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المؤسس ت العمومية ذات الط بع اإل اري

الم ة األولى :إن هدف هذا المرسوووو

للترتيب ت النظ مية المطبقة على عم ل

ه تحديد الترتيبات النظامية المطبقة على عمال المؤسووووسووووات

العم مية ذات الطابع اإلداري ،تطبيقا ألحكا الباب الثاني من القان ن رق  39.90الصووادر بتاريخ 81
يناير  8990المتضمن النظا األساسي للم ظفين ال كالء العقد يين للد لة المعدل ،المادة  5من األمر
القان ني رق  39.93الصووادر بتاريخ  4إبريل  8993المنظ لقان ن المؤسووسووات العم مية الشووركات
ذات رأس المال العم مي المحدد لعالقاتها بالد لة.
الم ة  :6يصوواد مجلس اإلدارة على نظا عمال المؤسووسووات العم مية ذات الطالع اإلداري بناء على
اقتراح من مدير المؤسووووسووووة مع احترا ترتيبات هذا المرسوووو
ال صاية

زير المالية

يت إقراره بمقرر مشووووتر بين زير

زير ال ظيفة العم مية.

الم ة  :3يشمل عمال المؤسسات العم مية ذات الطابع اإلداري:
1.

العمال المكتتبين بصوووفة مؤقتة أ اقتضوووا ية أ دا مة من أجل إنجاز مها أ أعمال أ لشوووو ل

ظا ف من مسووت
عقد يي الد لة

االكتتاب المناسووب للمسووت

الالز ل ل ج الف ات "أ"" ،ب"" ،ج"

"د" ،من نظا

مؤسوووسووواتها العم مية ذات الطابع اإلداري .يتمتع هؤالء العمال بهذا الم جب بصوووفة

" كيل المؤسسة العقد ي"؛
2.
3.
األصلية

الم ظفين التابعين ل زارة ال صاية الم ض عين تحت تصرف المؤسسة؛
الم ظفين التابعين لقطاعات أخر

المتمتعين بأقدمية ال تقل عن خمس سوووووون ات في إدارته

الم ض عين في حالة إعارة للمؤسسة.

المادة  :4ال كالء المذك ر ن في الفقرة األ لى من المادة  0يشوووكل ن عمال المؤسوووسوووة تسوووييره من
صالحيات المؤسسة.

الم ة  :5ال يمكن أن يتمتع بصووفة كيل عقد ي لمؤسووسووة عم مية من ال يسووت في الشوور ط المحددة في
الباب الثاني من النظا األساسي للم ظفين ال كالء العقد يين للد لة.
يت اكتتاب العمال المسيرين بم جب هذا المرس

عن طريق انتقاء منظ في الظر ف المحددة في النظ

العامة لل ظيفة العم مية المتعلقة بالمسابقات اإلدارية.
الم ة  :2تخضوووع عق د االلتزا

المسوووار المهني إنهاء خدمة عمال المؤسوووسوووات العقد يين لتأشووويرة

المطابقة لل ظيفة العم مية لنظا تسجيل العق د اإلدارية.

المادة  :7ترتب

تلحق ظا ف المؤسوووسوووة بالنظا األسووواسوووي لعمالها طبقا للف ات المحددة في المادة 0

أعاله في مسطرة تضع في الحسبان خص صيات كل مؤسسة.

المادة  :1تنشوووأ داخل كل مؤسوووسوووة عم مية ذات طابع إداري تمثيلية للعمال لها أهلية تمثيل العمال في
جلسات مجلس اإلدارة في الهي ات المنشأة داخل المؤسسة.

المادة  :9يتمتع عمال المؤسووووسووووة بالضوووومانات
بعقد يي الد لة

يخضووووع ن لل اجبات المقررة بم جب النظا الخاص

مؤسساتها العم مية ذات الطابع اإلداري.

المادة  :83يخضع عمال المؤسسة للنظا العا الخاص بعقد يي الد لة
اإلداري فيما يعني التقد

التك ين

مؤسساتها العم مية ذات الطابع

اإلجازة التأديب الضمان االجتماعي.

المادة  :88تراتبية الدرجات الرتب سووول األج ر المطبقة على عمال المؤسوووسوووة هي تل المنصووو ص
عليها في النظا الخاص بعقد يي الد لة مؤسساتها العم مية ذات الطابع اإلداري.

المادة  :81يمكن ضوع الم ظفين التابعين لل زارة ال صوية تحت تصورف المؤسوسة إذا است ف ا الشر ط
ال اردة في الفقرة  1من المادة  03من القان ن  39.90المذك ر أعاله.
ال تطبق على هؤالء الم ظفين المدة ال اردة في المادة  4من المرسووو

رق  94.391الصوووادر بتاريخ

 19أكت بر  8994المتعلق ب ضعيات عمال الد لة.
يبقى راتب الم ظف الم ض ع تحت التصرف على ذمة إدارته األصلية.
يمكنه من جهة أخر االستفادة من مزايا مرتبطة ب ظيفته الجديدة.
الم ة  :03يمكن أن ي ضوووع الم ظف ن التابع ن لقطاعات أخر المتمتعين بأقدمية خمس سووون ات في
إدارته األصلية في ضعية إعارة لد المؤسسة.
يخضع الم ظف ن مدة اإلعارة للترتيبات النظامية الجاري بها العمل.
يمكن للم ظف بعد عشر سن ات من اإلعارة أن يطلب ال ضع خارج الخدمة إذا ت استيفاء شر طه.
الم ة  :04يمكن للمدير أن يف ض سلطات تسيير العمال للمدير المساعد أ ألحد معا نيه.
الم ة  :05يجب على المؤسوسات العم مية ذات الطابع اإلداري أن تتالء مع ترتيبات هذا المرس

في

أجل سووتة أشووهر ابتداء من تاريخ نشووره .يجب على المؤسووسووات العم مية ذات الطابع اإلداري أن تبعث
في نفس األجل ل ا ح عمالها ،مصووووودقة من قبل مصوووووالح زارة المالية ،إلى المديرية العامة لل ظيفة
العم مية.
الم ة  :02تل ى كافة الترتيبات السوووابقة المخالفة لهذا المرسووو  ،خاصوووة المرسووو

رق 893.1384

الصووادر بتاريخ  88دجمبر  1384المحدد للترتيبات النظامية المطبقة على عمال المؤسووسووات العم مية
ذات الطابع اإلداري.
الم ة  :01يكلف ال زراء ،كل فيما يعنيه ،بتنفيذ هذا المرسووووو
للجمه رية اإلسالمية الم ريتانية.

الذي ينشووووور في الجريدة الرسووووومية

