرار من الوزير المساااتخدم أو الوالل أو مدير
المؤسسة الظمومية حسب الحالة.
النس ة لوكالء الدولة الذين يظموون فل الواليات ،يجوز تفويض سوطات الوزراء تلد الوالة.
المبتة  :2تحدد مدة اإلجازة السنوية ثالثين يوما متتالية.
الموبتة  :1يمكن وضاااااااع الوكالء الظقادويين الاذين يماارساااااااون وظاائف التظويم ،فل تجاازة خال الظطوة
الدراسية.
و تجوز دعوتهم لمتا ظة تدري ات تر وية أو لممارساااة نشااااطات متصاااوة وظائفهم خال الظطوة المذكورة
دون أن تق مدة تجازتهم عن المدة الناتجة عن تط يق الحقوق التل تخولها المادة  4أعاله.
المبتة  :6تمنق اإلجازة عود أساااااان السااااانة المدنية الجارية دون انتظار نهاية هذه األخيرة وفل الموعد
األنسب لمصوحة الخدمة ولرغ ة الوكي المظنل.
يضاااف الحق فل اإلجازة المترتب عود ساانة االكتتاب ،عود أسااان يومين ونصااف عن ك شااهر خدمة،
تلد الحق المترتب عود السنة الموالية تذا كانت مدة الظم فل السنة األولد تق عن ستة أشهر.

المبتة  :7يمكن تأجي اإلجازة المستحقة عن سنة مظينة تلد السنة الموالية تما لمصوحة الخدمة قرار من
السوطة التل يحق لها منق اإلجازة أو طوب من الوكي تذا لم تتظارض مصوحة الخدمة مع ذلك.
يتم دائما تأجي اإلجازة موجب قرار صريق.
تمنق اإلجازة المؤجوة وجو ا ويستفاد منها خال السنة الموالية.
وال يمكن حا من األحوا ت دالها تظويض.
المبتة  :8يمكن لووكالء الظقدويين أن يحصاااووا ،ظد خمن سااانوات من الخدمة المتواصاااوة ،عود تجازة
خاصة مدتها شهر واحد لوحج تلد يت هللا الحرام.
وال يجوز اساااتخدام اإلجازة المخصاااصاااة لهذا ال رض ل ير ذلك تحت طائوة الفصااا عن الظم  ،ويجب
ت رير استخدام اإلجازة فل ال رض منها.
المبتة  :9ال يجوز أن تجزأ اإلجازة المشار تليها فل المادتين  9و  1أعاله حتد و تن كان ذلك فل حالة
التأجي .
المبتة  :01يمكن لومرأة التل تظم وكيوة عقدوية أن تحصا عند االقتضااء ،عود تجازة نفان ورضاعة
لمدة تجمالية قدرها أر ظة عشر أس وعا ناء عود طوب م رر شهادة ط ية ،و تمنق هذه اإلجازة فل موعد
أقصاه ستة أسا يع و أدناه أس وعان ق

التاري المتوقع لونفان.

ال يترتب عود اإلجازة المشار تليها فل هذه المادة حق الحصو عود تجازة سنوية ،وتخفض هذه األخيرة
حدود ثمانية أيام متتالية من تجازة األمومة المذكورة.
المبتة  :00يحق لووكي الظقدوي أن يتقاضد أجره الكام مدة اإلجازات المشار تليها فل المواد أعاله.
المبتة  :04فل أعقاب سااانتين من الخدمة الفظوية المساااتمرة ،يمكن لووكي الظقدوي ،ناء عود طو ه ع ر
الساوم اإلداري ،أن يحصا عود تجازة غير مظوضاة ألسا اب شاخصية ولمدة أقصاها ستة أشهر .ويجوز
تمديد هذه اإلجازة مرة واحدة.
ويجب عود الوكي المظنل ،ق

شاااااهرين من موعد انتهاء اإلجازة ،أن يتقدم ع ر الساااااوم اإلداري طوب

استئناف الخدمة أو تجديد اإلجازة .وفل غياب ذلك سيفص عن الظم مع نهاية اإلجازة.

المبتة  :03تمنق اإلجازة غير المظوضة قرار صادر عن الوزير الذي يت ع له وكالء الدولة وعن الوالل
النس ة لوكالء المجموعات المحوية وعن المدير النس ة لوكالء المؤسسات الظمومية.
المبتة  :02يمكن لووكي الظقدوي الحصااااو عود تجازات مرضااااية ناء عود طو ه المرفق شااااهادة من
سوطة ط ية مظتمدة.
و يجوز لوساااوطة التل تساااتخدم الوكي أن تأمر فحص تأكيدي يقوم ه ط يب مظتمد من اإلدارة كما يمكن
تظهد مجون الصحة ناء عود طوب السوطة المختصة.

المبتة  :01ال تتجاوز اإلجازات المرضية ستة أشهر خال سنة ت دأ من يوم منق أو تجازة مرضية.

المبتة  :06تخو اإلجازة المرضاااية دفع أجر كام لوشاااهرين األولين من الفترة المشاااار تليها فل المادة
 11أعاله ،و دفع نصف م وغ هذا األجر فل األشهر األر ظة الموالية.

المبتة  :07تذا لم يتمكن الوكي الظقدوي الذي يساااتنفد حقه من اإلجازة المرضاااية من الظودة من وظائفه
فإن الظقد يجري فسخه.
غير أنه يمكن وضااظه فل تجازة غير مظوضااة لمدة أقصاااها ساانتين تذا ساااد االعتقاد ،اعتمادا عود رأي
السوطات الط ية المختصة ،أن إمكانه الظودة تلد عموه فل أعقاب هذه اإلجازة.

المبتة  :08تمنق رخص غياب خاصااااااة لووكالء الظقدويين من طرف السااااااوطة المختصااااااة فل الحاالت
التالية:
أ) ممارسة مأمورية نقا ية؛
ب) المشاركة فل اجتماعات الجمظيات التل ينتمون تليها كأعضاء منتخ ين؛

ج) المشاااركة فل مؤتمرات سااياسااية أو مهنية أو نقا ية وطنية أو دولية أو اجتماعات هيئاتهم القيادية
التل يمثوونها أو يتمتظون ظضويتها؛
د) المشاركة فل م اريات دولية تذا كانوا ينتمون تلد فريق وطنل فنل أو رياضل أو ثقافل؛
ه) المشاركة فل االمتحانات و المسا قات المدرسية.

ال تتجاوز مدة رخصاة ال ياب الخاصاة الممنوحة مقتضد هذه المادة ،الزمن الضروري ألداء المأمورية
أو تجراء االمتحان الذي ي ررها مع تضافة فترة التنق الضرورية عند االقتضاء.

المبتة  :09يجوز منق رخص استثنائية لو ياب فل حدود خمسة عشر يوما فل السنة ما فيها فترة التنق ،
لووكيا الظقادو ي من طرف الساااااااوطة المساااااااتخدمة له ألغراض تخويد األعياد الدينية أو االحتفا

زواج

المظنل أو أحد أ نائه أو ميالد أو عقيقة مولود أو وفاة الزوج أو أصاا أو فرم م اشاار أو ألي ساا ب خر
عائول أو شخصل تظت ره السوطة المختصة م ررا.

المبتة  :41لووكي الظقدوي الحق فل أجره كامال لمدة رخص ال ياب الخاصااة و االسااتثنائية تال فل حالة
رخصاااة ال ياب الخاصاااة الممنوحة مقتضاااد المادة  11الفقرة أ أعاله ،عندما تكون ممارساااة المأمورية
االنتخا ية تتضمن أجرا أو عالوة من أي نوم كانت.

المبتة  :40ال تقطع اإلجازة مرض حدث أثناءها حتد و لو كان المرض يتطوب الحجز فل المستشفد.

المبتة  : 44تو د أي تجازة غير مطوو ة أو لم تتم االسااتفادة منها فل الموعد المحدد و كذلك أي رخصااة
غياب لم تست

و ال يجوز منحها من جديد.

المبتة  :43اسااتثناء اإلجازة غير المظوضااة ،تظت ر الفترات المقا وة لمختوف اإلجازات و رخص ال ياب
الخاصة و االستثنائية الممنوحة مقتضد هذا المرسوم أنها فترات خدمة فظوية.

المبتة  :42تو د كافة الترتي ات الساا قة المخالفة المتظوقة إجازات الوكالء الظقدويين لودولة و خصوصا
ترتي ات المرسوم رقم  11/51الصادر تاري  11ف راير .1351

الموبتة  :41يكوف الوزراء ،كا فيماا يظ نياه ،تنفياذ هذا المرساااااااوم الذي ينشااااااار فل الجريدة الرسااااااامية
لوجمهورية اإلسالمية الموريتانية.

