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المادة  :1يحدد هذا القانون القواعد النظامية المطبقة على الموظفين والوكالء العقدويين للدولة ومؤسسسسسس سسسسسا ها
ذات الطابع اإلداري.
الباب اسلل – اسحكاأل المطبق عاى موكالن الولل لمؤيساتها اللمومء ذات الطا ع اإلداري
الالصل اسلل :مجال التطبءق لالشرلط اللام لوخول الوكءال اللمومء :
المادة ( 2جوةوة ) :يطبق هذا الباب علي األشخاص المعينين في وظيفة مدنية دائمة والمرسمين في درجة من
سلم إدارات الدولة ومؤس ا ها العمومية ذات الطابع اإلداري و الذين لهم على هذا األساس صفة موظفين.
وال طبق هذه األحكام على القضاة وال على أفراد الجيش والحرس الوطني والشرطة الوطنية.
المادة – 9 :يعتبر الموظف إزاء اإلدارة في وضعية نظامية شريعية و نظيمية خاضعة للقانون العام.
المادة 4 :شسسسسلو الوظائف المدنية الدائمة  ،المشسسسسار إليها في المادة  2أعاله المنصسسسسفة في الف(ات وأب ووبب
ووجب المحددة بالمادة  22أدناه من طرف موظفين خاضعين ألحكام هذا الباب.
المادة 5 :ال يمكن شسسسلو مختلف الوظائف الدائمة المشسسسار إليها في المادة  2أعاله إال طبقا للشسسسروط المقررة
في هذا القانون و تثنى الوظائف التالية من القاعدة المبينة في المادة ال ابقة.
 1ب الوظائف ال امية التي يترك التعيين فيها لتقدير رئيس الجمهورية والمحددة قائمتها بموجب مرسوم ،ويظو
التعيين في هذه الوظائف قابال للف سسسسسسي .وال يتر ب على عيين مير الموظفين فيها رسسسسسسسيمهم في أحد أسسسسسسسالك
الموظفين.
2ب وظائف التعاون التقني وكذلك الوظائف ذات الطابع العلمي والتقني ووظائف التعليم والبحث التي يشسسسسسللها
أجانب في حالة عدم وجود موريتانيين مؤهلين لشللها .ويخضع األجانب المكتتبون لشلو الوظائف المشار إليها
في و2ب أعاله والتي يجب أن ال تعلق اختصسساصسسا ها بممارسسسة ال سسيادة وان ال تضسسمن أية مشسساركة مباشسسرة أو
مير مباشسسسسرة في ممارسسسسسة ال سسسسلطة العمومية -ألحكام ا فاقيات التعاون اإلداري والتقني المبرمة مع دولهم ،أو
لتر يبات العقود النموذجية المقررة بموجب مرسوم.
المادة  )6جوةوة(  :ال يمكن ألي شخص أن يكتتب بصفة موظف إال إذا كان:
-1

موريتاني الجن ية؛

-2

يتمتع بحقوقه المدنية ويتصف بح ن ال يرة واألخالق؛

-3

في وضعية شرعية جاه االكتتاب في الجيش؛

-4

ي توفي شروط القدرة البدنية والعقلية الالزمة للوظائف التي يترشح لشللها؛

-5

ال يقو عمره عن  11سنة وال يزيد على  44سنة

الالصل الثانن :الواجبات لالضمانات:
القسم اسلل –الواجبات
المادة -7 :يلزم كو موظف بمراعاة واجب الحياد والتجرد خالل ممارسته لوظائفه.
كما يلزم ،خالل ممارسسسة وظائفه وكذا في حيا ه الخاصسسة ،بتحاشسسي أي صسسرف من شسس نه الم سساس من هيبة
الوظيفة العمومية .ويلزم كذلك ،وفي كو الظروف ،باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها عند االقتضاء.
المادة 1 :يلزم كو موظف بالتقيد بالتعليمات العامة وألوامر الفردية المكتوبة أو الشفهية الصادرة عن رئي ه،
فيما عدا حالة كون األمر الموجه إليه مير مشسسسروص بصسسسفة جلية وفي الوق نف سسسه من طبيعته اإلخالل الخطير
بمصسسلحة عامة ،خاصسسة إذا كان هذا األمر من ش س نه أن يحمو الموظف على ار كاب مخالفة جنائية .ويعتبر كو
موظف ،مهما كان ر بته في ال سلم اإلداري ،م ؤوال عن نفيذ المهام الم ندة إليه وعن نفيذ األوامر الصادرة
عنه لضمان ال ير الح ن للمصلحة الموكلة إليه.
وال يمكن أن يعفى الموظف من الم ؤوليات التي يتحمو ب بب إخالل الموظفين التابعين له بم ؤوليا هم.
المادة 3 :يخصص الموظفون كامو نشاطهم المهني للمهام الموكلة إليهم.
وال يمكن أن يمارسوا بصفة مهنية أي نشاط خاص مك ب مهما كان طبيعته .إال أنه يرخص للموظفين في:
وأب إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية؛
وبب إعطاء دروس من اختصاصهم؛
وجب إنجاز دراسسسسات وإعطاء اسسسستشسسسارات بصسسسفة مير اعتيادية ،شسسسريطة أن ال كون موجهة ضسسسد الدولة أو
المجموعات العمومية المعنية؛
ودب ممارسسسسة المهن الحرة المر بطة بطبيعة خصسسسصسسسهم ،وذلك ح سسسب الشسسسروط المحددة في النظم الخاصسسسة
ب سالكهم وطبقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة  31الالحقة.
وفي جميع هذه الحاالت ،تخذ ال سسسسسسلطة ،المختصسسسسسسة عند االقتضسسسسسساء ،كو اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على
مصلحة المرفق.

كما أنه ال يمكن للموظفين أن يمتلكوا ب نف سسهم أوعن طريق وسسسطاء فوائد في مؤسس سسة خاضسسعة لرقابة اإلدارة
التي ينتمون إليها أو ذات صلة بها ،وذلك لتفادي الم اس من استقالليتهم .
و حدد شسسسسسسروط طبيق هذه المادة بموجب مرسسسسسسسوم صسسسسسسادر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية
اإلصالح اإلداري المشار إليها في المادة  24الالحقة.
المادة  :89فضسال عن قواعد التشريع الجنائي المتعلقة بال ير المهني ،يخضع الموظف لواجب التكتم المهني،
في كو ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها ضمن أو بمناسبة ممارسة وظائفه.
ويحظر ،ما لم ينص التشريع المعمول به على ذلك ،كو إبالغ م تندات أو وثائق إدارية لللير.
وال يمكن أن يعفي الموظف خارج الحاالت المنصسسسوص عليها بصسسسراحة في التشسسسريع المعمول به من واجب
التكتم المهني والحظر الوارد في الفقرة ال ابقة إال بموجب قرار صريح من ال لطة التي يتبع لها.

المادة  :88يمكن أن يلزم الموظفون خالل حيا هم المهنية بمتابعة دورات كوين مهني ح ب الشروط المحددة
في النظم الخاصة.
المادة  :82يتعرض الموظف لعقوبة ديبية ،فضسال عن العقوبات المنصسوص عليها في التشسريع الجنائي عند
االقتضاء ،في حالة ار كاب خط ضمن أو بمناسبة ممارسة وظائفه.
وكذلك الحال بالن سسسسبة لكو خط مير مر بل بالمصسسسسلحة مخو باالسسسسستقامة أو الشسسسسرف أو األخالق الحميدة أو
الكرامة أو واجب الوالء للدولة ومؤس ا ها أو ما من ش نه أن يحل من هيبة اإلدارة.
ويجب أن رفع ال لطة المختصة التي يتبع لها الموظف األمر بدون أجو إلى النيابة العامة في حالة ما إذا كان
الخط المر كب يشسسسكو جنحة أو جناية وخصسسسوصسسسا إذ علق األمر برشسسسوة أو اختالس أموال عمومية أو زوير
محررات عمومية أو إفشاء ال ر المهني.
المادة  :89يمكن لل سسسسلطة الت ديبية أن علق الموظف الذي ار كب خط ج سسسسيما ،سسسسسواء علق األمر باإلخالل
بواجبا ه المهنية أو باقتراف مخالفة جنائية و بدأ هذه ال لطة ،دون أجو اإلجراءات الت ديبية.
ويبين القرار القساضسسسسسسي بتعليق الموظف مسا إذ كسان هسذا األخير يحتفظ ،مسدة عليقسه ،بس جره كسامال .باسسسسسسستثناء
العالوات المتعلقة بممارسسسسسسة وظائفه ،أو يحدد الن سسسسسبة المحجوزة من أجره التي ال يمكن أن زيد علي نصسسسسسف
األجر ويبقي الموظف م سسسسسستفيسدا في جميع الحساالت من عالوات األعبساء العائلية .ويجب أن تم نهائيا
وضعية الموظف المعلق في أجو أقصاه أربعة أشهر اعتبارا من اريي نفاذ التعليق.

سسسسسسوية

وي ترجع المعني وظائفه إن لم يكن موضع متابعة جنائية وي تفيد من جديد من كامو أجره إذا لم تخذ ال لطة
الت ديبية قرارا قبو انتهاء هذا األجو.
وال

وى وضعية الموظف المتابع جنائيا إال بعد أن يكون قرار المحكمة الجنائية نهائيا.

وي سسسستفيد الموظف الذي لم ي سسسست نف مزاولة وظائفه ب سسسسبب متابعته جنائيا من نصسسسسف الرا ب المقابو لتر يبه
القياسي كما ي تفيد في كو الحاالت من كامو عالوات األعباء العائلية.
وال يتقاضسسسى الموظف الم سسسجون إثر إدانته نهائيا ،والذي لم يكن موضسسسسع إجراء عزل ،أي أجر ،ويبقي رمم
ذلك م تفيدا من كامو عالوات األعباء العائلية.
القسم الثانن – الضمانات
المادة  :84ضمن حرية الرأي للموظف و مارس مع احترام واجب التحفظ المنطبق على الموظفين.
المادة  :85ال يمكن أي مييز بين الموظفين على أساس آرائهم أو جن هم أو عرقهم.
المادة  :86يجب أن يحتوي ملف الموظف على كو الوثائق المتعلقة بوضعيته اإلدارية وأن كون هذه الوثائق
م سسسجلة ومرقمة ومر بة بدون انقطاص .ويمكن للموظف االطالص على ملفه الشسسسخصسسسي ح سسسب شسسسروط محددة
بمرسوم .وال يمكن أن يشار في ملف الموظف إلى آرائه أو نشاطا ه ال ياسية أو النقابية.
المادة  :87ال يمكن ب ي حال أن يتضسسرر الم سسار المهني للموظف الحاصسسو علي انتداب انتخابي أو المترشسسح
له ب بب التصوي أو اآلراء الصادرة عنه خالل انتدابه أو حملته االنتخابية.
المادة  :81يعترف للموظفين بالحق النقابي ويمكنهم إنشسساء منظمات نقابية واالنضسسمام إليها بحرية وممارسسسة
انتداب لديها .و خضع نقابات الموظفين لتر يبات قوانين الشلو ،إال انه يجب عليهم إيداص نظمهم وقوائم إدارييهم
لدي الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
ويمكن لنقابات الموظفين الترافع أمام القضاء .كما يمكنهم الطعن أمام المحاكم المختصة في األعمال التنظيمية
المطبقة لهذا القانون وفي القرارات الفردية التي مس بالمصالح الجماعية للموظفين.
المادة  :83يعترف بحق التكوين الم تمر للموظفين وذلك ح ب حاجيات المصلحة ووسائلها.
المادة  :29يشسسارك الموظفون في نظيم و سسيير المرافق العمومية وفي صسسيامة القواعد النظامية والنظر في
القرارات الفردية المتعلقة بالمهنة عن طريق مناديبهم لدى الهي(ات االسسسستشسسسارية للوظيفة العمومية المشسسسار إليها
في الفصو الثالث الالحق.

المادة  :28يعترف للموظفين بحق اإلضسسسسراب للدفاص عن مصسسسسسالحهم الجماعية ،ويمارس هذا الحق في إطار
القوانين المنظمسة له .ويؤدي رك الخدمة خالل جزء ما من اليوم ،إثر وقف مدبر للعمو ،إلى خصسسسسسسم ما يقابو
يوما من الرا ب األساسي ومكمال ه ماعدا عالوات األعباء العائلية.
إال أن القانون يمكن أن يحظر التوقف المدبر للعمو على بعض الموظفين لطبيعة الوظائف التي يمارسسونها أو
درجة الم ؤولية المتر بة علي هذه الوظائف .ويحظر اإلضراب خصوصا على:
-

المعنيين في الوظائف ال امية المشار إليها في المادة  5أعاله؛

-

المعنيين في الوظائف الدبلوماسية؛

-

وكالء المواصالت في اإلدارات العمومية؛

-

مفتشي التعليم والمفتشين الم اعدين؛

-

مدراء ورؤسسساء المؤسس سسات المدرسسسية والجامعية؛ ومؤسس سسات التكوين المهني وم سسؤول الت طير

والرقابة في هذه المؤس ات؛
-

مدراء ورؤساء المصالح في المؤس ات العمومية ذات الطابع اإلداري؛

-

وكالء المالحة الجوية؛

-

وكالء المصالح الخارجية إلدارة ال جون.

المادة  :22إذا عرض الموظف للمتابعة من طرف اللير ب سسسسسبب خطب مر بل بممارسسسسسسة عمله ،فبن الدولة أو
المجموعة التي

سسسستخدمه ملزمة بتحمو اإلدانات المدنية الصسسسسادرة ضسسسسده .إال أنه إذا كان الخط المهني مشسسسسابا

بخطب شخصي فبن الدولة والموظف يتحمالن كو فيما يعنيه النتائج الضارة للخط ين.

المادة  :29لزم الدولة بحماية الموظفين من التهديدات وأعمال العنف وال سسب والقذف واإلهانة التي يمكن أن
يتعرضوا لها بمناسبة ممارسة وظائفهم وعند االقتضاء ،بتعويض الضرر النا ج عن ذلك.
و حو الدولة محو الموظف الذي م عويضه الضرر الالحق به جراء التصرفات المشار إليها في الفقرة ال ابقة
السترجاص المبالغ المدفوعة للمعني من مر كبي هذه التصرفات.
و تمتع الدولة لنفس اللرض بحق دعوى مباشسسسسرة يمكن أن مارسسسسسها ،عند الحاجة ،كطرف مدني أمام المحكمة
الجنائية.

الالصل الثالث – الهءئات االيتشارة
الممادة  :24يشسسسسسسكسو المجلس األعلى للوظيفسة العموميسة واإلصسسسسسسالح اإلداري واللجسان اإلدارية عادلية التمثيو
والمجالس الت ديبية هي(ات استشارية عادلية التمثيو لت يير الوظيفة العمومية.
المادة  :25يمكن أن يؤخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية واإلصسسسسالح اإلداري في كو م سسسس لة تعلق با
الوظيفة العمومية واإلصسسسالح اإلداري ،خاصسسسة فيما يعني نظيم وسسسسير و كاليف مصسسسالح الدولة والمؤسسسس سسسات
العموميسة ذات ا لطابع اإلداري وكذلك حديث المناهج و قنيات العمو في المصسسسسسسالح وفيما يتعلق بالنظم والمهن
وظروف عمو الوكالء العموميين و ح ين فعالية اإلدارة.
ويجب أن ي سسسستشسسسسار لدى إعداد النصسسسسوص المشسسسسار إليها في هذا القانون والمتعلقة بالنظم الخاصسسسسة والروا ب
واالمتيازات االجتماعية.
المادة  :26نشس لجنة إدارية عادلية التمثيو لكو سسلك من أسسسالك الموظفين ،إال أ نه يمكن إنشساء لجنة مشسستركة
لمجموعة من األسسسالك إذا اقتض س مصسسلحة اإلدارة ذلك .و سستشسسار هذه اللجان خصسسوصسسا فيما يتعلق بالترسسسيم
والترقية االختيارية .وال يمكن ب ي حال أن يشسسارك موظف في جل سسة من جل سسات هذه اللجان يتم خاللها النظر
في ملف موظف من درجة أعلى منه.
المادة  :27ينشس مجلس ديبيي لكو سلك من أسالك الموظفين إال أنه يمكن إنشاء مجلس مشترك لمجموعة من
األسالك إذا اقتض مصلحة اإلدارة ذلك.

المادة  :21ويحدد المرسسوم شسكلة وكيفية عيين أعضساء وكذا إجراءات نظيم وسير الهي(ات المشار إليها في
هذا الفصو كما يحدد طرق عرض الم ائو عليها.
الالصل الرا ع :تم ءم المهل
المادة  :23ينتمي الموظفون إلى أسالك تضمن درجة واحدة أو أكثر وير بون – ح ب م توى االكتتاب إثر
الم سابقات المباشسرة لدخول هذه األسسسالك –في ثالث ف(ات معرفة ح سب الت سل سسو التنازلي باألحرف وأب ووبب
ووجب كتالي:
-

ف(ة وأب ويقابو الم توى االكتتاب فيها شهادة ال لك األول من التعليم العالي أو ما يعادلها

-

ف(ة وبب ويقابو م توى االكتتاب فيها شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

-

ف(ة وجب ويقابو م توى االكتتاب فيها شهادة ال لك األول من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

و جزأ النظم الخاصة عند الحاجة ف(ة وأب إلى م تويات سلمية ح ب المهام المر بطة عادة بالوظائف المقابلة
ويمكن أن شسسترط النظم الخاصسسة ألسسسالك كو من هذه الف(ات لترسسسيم المترشسسحين المكتتبين في هذه األسسسالك
متابعتهم بنجاح فترات دراسسسسة و كوين كميلي في مدارس أو مؤسسسس سسسات ابعة لأدارة أو معترف بها أو دريبا
في المصالح اإلدارية.
و ضسسسسسسم األسسسسسسسالك الموظفين الخساضسسسسسسعين لنفس النظسام الخساص والسذين لهم قابلية انتماء إلى نفس الدرجات
والتسابعيين لنفس الوزير السذي يتولى
بالوظيفة العمومية

سسسسسسييرهم ما عدى األسسسسسسسالك الوزارية البينية التي يتولى الوزير المكلف

ييرها.

ويحدد مرسوم بعية األسالك.
إال أن بعض مناصب الت طير الوظيفية التي يحدد مرسوم قائمتها وطرق االكتتاب والعمو فيها ال شكو أسالك
وال يتم قلدها إال من طرف موظفين معارين ،ويظو التعيين فيها قابال للف ي.
الدرجة هي المؤهو الذي يخول لصاحبه إمكانية شلو إحدى الوظائف المقابلة .و ختلف الدرجة عن الوظيفة.
و نق م الدرجة إلى ر ب و قابو كو ر بة عالمة قياسية.
وللرض طبيق ر يبات هذه المادة نشس لجنة قييم مكلفة بمعادلة الشسهادات والمؤهالت والدرجات المدرسية
والجامعية ويحدد مرسوم شكلة وطرق نظيم وسير هذه اللجنة.
المادة  :99ما لم نص ر يبات النظم الخاصسسسة على ذلك ،يحدد مرسسسسوم سسسسلطة عيين الموظفين في األسسسسالك
والدرجات كذا شروط فويض هذه ال لطة وذلك ح ب الف(ات وأب ووبب ووجب
المادة  :98مع مراعاة أحكام هذا النظام األسساسسي ،حدد النظم الخاصسة -المقررة بموجب مرسسوم صادر بعد
أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
التر يبات المطبقة على كو سسسسلك وخاصسسسة صسسسنيفه في إحدى الف(ات وعدد درجا ه وطبيعة الوظائف المتعلقة
بهذه الدرجات وعدد الر ب في كو درجة وكذلك شروط وطرق االكتتاب والتقدم في كو سلك.
إال أنه يمكن للنظم الخاصسسسسة ب سسسسسالك التعليم العالي والبحث والطب المتخصسسسسص ،ح سسسسب ما مليه ضسسسسرورة
المصسلحة ،أن خالف بعض أحكام هذا النظام األساسي التي ال طابق المتطلبات الخاصة بهذه األسالك أوالمهام
الموكلة إلى أعضائها.

المادة  :92يعتبر الميا وعديم المفعول كو عيين في سسسلك موظفين أوكو رقية من درجة إلي أخرى ليس من
شس نها شسلو منصسب شسسامر و مكين الم ستفيد منه من ممارسسة الوظائف المقابلة كما يمكن سسسحب هذا التعيين أو
الترقية في كو حين.
الالصل الخامس :الوضلءات
المادة  :99يوجد الموظف في إحدى الوضعيات التالية:
1ب الخدمة
2ب اإلعارة
3ب خارج اإلطار
4ب االستيداص
5ب أداء الخدمة الع كرية
القسم اسلل :الخوم
المادة  :94الخدمة هي وضعية الموظف المرسم في درجة والذي يمارس فعليا الوظائف المقابلة لهذه الدرجة.
كما يعتبر في وضعية الخدمة الموظفون:
-

الذين يتابعون دريبا الزما أو ا ختياريا وفق التر يبات المنطبقة على أسسسسسسسال كهم وبشسسسسسسرط أن ال

تجاوز مدة هذا التدريب

عة أشهر.

-

الموجودون في إجازة سنوية أو مرضية عادية

-

الم سسسسستفيدون من رخصسسسسسة مياب خاصسسسسسة ،وذلك لممارسسسسسسة انتداب عمومي أو نقابي على وجه

الخصوص.

المادة  :95مع مراعاة ضسرورة سسير العمو وخصسوصا استمراره ،يمكن أن يرخص – بناء على طلب منهم-
للموظفين الموجودين في وضسسسسسسعية الخدمة والذين يشسسسسسسللون وظائف ؤدي إلي معاز قاعد في مزاولة عملهم
ح سسسسسب التوقي الجزئي وفق شسسسسسروط محددة بموجب مرسسسسسسوم صسسسسسادر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة
العمومية و اإلصالح اإلداري.

المادة  96الوضسسسع ح التصسسسرف هو حالة الموظف الموجود في الخدمة والذي مع بقائه في سسسسلكه األصسسسلي
واعتباره شامال لمنصبه يحتفظ بالرا ب المقابو ،إال أنه يؤدي عمله في إدارة مير إدار ه األصلية.
وال يمكن الوضسسسع ح التصسسسرف ،إال في حالة انعدام مخصسسسص مالي مقابو للوظيفة المراد شسسسللها يمكن من
عيين أو إعارة موظف وينتهي الوضسسع ح التصسسرف ،بحكم القانون ،إذا لم يعد هذا الشسسرط متوفرا إثر إنشسساء
أو شسسلور منصسسب في اإلدارة الم سستفيدة منه .وفي حالة شسسلو هذه الوظيفة عن طريق اإلعارة يحظى الموظف
الموضوص ح التصرف باألولوية في اإلعارة.
ويحدد مرسسوم صسادر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية واإلصسالح اإلداري شروط طبيق هذه
المادة.

المادة  :97ال يمكن للموظف الموجود في وضسعية الخدمة ما لم يكن م ستفيدا من إجازة أو رخصة مياب لهذا
اللرض أن يتوقف عن ممارسة وظيفته إال ح

ثير قوة قاهرة وخصوصا عجز طارئ ،ألسباب صحية .يلزم

بسسبثبسسا هسسا .ويمكن أن يؤدي كسسو انقطسساص عن العمسسو – مير مبرر بحسسالسسة قوة قسساهرة أولم يرخص فيسسه بسسبجسسازة أو
رخصسة مياب ممنوحة طبق أحكام هذا الفصو ،إلى خصم مقابو يوم من الرا ب األساسي للموظف عن كو يوم
ليب دون أن يمنع ذلك من طبيق العقوبات الت ديبية عند االقتضاء.

المادة  :91يحق للموظف الموجود في وضعية الخدمة الحصول على:
1ب إجازة سنوية – مع االحتفاظ باألجر – قدرها ثالثون يوما متتالية عن كو سنة عمو فعلية ،ويمكن ،مراعاة
لضسسسسسرورة العمو أن ،ؤجو هذه اإلجازة و ضسسسسسم إلي لك الم سسسسستحقة عن ال سسسسسنة الموالية .إال أنه يحظر جيو
اإلجاز ين الم تحقتين خالل سنتين إلي ال نة الثالثة ويلزم التمتع بهما؛
2ب إجازت مرضسسية يمكن أن يصسسسو مجموعها إلى سسسنة خالل فترة اثني عشسسسر شسسسهرا متتالية في حالة مرض
متحقق منسه يمنع المعني من ممسارسسسسسسسة وظسائفسه .ويحتفظ الموظف في هسذه الحسالسة بكامو را به خالل مدة ثالثة
أشهر ،وبنصف هذا الرا ب خالل األشهر الت عة الموالية .كما يحتفظ بكامو عالوات األعباء العائلية.
إال أنه إذا نتج المرض عن حادث واقع خالل أو بمناسسسسبة ممارسسسسة وظيفته أوعن عمو فان من أجو الصسسسالح
العام ،فبن الموظف يحتفظ بكامو را به إلى أن يتمكن من اسسسسسسست(ناف عمله أو إلى أن يحال للمعاز .كما يحق له
عويض الحادث .وفي هذه الظروف ،تولى الدولة إزاء اللير إذا كان سسسسسسبب الحادث الحقوق المتحملة للموظف
الضحية في حدود مبلغ التكاليف التي حملتها أو تحمو ب بب هذا الحادث.

3ب إجازة طويلة المدة لمرض عضوي ،عصبي أو نف ي خطير متحقق منه.
ويحق للمو ظف المصسسسساب ببحدى هذه األمراض قاضسسسسي الرا ب المقابو للعالمة القياسسسسسية لدرجته في سسسسسلكه
األصسسسلي خالل ال سسسنوات الثالث األولى ونصسسسف هذا الرا ب خالل ال سسسنتين المواليتين .وإذا كان المرض الذي
يخول الحصسسول على إجازة طويلة المدة قد أصسساب المعني خالل ممارسسسته وظيفته ،فبن الفترات المحددة أعاله
صبح على التوالي خمس وثالث سنوات.
ويحتفظ الموظف في جميع الحاالت بحقوقه في كامو عالوات األعباء العائلية.
4ب إجازة أمومة وإجازة بعد الوالدة لمدة

اوي لك التي ينص عليها التشريع االجتماعي.

المادة : 93للموظف أيضسا الحق في رخص مياب خاصة ال دخو في نطاق اإلجازة ال نوية ويحتفظ خاللها
بحقوقه في كامو األجر وذلك في الحاالت التالية:
 (1لمدة دورات الجمعيات التي يتولى فيها وظائف عمومية انتخابية إذا لم يكن في وضعية إعارة.
 (2للمشاركة في:
 مؤ مرات سسسسسياسسسسسية أومهنية أونقابية أوثقافية وطنية أودولية أوفي هي(ا ها القيادية إذا كان الموظف ممثالمنتدبا أوعضوا منتخبا فيها.
 المباريات الدولية إذا كان ينتمي إلى فرقة وطنية رياضية فنية أوثقافية.3ب إلجراء امتحانات أوم ابقات مدرسية أوجامعية ولمد ها أوللمشاركة في دورات كوين منظمة من طرف
اإلدارة أو ح رقابتها لمدة هذه الدورات أوفي ملتقيات أولقاءات علمية داخلة في نطاق اختصاصه.
 (4ألداء فريضسسسة الحج و منح هذه الرخصسسسة مرة واحدة خالل الحياة المهنية للموظف ولمدة ال زيد على
شهر .ويمكن أن زاد مدة الرخص المنصوص عليها في هذه المادة بآجال الطريق الضرورية البحتة.

المادة  :49يمكن أن يمنح الموظفون رخص مياب استثنائية مع االحتفاظ با ألجر ألسباب شخصية أو عائلية
وذلك ح سسسب شسسسروط محددة بمرسسسسوم ،وال زيد المدة اإلجمالية لهذه الرخص علي خم سسسة عشسسسر و 15ب يوما
خالل ال نة.

المادة  :48يحظر على كو موظف م تفيد من إجازة ،مزاولة أي نشاط مؤجر ويؤدي جاهو هذا الحظر إلى
استرجاص الروا ب الم تلمة بموجب هذه اإلجازة ،دون أن يمنع ذلك من طبيق العقوبات الت ديبية.
القسم الثانن– اإلعارة
المادة : 42اإلعارة هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه األصلي مع االستفادة من حقوق التقدم
والمعاز في هذا ال لك .ويمكن أن تم إعارة الموظف في الحاالت التالية:
1ب للعمو في إدارة أو مؤس ة عمومية للدولة في وظيفة ؤدي إلى معاز من نظام الدولة للتقاعد
2ب للعمو في إدارة أو مجموعة أو مؤس ة عمومية في وظيفة ال ؤدي إلى معاز من نظام دولة للتقاعد؛
3ب للقيام لدى الدولة األجنبية أو الهي(ات الدولية بمهنة خدم الصالح العام؛
 (4لممارسسسسة وظيفة عضسسسو في الحكومة أوالوظائف المماثلة لها أووظيفة عمومية انتخابية منع الممارسسسسة
العادية للوظيفة؛.
5ب للقيام بتدريب أو كوين إذا كان النظام الخاص ينص علي ذلك وإذا كان المدة زيد على

عة و2ب أشهر؛

 (6للعمو في مؤس ة أوهي(ة خصوصية خدم الصالح العام؛
7ب لممارسة انتداب نقابي.
و قرر اإلعارة إما بناء على طلب الموظف وإما لقائيا.
و تقرر اإلعارة لقائيا في الحالة المشسسار إليها في  (1أعاله ،شسسريطة أن كون الوظيفة معادلة للوظيفة األولى
كما تقرر لقائيا في الحاالت المشار إليها في  ( 4وفي  ( 5إذا كان التدريب أوالتكوين إلزاميا.
و كون اإلعارة قصيرة أو طويلة المدة .و تقرر إلعارة قصيرة المدة لفترة ال زيد على سنة مير قابلة للتجديد.
و تقرر اإلعارة طويلة المدة لفترة ال تجاوز خمس سسسسنوات قابلة التجديد .وفي جميع الحاالت كون اإلعارة
قابلة للف ي.
ويخضسسع الموظف المعار لجميع القواعد المنظمة للوظيفة التي يمارس بحكم إعار ه ،إال أنه ،في حالة إعارة
لقائية ،يحتفظ ب جر وظيفته األصلية ،إذا كان أجره الجديد أقو من را به األصلي ويعاد وجوبا الموظف المعار
لقائيا إلى سسسلكه األصسسلي ،زيادة على العدد عند االقتضسساء ،في حالة انقضسساء مدة إعار ه أو ف سسخها ألي سسسبب
مالم يكن خط ار كبه في وظيفته الجديدة.

المادة :49يتحمو الموظف المعار اقتطاص المعاز المقرر بموجب نظام قاعد الدولة ،و كون المجموعة أو
الهي(ة الم تفيدة من اإلعارة مدينة للخزينة العامة بالمشاركة في سيس حقوق المعني في المعاز التي تحملها
الدولة عادة .ويحدد االقتطاص والمشسسسساركة ح سسسسب الرا ب القياسسسسسي المقابو لدرجة ور بة الموظف في سسسسسلكه
األصسسلي .ويخضسسع الموظف المعار في سسسلكه الجديد فيما يتعلق بحقوق المعاز لشسسروط نظام المعاز المنطبقة
علي سسلكه األصلي ،وال يمكن للموظف المعار أن ينت ب لنظام قاعد وظيفته الجديدة أوأن يكت ب بصفته هذه
حقوق معاز أو عالوة قاعد وإال لزم عليق المعاز المتر ب على سسسلكه األصسسلي .في ماعدا حالة إعار ه لدى
هي(ات دولية أو لممارسة وظيفة عمومية انتخابية.
المادة  :44حدد شسسروط اإلعارة وطرق ممارسسسة الوظيفة المعار لها واإلعادة إلى ال سسلك األصسسلي بموجب
مرسسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري .وال يتجاوز عدد الموظفين
الممكن إعار هم عشسرة بالمائة و  (%10من عداد سسلكهم ،إال إذا نص النظام الخاص لهذا ال سلك على ر يبات
مختلفة.
القسم الثالث-الوضلء "خارج اإلطار"
المادة  :45الوضعية "خارج اإلطار" هي لك التي يمكن أن يحال إليها ،بناء على طلبه ،موظف معار لشلو
وظيفة ال ؤدي إلى معاز من نظام الدولة للتقاعد لمواصلة عمله في نفس اإلدارة أو المؤس ة.
و تقرر اإلحالة خارج اإلطار لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد.
وفي هذه الوضسسسسعية ال ي سسسستفيد الموظف من حق التقدم والمعاز ،ويخضسسسسع الموظف خارج اإلطار للقواعد
النظامية و لك المتعلقة بالمعاز المنطبقة على الوظيفة التي يمارس في هذه الوضسسعية وعند انقضسساء مدة إحالته
خارج اإلطار ،يعاد الموظف بناء على طلبه إلى سسسلكه األصسسلي وذلك عند أول شسسلور في هذا ال سسلك .ويحدد
مرسوم شروط اإلحالة خارج إلطار.
المادة  :46ال يمكن وضسسع الموظف خارج اإلطار مالم يؤدي مدة خدمة فعلية مدنية أو ع سسكرية

سساوي على

األقو المدة الالزمة لت سيس حق معاز من نظام قاعد الدولة.
المادة  :47يحال لقائيا إلى التقاعد ،إذا كان ي ستجيب لشسروط االستفادة من معاز أقدمية أو معاز ن بي من
نظام المعاشسسات ،الموظف الذي نتهي مدة وضسسسعه خارج اإلطار والذي لم يعاد إلى سسسسلكه األصسسسلي ولم يطلب
إحالته إلى الستيداص وفي حالة عكس ذلك ،يتم
القسم الرا ع– االيتءواع

ريحه.

المادة  :41االسستيداص هو وضسعية الموظف الموجود خارج إدار ه أو مصلحته األصلية والذي ال ي تفيد ،في
هذه الوضعية ،من حقه في التقدم والمعاز.
ويتقرر االستيداص بناء على طلب الموظف في الحاالت التالية:
1ب للقيام بدراسات أو أبحاث لها طابع الصالح العام؛
2ب ألمراض شخصية؛
3ب لمزاولة نشاط يخدم الصالح العمومي أو الخصوصي؛
4ب لتكوين أو استعادة مؤس ة؛
5ب للعناية بزوج أو أحد الفروص أو األصول في حالة حادث أو مرض خطير.
6ب لاللتحاق بزوج يقيم بعيدا لضسرورة مهنته .ويتقرر االستيداص بناء على طلب الموظف لمدة أقصاها سنتان
قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتقرر االسسستيداص لقائيا في حالة اسسستفاد الموظف لكو حقوقه المتعلقة باإلجازات المرضسسية أوالطويلة المدة
وذلك إذا كان مير قادر على اسسست(ناف ممارسسسة وظيفة في سسسلكه وال يمكن إعادة صسسنيفه في وظيفة من سسسلك
أخر ويمكن أن ي سسسرح الموظف المحال إلى االسسسستيداص الذي يرفض على التوالي ثالث وظائف عرض عليه
عند إعاد ه.
المادة  :43يحدد مرسسوم صسادر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية واإلصسالح اإلداري شسسروط
اإلحالة إلى االستيداص وإجراءات إعادة الموظفين عند انقضاء مدة استيداعهم.
القسم الخامس -أداي الخوم اللسكرة
المادة  :59وضعية "أداء الخدمة الع كرية" هي لك التي يوجد فيها:
(1الموظف الذي يؤدي واجبات الخدمة الع كرية كما هي محددة في القانون المتعلق باالكتتاب في الجيش؛
(2الموظف الم سسستدعى أو المبقى ح

العلم خارج واجبات الخدمة الع سسسكرية العاملة .وفي هذه الوضسسسعية

يحتفظ الموظف بكامو حقوقه في التقدم والمعاز.
وعند ما ينتهي وجوده في هذه الوضسسسسعية ،يعاد الموظف إلزاما إلى سسسسسلكه األصسسسسلي ،زيادة على العدد عند
االقتضاء.
ويتقاضى الموظف في وضعية أداء الخدمة الع كرية:

1ب را به الع كري فقل إذا كان مجندا لمدة خدمته الشرعية؛
2ب را به الع سكري مكمال ،عند االقتضساء ،بعالوة عويضسيه

اوي الفارق بين هذا الرا ب والرا ب القياسي

المقابو لوظيفته المدنية؛
3ب كامو أجره في الخدمة إذا كان يؤدي فترة دريب ع كري.
الالصل السادس -مسار المهم
القسم سلل :االوتتابالمادة  :58الم ابقة هي الطريقة القانونية العادية الكتتاب الموظفين ،ويعتبر كو اكتتاب ال يرعى هذه القاعدة
الميا وعديم المفعول ويمكن سحبه في أي وق .
مير أنه يمكن اكتتاب موظفين دون م ابقة في الحاالت التالية:
أب عند التشكيو األصلي ل لك؛
بب عند إللاء سسسلك ،ويدمج الموظفون المنتمون إلى هذا ال سسلك في سسسلك آخر من م سستوى مماثو مصسسنف في
الف(ة نف ها .ويتم هذا الدمج وفق الشروط المحددة في المرسوم القاضي ببللاء ال لك؛
جـسسسسسسب لتشسجيع الترقية المهنية .و حدد النظم الخاصسة ن سبة الوظائف التي يمكن خصسيصها ألفراد ال لك ذي
الم سستوى األدنى مباشسسرة من نفس االختصسساص بعد الت سسجيو على قائمة أهلية إثر امتحان مهني عند االقتضسساء.
وال يمكن أن تجاوز هذه الن بة خم ة بالمائة و%5ب من الوظائف موضع الم ابقة.

المادة  :52نظم الم ابقات بعا إلحدى الطريقتين اآل يين أو لكليهما:
 -1م ابقات مفتوحة للمترشحين الحاصلين على شهادات معينة أو الم تكملين لدارسات معينة؛
 -2م سابقات مخصصة لموظفي الدولة المنتمين إلى ال لك ذي الم توى األدنى مباشرة من االختصاص
نف سسسسه وكذلك ،عند االقتضسسسسساء لموظفين آخرين للدولة ووكالءها العقدويين ووكالء المؤسسسسسس سسسسسات
العمومية والمجموعات اإلقليمية والع كريين والقضاة وعمال الهي(ات الدولية الحكومية.
 -3و حدد النظم الخاصسسسسسة على وجه الخصسسسسسوص االختيار بين الطريقتين المبينتين في الفقرة أعاله
وم سسستوى الشسسسهادات أو الدراسسسسات المطلوب ومدة الخدمة الالزمة للمترشسسسحين للم سسسابقات المهنية
وكذلك شسسسروط ال سسسن و وزيع المقاعد المعروضسسسة بين صسسسنفي الم سسسابقة وعند االقتضسسساء الن سسسب
المخصصة في نطاق وأحكام 2ب أعاله للمترشحين الذين لي

لهم صفة موظفين للدولة.

 -4ولتطبيق أحكام الفقرة أعاله عتبر بمثابة خدمات عمومية فترات الخدمة في المؤسسسس سسسات العمومية
ذات الطابع الصناعي والتجاري والهي(ات الدولية الحكومية.
المادة  : 59حدد طبيعة وبرنامج مواد الم سسابقة وكذا فتحها و اريي ومكان إجراء االختبارات وعدد المقاعد
المعروضسسسسة وقائمة المترشسسسسحين المقبولين بموجب مقرر صسسسسادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية فيما
يتعلق باألسالك الوزارية البينية وبموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير
الذي تبع له الوظيفة موضع الم ابقة فيما يتعلق باألسالك األخرى.
ويجب قبو كو م ابقة إجراء إعالن كاف من ش نه أن يمكن كو المعنيين من الترشح.
المادة  :54لتطبيق المواد 53 ،52 ،51 ،من هذا النظام نشسسس لجنة وطنية للم سسسابقات االكتتاب وهي سسسسلطة
إدارية م ستقلة تبع ل سلطة الوزير األول ،و رفع قريرا سنويا إليه حول وضعية م ابقات االكتتاب في مختلف
أسالك الموظفين ،ويحق للجميع االطالص على هذا التقرير.
و عين هذه اللجنة لجان التحكيم والمصححين لهذه الم ابقات.
ويحدد مرسسسسوم صسسسادر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية واإلصسسسالح اإلداري شسسسكلة و نظيم
وطرق سير اللجنة الوطنية للم ابقات.
المادة  :55فيما يخص كو م سابقة ،عد اللجنة قائمة التر يب ح سب التفوق ب سماء المترشحين الذين عتبرهم
مؤهلين والذين ال يمكن أن يزيد عددهم على عدد المقاعد موضع الم ابقة.
و عد اللجنة ،عند االقتضسسسساء ،قائمة كميلية ،ر ب ح سسسسب التفوق ب سسسسسماء المترشسسسسحين اآلخرين المعتبرين
مؤهلين ،وذلك السستبدال المترشسحين الم سجلين على القائمة األساسية الذين ال يمكن عيينهم ،أو،عند االقتضاء،
لشسسلو وظائف صسسبح شسسامرة في الفترة ما بين م سسابقتين ،و نتهي لقائيا صسسالحية القائمة التكميلية عند اريي
بدء اختبارات الم سسابقة التالية أو ،ك قصسسى أجو ،سسسنة بعد اريي وضسسعها وفيما يخص كو م سسابقة ،ال يمكن أن
يزيد عدد المترشحين الم جلين على القائمة التكميلية ،إال إذا نص النظم الخاصة على خالف ذلك ،على ن بة
عشرة بالمائة و%14ب من عدد المقاعد موضع الم ابقة.
المادة  :56يقوم المترشسحون فقل ح سب نتائج االختبارات التي خضعوا لها والتي قدرها اللجنة باستقالل ،مع
مراعاة القواعد العامة المطبقة في مجال الم ابقات اإلدارية.
وال يمكن للجنة أن لير القائمة التي قررت ،إال إلصالح أمالط مادية بحتة.

وفي حالة عادل األصسوات ،يكون صوت الرئيس راجحا ويمكن للجنة ،إذا كان عدد المترشحين يبرر ذلك ،أن
توزص على شكو مجموعات ممتحنين فيما يتعلق بكو مادة.
مير أنه لضسسمان الم سساواة بين المترشسسحين ،قوم اللجنة بمعادلة ،بالن سسبة لكو مادة؛ للعالمات التي ضسسعها كو
مجموعة ممتحنين ثم قوم بالمداولة النهائية.
المادة  :57قوم ال سسلطة المختصسسة بتعيين المترشسسحين الناجحين بعا لتر يبهم على القائمة األسسساسسسية ،ثم على
القائمة التكميلية.
مير أنه يمكن لأدارة ،إذا كان صالحها يبرر ذلك ،أن ال عين في بعض أوكو الوظائف موضع الم ابقة.
وفي هذه الحالة يمكن منح المترشحين الناجحين الذين لم يتم عيينهم أولوية في التعيين خالل ال نة الموالية.
وإذا ا ضسسسح ،حين التحقق من اسسسستيفاء الشسسسروط المطلوبة إلجراء الم سسسابقة  -الذي يجب أن يقام به في أجو
أقصسساه اريي التعيين أن واحدا أو أكثر من المترشسسحين الذين اعتمدت لجنة الم سسابقة أهليتهم ال ي سستوفون هذه
الشروط ،أو إذا ماب أحدهم ،فبنه يمكن عند االقتضاء ،عيين مترشحين م جلين على القائمة التكميلية.

المادة  :51يقضسسي المترشسسحون الذين م عيينهم فترة اختبار و كوين قبو رسسسيمهم وفق الشسسروط المنصسسوص
عليها في الفصو التاسع من هذا الباب.
المادة  :53يحق للمترشحين مير الناجحين أن يطلعوا ،بناء على طلب منهم ،على العالمات التي منح لهم،
باستثناء أي عنصر استعالم آخر متعلق بتقدير مصححي االختبارات أو أعضاء اللجنة لهم.
المادة  :69يلزم كو مترشسسسح م عيينه في أحد أسسسسالك الموظفين بااللتحاق بالوظيفة الم سسسندة له وفي حالة
الرفض ،وجه له ال سسلطة المختصسسة إنذارا لاللتحاق بوظيفته ،وإذا لم يمتثو لهذا اإلنذار في أجو خم سسة عشسسر
يوما يفقد االستفادة من نجاحه في الم ابقة.
القسم الثانن :التقوأل
المادة  :68يشمو قدم الموظفين قدم الر بة و قدم الدرجة.
تر ب على هذا التقدم زيادة الرا ب ،ويتم هذا التقدم بصسسسفة م سسستمرة من ر بة إلى ر بة أعلى مباشسسسرة .ما لم
نص ر يبات النظم الخاصسسسة على مير ذلك ،قوم الر بة لألقدمية ويتقرر لقائيا لفائدة الموظفين الذين قضسسسوا
سنتين في ر بتهم.

المادة  :62يتم قدم الدرجة بصسسسسفة مطردة من درجة إلى درجة أعلي مباشسسسسرة.ويمكن الخروج على هذه
القاعدة في حالة قيد التقدم بانتقاء مهني.
ويمكن أن يقيد قدم الدرجة بت دية مدة دنيا من التكوين المهني خالل الخدمة.
في ماعدا ما يتعلق بالوظائف المتروكة لتقدير رئيس الجمهورية، ،يتم قدم الدرجة ،وفق الن سسب المحددة في
النظم الخاصة ،بعا لواحدة أوأكثر من الطرق التالية:
1ب باالختيار عن طريق الت سسجيو على جدول قدم سسسنوي يعد بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية التعادلية التمثيو
المختصة ح ب القيمة المهنية للموظفين
2ب عن طريق الت سسجيو على جدول قدم سسسنوي يعد بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية التعادلية التمثيو المختصسسة
أوإثر انتقاء بواسطة امتحان مهني
3ب إنتقاء يجرى حصرا عن طريق م ابقة مهنية.
و حدد النظم الخاصسسة مبادئ وإجراءات االنتقاء المهني ،خصسسوصسسا الشسسروط المتعلقة بالدرجة والر بة الالزم
اسسستيفاؤها للمشسساركة ويجب أن تم الترقية بعا لت سسل سسو جدول أوقائمة التر يب .ويلزم كو موظف م سستفيد من
قدم درجة بقبول الوظيفة الموكلة إليه في درجته الجديدة .ويمكن أن يتر ب على رفضسسه ذلك شسسطبه من جدول
التقدم ،أوفي ميابه ،من قائمة التر يب.
المادة  :69يتم كو سسسنة قييم الموظف الموجود في الخدمة أوالمعار من حيث أسسسلوبه في الخدمة قيمته المهنية
ويشمو التقييم:
أب قديرا عاما؛
بب عالمة من  4إلى  24ال تضمن عشرا .
ويجب أن بلغ العالمة للموظف.
ويختص لرئيس اإلدارة التي يتبع لها الموظف ب لطة التقييم.
و مارس هذه ال سسسسلطة ،أخذا في االعتبار قديرات سسسسسلم ال سسسسلطات الوسسسسسطية ،وفق التر يبات وفي طابق
اإلجراءات المحددة بموجب مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.

القسم الثالث  -التحوةيت

المادة  64قوم ال لطة المختصة بتحويو الموظفين.
ويمكنها أن فوض صالحيا ها في هذا المجال وفق شروط يتم حديدها بموجب مرسوم.
ويجب أن رعى التحويالت ،إذا الئم ذلك مع ال سسسسير الح سسسسن للمصسسسسالح ،طلبات التحويو التي يعبر عنها
المعنيون وأوضاعهم العائلية.

المادة  :65إذا بين أن موظفا ،بالنظر إلى حالته الصسسسحية ،مير قادر على ممارسسسسة وظيفته ،وإذا لم يمكن
كييف مركز عمله ،فيمكن حويله إلى وظيفة من سلك آخر إذا بدا أنه قادر على ممارسة هذه الوظيفة.
ويبقى الموظف في هذه الحالة خاضعا للتر يبات المطبقة على سلكه األصلي ويحتفظ ب جره.
القسم الرا ع  -نهاة الخوم
المادة  :66نتج نهاية الخدمة التي يتر ب عليها الشطب من اإلطار وفقد صفة موظف عن:
 1ب االستقالة المقبولة؛
2ب الت سريح ب سبب رك الوظيفة أوعدم الكفاءة المهنية أوإللاء الوظيفة أوعدم اإلعادة عند انقضاء مدة إحالته
إلى االستيداص؛
3ب العزل
4ب اإلحالة إلى التقاعد
و تر ب اآلثار نف سسسسها على فقد الجن سسسسية الموريتانية أوفقد الحقوق المدنية أوحظر شسسسسلو منصسسسسب عمومي
بموجب حكم قضائي.
مير أن المعني يمكنه أن يلتمس إعاد ه لدى ال لطة المختصة بالتعيين ،التي خذ رأي اللجنة اإلدارية التعادلية
التمثيو ،عند انقضسساء مدة الحرمان من الحقوق المدنية ومدة حظر شسسلو منصسسب عمومي أو فى حالة اسسستعادة
الجن سسسية الموريتانية ويعاد المعني في هذه الحالة إلى الدرجة والر بة اللتين كان يحوز عليهما إبان شسسسطبه من
اإلطار وال ؤخذ في االعتبار للتقدم وال للتقاعد المدة الفاصسسلة بين العزل واإلعادة .وال يمكن لموظف م عزله
أو ريحه أوقبول استقالته أن يعين في الوظيفة العمومية أو أن يعاد إليها.

مير أنه يمكن للموظف الذي قبل اسستقالته أو م

سريحه ل بب مير رك العمو أن يعين في الوظيفة العمومية

أويعاد إليها وفق الشسسسروط المحددة بموجب مرسسسسوم صسسسادر بعد اخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداري إال أنه ال ؤخذ في االعتبار سنوات الخدمة ال ابقة.

المادة  :67يمكن أن منح ال سسلطة المختصسسة بتعيين الموظف المحال إلى التقاعد رقية شسسرفية في درجته أو
في الدرجة األعلى مباشسسرة وفق شسسروط محددة بموجب مرسسسوم صسسادر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة
العمومية واإلصالح اإلداري.

المادة  :61حصسسو االسسستقالة بناء على طلب مكتوب من طرف الموظف يعبر فيه عن إراد ه الصسسريحة رك
الوظيفة العمومية.
وال يتر ب أي مفعول على هذا طلب إال بعد قبوله الصسسسريح من طرف ال سسسلطة المختصسسسة بالتعيين أواعتبارا
من التاريي الذي حدده بعد أخذ رأي ال سسلطة التي يتبع لها الموظف عند االقتضسساء .عند لقيها طلب االسسستقالة
يجب على ال سسلطة اإلدارية المعنية أن تخذ قرارها في أجو أقصسساه أربعة أشسسهر ويتر ب على قبول االسسستقالة
عدم قابلية الرجوص فيها.
وال يحول هذا ال قبول عند االقتضسسسسساء دون ممارسسسسسسة اإلجراء الت ديبي على أسسسسسساس أحداث قد تبين بعد اريي
سريان مفعول االستقالة.
ويمكن أن يتعرض الموظف الذي ينهي ممارسسة وظيفته قبو التاريي المحدد له من قبو ال سلطة المختصة إلى
عقوبة ديبية وال يدفع للموظف معاشا إذا كان له الحق فيه إال اعتبارا من اريي سريان مفعول االستقالة.
الممادة  :63يكون الموظف السذي يتليب دون مبرر مقبول عن عمله أكثر من ثمانية أيام موضسسسسسسع إنذار
بااللتحاق بوظيفته موجه إليه من قبو ال لطة التي يتبع لها.
ويجب إبالغ اإلنذار للمعني أونشسسسره عن طريق الصسسسحافة وإذا لم يتمثو المعني لأنذار فيما عدى حالة قوة
قاهرة في اجو اثنتين وسسسسبعين سسسساعة فبنه يتم شسسسطبه من اإلطار ب سسسبب رك العمو دون مراعاة اإلجراءات
المنصوص عليها في المجال الت ديبي .ويعتبر بمثابة رك العمو و تر ب عليه اآلثار نف ها عدم التحاق موظف
بمقر عمله الذي م حويله إليه في الخم ة عشر يوما.

المادة  :79يمنح الموظف الذي ثب عدم كفاء ه المهنية حق الحصسول علي معاز إذا كان م توفي الشروط
الالزمة لذلك ويتم هذا المنح بموجب قرار صسادر عن ال لطة المختصة بالتعيين وبعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية
التعادلية التمثيو المعنية وفي حالة عكس ذلك يتم

ريحه ب بب عدم الكفاءة المهنية.

ويمكن أن يمنح الموظف الم سسرح ب سسبب عدم كفائته المهنية عويضسسا ي سساوي أخر شسسهر خدمة مضسسروب في
عدد سنوات الخدمة المدنية الفعلية دون أن يتجاوز هذا التعويض األجر المقابو إلثناعشر شهرا.

المادة  :78ينتج الت سريح ب بب إللاء الوظيفة عن المراسيم القاضية بتخفيض عدد الموظفين ويجب أن حدد
هذه المراسيم مبلغ التعويض الممنوح للمعنيين.

المادة  :72تقرر اإلحالة إلى التقاعد بناء علي طلب الموظف إذا كان ي توفي الشروط الالزمة لالستفادة من
حق المعاز.
و تقرر بحكم القانون إذا بلغ المعني سسن القانون المحددة ب ستين سسنة أوإذا اكتمل له خمس وثالثون سسنة من
الخدمة .ويمكن عند االقتضسساء للنظام الخاص بكو سسسلك أن يحدد سسسن قاعد اقو وفي هذه الحالة تلير بعا لذلك
مدة الخدمة التي تر ب عليها اإلحالة إلى التقاعد بحكم القانون.وال يمكن إبقاء الموظفين بعد بلوغ سسسن التقاعد
المحددة ألسال كهم أوانقضاء المدة المعتبرة مير أنه يمكن إبقاء موظفي التعليم إلى ماية انتهاء ال نة الدراسية.
المادة  :79يحدد مرسسوم النشساطات الخصوصية التي يحظر بحكم طبيعتها على موظف أنهي خدمته أوأحيو
إلى االسسسسستيداص ممارسسسسستها .ويمكن حد هذا الحظر زمنيا .وفي حالة جاهو هذا الحظر يمكن أن يتحمو هذا
الموظف المتقاعد اقتطاعات من معاشسسسسسه كما يمكن عند االقتضسسسسساء ،حرمانه من حق المعاز بعد أخذ رأي
المجلس الت ديبي لل لك الذي كان ينتمي إليه.

الالصل السا ع  -اسجر
المادة  :74يكون للموظف بعد أداء خدما ه حق في أجر يشسسمو الرا ب األسسساسسسي وعالوات األعباء العائلية
والعالوات والتعويضسسسسات المقررة بموجب مرسسسسسوم صسسسسادر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداري.

ويحدد مبلغ الرا ب األسساسسي ح ب درجة الموظف ور بته أوح ب الوظيفة التي عين فيها.ويخضع الرا ب
األسسسساسسسسي لالقتطاص لت سسسسيس المعاز .وينتج مبلغ الرا ب عن ضسسسرب العالمة القياسسسسية المقابلة لر بة درجة
الموظف أوللوظيفة التي يشسسسسللها في قيمة النقطة القياسسسسسية الواحدة .و حدد بموجب مرسسسسسوم القواعد المطبقة
لح سسسساب الرا ب وخصسسسسوصسسسسا قيمة النقطة القياسسسسسية والعالمات القياسسسسسية المقابلة لمختلف الدرجات والر ب
والوظائف وكذلك لح اب العالوات والتعويضات التي ضاف إلى الرا ب.
وينت ب الموظفون إلى نظام خاص للمعاز والضمان االجتماعي وفق شروط يتم حديدها بموجب قانون.

الالصل الثامل  -التأدةب لالمكافأة

المادة  :75نق م العقوبات الت ديبية إلى مجموعتين:

)1عقو ات المجموع اسللن
 اإلنذار؛ التوبيي ؛ -الطرد المؤق من العمو لمدة ال زيد على ثالثين يوما

)2عقو ات المجموع الثانء :
 خير قدم الر بة ب نة؛ الشطب من جدول لتقدم الدرجة؛ خفيض ر بة واحدة أواكثر؛ التحويو التلقائي مع ليير اإلقامة؛ الطرد المؤق من العمو لمدة تراوح بين ثالثة اشهر وسنة؛ -خفيض الدرجة؛

 اإلحالة التلقائية إلى التقاعد؛ العزل دون إللاء الحق في المعاز؛ -العزل مع إللاء الحق في المعاز.

المادة  :76متلك ال لطة المختصة بالتعيين ال لطة الت ديبية.
ويمكن ل سسلطة التعيين فيما يتعلق بعقوبات المجموعة األولى أن فوض سسسسلطتها الت ديبية بموجب قرار وفق
شروط محددة بموجب مرسوم.
وال يمكن ا خاذ عقوبات من المجموعة الثانية إال بعد اسسستشسسارة المجلس الت ديبي المعني ويجب على المجلس
الت ديبي أن يصدر رأيا معلال حول العقوبة المقترحة.
مير أن العزل مع أودون إللاء الحق في المعاز يتقرر بحكم القانون دون اسسسسستشسسسسارة المجلس الت ديبي في
الحاالت التالية:
1ب

فقدان الحقوق المدنية نهائيا؛

2ب

اإلدانة النهائية ب سسسسسسبب ار كاب إحدى الوقائع التي يعاقب عليها التشسسسسسسريع المتعلق

باالختالس وال رقة المر كبة من طرف وكالء الدولة والمماثلين لهم ضمن أوبمناسبة ممارسة وظائفهم؛
3ب

ال كر العلني المثب بقرار قضائي.

المادة  :77يجب أن كون العقوبات معللة وأن ال تقرر إال بعد مكين الموظف من اإلطالص على وثائق ملفه
المتعلقة بالعقوبة المزمع ا خاذها ضسسسسده ومن قديم دفاعه كتابيا أوشسسسسفهيا .ويحق للموظف أن يطلع على ملفه.
ويجب على اإلدارة أن حيطه علما بهذا الحق.

المادة  :71فيما عدى عرضسسسسه لقوة قاهرة يجب على الموظف المتابع ديبيا أن يحضسسسسر جل سسسسة المجلس
الت ديبي التي درس خاللها حالته ويمكنه أن يقدم أمام المجلس مالحظات مكتوبة أوشفهية وان يذكر شهودا كما
يمكنه أن يختار مدافعا أوأكثر لالستعانة بهم أولتمثيله.
و متلك اإلدارة أيضا الحق في ذكر شهود.

وإذا اعتبر المجلس الت ديبي أن الوقائع المن سوبة إلى الموظف ،أوظروف ار كابها لم تضح له بما فيه الكفاية
فببمكانه إجراء حقيق حال إليه نتائجه.

المادة  :73يتعرض الموظف المتابع جنائيا والذي لم يتم عليقه أوالذي أللي قرار عليقه لعقوبة ديبية بعد
أخذ رأي المجلس الت ديبي دون انتظار قرار المحكمة وذلك في حالة ثبوت الوقائع المن سسوبة إليه وكونها خط
مهنيا أوإخالال بالواجبات المحددة في الق م األول من الفصو الثاني أعاله.
مير انه يمكن للمجلس الت ديبي أن يقترح إرجاء اإلجراءات الت ديبية حتى صسسسسدور قرار المحكمة وفي هذه
الحالة يمكن عليق الموظف.
وإذا قررت ال سسلطة المختصسسة مواصسسلة اإلجراءات فيجب على المجلس الت ديبي أن يبدي رأيه خالل اآلجال
المحددة بالمادة  14التالية اعتبار من أشعاره بقرار هذه ال لطة.
المادة  :19يجب إحالة رأي المجلس الت ديبي في أجو شهرين اعتبارا من يوم عرض القضية عليه ويمتد هذا
األجو إلى ماية أربعة أشهر في ضرورة إجراء حقيق.
و ب ال لطة المختصة نهائيا فور استالمها هذا الرأي أوعند انقضاء اآلجال المحددة بالفقرة أعاله.

المادة  :18يشسسسعر الموظف بكو العقوبات المتخذة ضسسسده و ودص في ملفه ويمكن لل سسسلطة المختصسسسة با خاذ
العقوبات أن قرر بعد أخذ رأي المجلس الت ديبي نشر القرار المتضمن للعقوبة الت ديبية ودوافعها.

المادة  :12يمكن للموظف موضسسسع عقوبة ديبية مير العزل أن يتوجه بطلب إلى ال سسسلطة التي أصسسسدرت
العقوبة يرمي إلى عدم بقاء أي أثر للعقوبة في ملفه ويكون ذلك بعد انقضسساء خم سسة أعوام في حالة عقوبة من
المجموعة األولى أوعشرة أعوام في حالة عقوبة من المجموعة الثانية.
ويمكن النزول عند طلب الموظف إذا كان سسسسير ه العامة منذ إلحاق العقوبة به ح سسسنة وفي حالة عقوبة من
المجموعة الثانية ب ال لطة المختصة بعد أخذ رأي المجلس الت ديبي.

المادة  :19يتر ب على الطرد المؤق من الوظيفة فقد أي أجر باستثناء عالوة األعباء العائلية .

ويمكن أن يرفق الطرد المؤق بوقف نفيذ كلي أوجزئي وال يمكن أن يتر ب على هذا الوقف في حالة طرد
مؤق من المجموعة الثانية خفيض مدة هذا الطرد إلى أقو من شسهر ويتر ب إللاء الوقف علي صسسدور عقوبة
ديبية مير اإلنذار أوالتوبيي خالل فترة خم سسة أعوام بعد قرار الطرد المؤق وأما إذا لم صسسدر ضسسد المعني
خالل هذه الفترة أي عقوبة ديبية مير اإلنذار أوالتوبيي فبنه يعفى نهائيا من دية جزء العقوبة التي اسسسستفاد
بش نها من الوقف.

المادة  :14ال تقرر اإلحالة التلقائية إلي المعاز إال إذا كان الموظف موضسسع العقوبة قد اسسستوفى عند اريي
هذه العقوبة الشروط التي يفرضها نظام معاشات قاعد الدولة لالستفادة من معاز أقدمية أومعاز ن بي.

المادة  :15يحق للموظف المعزول اسسسترداد اقتطاص المعاز التي سسسبق أن دفع وذلك إذا لم يكن له ،أو ،عند
االقتضاء لوريثته الحق في المعاز.

المادة  :16منح مكاف(ة استثنائية للموظف المثالي ويحدد مرسوم طبيعة وإجراءات منح هذه المكاف ة.

الالصل التايع -اسحكاأل المطبق عان المتور ءل
القسم اسلل شرلط التورةب:
المادة : 17يعتبرمتدربون و حكمهم بنود هذا الفصو األشخاص المعينون في وظيفة من أحد أسالك الموظفين
المنظمة باألحكام أعاله والذين سسسيقضسسون طبقا لشسسروط يحددها النظام الخاص لهذا ال سسلك مدة اختبار أو كوين
إلزامية في الخدمة م بقة لترسيمهم في هذا ال لك.
كما يتضسسمن الميذ المدارس التي يجب عن طريقها اكتتاب بعض أسسسالك الموظفين بصسسفة متدربين إذا كانوا
معينين في أسالكه.
ويوضسسسع المتدربون المرسسسسمون في سسسسلك آخر من أسسسسالك الموظفين في حالة إعارة من سسسسلكهم األصسسسلي
ويخضعون ألحكام هذا الفصو لضرورة التدريب ويتقاضى المتدربون را با محددا بمرسوم.

المادة  :11حدد مدة التدريب ب سسنة واحد إال أنه يمكن للنظم الخاصسسة ب سسسالك الموظفين التي سسسينخرط فيها
المتدربون بعد رسيمهم أن نص علي مدة أطول.
وإذا ثب عدم الكفاءة المهنية للمتدربين وكانوا في التدريب منذ فترة ال قو عن نصسسف المدة العادية للتدريب
يمكن أن يفصلوا بعد التقيد باإلجراءات المحددة في أسفله في المجال الت ديبي.
وإذا كان

النتائج النهائية سسسسلبية فبما أن يفصسسسو المتدربون وإما أن ي سسسسمح لهم بالقيام بمدة دريب جديدة ال

تجاوز المدة األصلية مالم نص النظم الخاصة علي خالف ذلك.
وال يتر ب علي الفصسسسسو من التدريب آي عويض وال يخول فصسسسسو المتدرب في نهاية دريبه الحق له في
اإلطالص على ملفه.
ويعاد إلى أسالكهم األصلية المتدربون المفصولون الذين كان لهم صفة مرسمين في أسالك أخرى.

المادة  :13ال يمكن لمتدرب طيلة مدة دريبه آن يعار أويحال إلى االسسسسستيداص كما ال يمكنه أن يمارس أي
وظيفة أخرى أو يزاول نشاطا خاصا مؤجرا.

القسم الثانن  -التأدةب

المادة  :39طبق العقوبات الت ديبية التالية على المتدرب:
 اإلنذار؛ التوبيي؛ الطرد المؤق من التدريب لمدة أقصاها خم ة عشر يوما؛ الفصو النهائي عن التدريب.و تخذ العقوبات من طرف ال لطة التي يتبع لها سلك الموظفين الذي عين فيه المتدرب.
إال أنه في حالة القيام بالتدريب في مؤس ة كوين فبن العقوبات تخذ وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام
المؤسس سة .ويخضسع المتدربون المرسسمون في سسلك آخر لهذه العقوبات وفق الشروط المحددة نف ها للمتدربين
اآلخرين.

بموجب أن كون العقوبات معللة وأن ال تقرر إال بعد مكين المتدرب من اإلطالص علي وثائق ملفه المتعلقة
بالعقوبة المزمع ا خاذها ضده ومن قديم دفاعه كتابيا أوشفهيا.
ويحق للمتدرب أن يطلع على ملفه ويجب على اإلدارة أن حيطه علما بهذا الحق ويمكنه أن ي تعين بمدافعين
من اختياره.

القسم الثالث – الضمان االجتماعن لاإلجازات
المادة  :38يخضسسسسع المتدربون مير المرسسسسسمين في سسسسسلك آخر لنظام الضسسسسمان االجتماعي المطبق على
الموظفين.

المادة  :32ي تفيد المتدربون من اإلجازات مع االحتفاظ باألجر ،التي حق للموظفين وعلى وجه الخصوص
اإلجازة ال نوية واإلجازات المرضية العادية أوالطويلة المدة و إجازة األمومة.
وما عدى اإلجازة ال سنوية ال يمكن أن ؤخذ في االعتبار اإلجازات األخرى ضمن مدة التدريب إال في حدود
عشر المدة اإلجمالية له ويمدد التدريب بالمدة الباقية بعد اعتبار العشر المشار إليه.

المادة  :39إذ انقطع التدريب طبيقا للتر يبات المتعلقة باإلجازات المرضسسسية لمدة

سسساوي أو زيد على سسسسنة

فيجب على المعني أن يعيد دريبه كامال مالم نص النظم الخاصة علي خالف ذلك.

المادة  :34إذ اعتبرت ال سلطة الطبية المختصسة المتدرب عند منح أو جديد أوانقضساء إجازة مير قادر بصفة
نهائية أومطلقة على اسسست(ناف دريبه فبنه يفصسسو ويمكن أن يمنح عويضسسا وفق شسسروط حدد بموجب مرسسسوم.
ويمنح عويضسا وفق شروط حدد بموجب مرسوم لزوج وأطفال المتدرب مير المرسم في سلك آخر والمتوفى
إثر حادث خدمة أومرض ثاب الصلة بالخدمة.

القسم الرا ع  -أحكاأل مختاال

المادة  :35ما لم ينص النظام الخاص بال سسسسسلك الذي عين فيه المتدرب على ر يبات مخالفة ،عتبر المدة
العادية للتدريب بمثابة فترة خدمة مؤداة في الر بة األولى من ال سلك وذلك للرض احت اب قدم المتدرب الذي
م رسسسيمه وكذلك األمر بالن سسبة للفترات التي يقضسسيها المتدرب في إجازة مرض أو أمومة .و حت سسب فترات
الخدمة هذه فيما يتعلق بنظام معاشات موظفي الدولة.

ميرأنه إذا رخص للمتدرب في دية فترة دريب فوق الفترة العادية في الحالة المنصسسسوص عليها في المادة
 11أعاله فبن الفترة اإلضافية ال ؤخذ باالعتبار لتقدم المعني بعد رسيمه.

المادة  :36حدد مراسيم عند االقتضاء إجراءات طبيق هذا الباب.

الباب الثانن  -اسحكاأل المطبق عان الوويي اللقولةءل لاولل لمؤيساتها اللمومء ذات الطا ع اإلداري.
الالصل اسلل – مجال التطبءق
المادة ( 37جوةوة) :يمكن اكتتاب وكالء عن طريق عقود وفق الشسسسسسروط المبينة في هذا الباب لت دية مهام
دائمة أومؤقتة لح سساب الدولة ومؤسس سسا ها العمومية ذات الطابع اإلداري بم سستويات اكتتاب عادل أو أدنى من
احد الم تويات المنصوص عليها في المادة  22من الباب األول أعاله.
لهؤالء الوكالء صفة وكالء عموميين ويعرفون فيما يلي :بعبارة والوكالء العقدويينب
ال خول صسسسفة وكيو عقدوي أي حق رسسسسيم في أحد أسسسسالك الموظفين خارج القواعد المنصسسسوص عليها
لاللتحاق بهذه األساك.
التعيين في الوظائف ال سسسسسامية او مناصسسسسسب الت طيرالوظيفية المنصسسسسسوص عليها في الماد ين  5و  22اعاله
يمنح حقوق وواجبات الوكيو العمومي مدة الفترة المقضية في الخدمة.

الالصل الثانن  -الواجبات لالضمانات
القسم اسلل :الواجبات

المادة  :31يظو الوكالء العقدويون م سؤولين أمام رؤسائهم عن نفيذ المهام الم ندة إليهم وعن األوامر التي
أصسسدروا ضسسمن أوبمناسسسبة ممارسسسة مهامهم وال يمكن أن يعفى الوكيو العقدوي من الم سسؤوليات التي يتحمو
ب بب إخالل الوكالء التابعين له بم ؤوليا هم.

المادة :33يجب على الوكالء العقدويين قبول التحويالت المقررة من قبو رؤسائهم.

المادة  :899فضسسال عن قواعد التشسسريع الجنائي المتعلقة بال سسر المهني يخضسسع الوكالء العقدويين بخصسسوص
التكتم المهني للواجبات المنصوص عليها في المادة  14من الباب ألول المتعلق بالموظفين.

الماد ة  :898ال يمكن للوكالء العقدويين أن يمتلكوا ب نف سهم أوعن طريق وسسطاء فوائد في مؤسس ة خاضعة
لرقابة الدولة أوالمؤسسسس سسسة العمومية الم سسستخدمة لهم كما ال يمكنهم ،إذا كانوا مكتتبين لوق كامو ،أن يزاولوا
نشاطا مك با إال ببذن من ال لطة اإلدارية الموقعة لعقد االكتتاب .ويمكن أن يتضمن العقد هذا اآلذن أويلحق به.

المادة  :892يتعرض الوكيو العقدوي لعقوبة ديبية فضسسسال عن العقوبات المنصسسسوص عليها في التشسسسريع
الجنائي عند اإلقتضاء في حالة ار كابه خط ضمن أوبمناسبة أداء مهامه.
وكذلك الحال بالن سسسسبة لكو خط مير مر بل بالمصسسسسلحة مخو باالسسسسستقامة أوالشسسسسرف أواألخالق الحميدة
أوالكرامة أوواجب الوالء للدولة ومؤس ا ها أومن ش نه أن يحل من هيبة اإلدارة.
ويجب أن رفع ال لطة المختصة األمر دون أجو إلى النيابة العامة في حالة ما إذا كان الخط المر كب يشكو
جنحة أوجناية وخصوصا إذا علق األمر برشوة أواختالس أموال عمومية أو زوير محررات عمومية أوإفشاء
ال ر المهني.

المادة  :899يمكن لل سسلطة المختصسسة باالكتتاب أن علق الوكيو الذي ار كب خط ج سسيما سسسواء علق األمر
باإلخالل بواجبا ه المهنية أوباقتراف مخالفة جنائية و بدأ هذه ال سسسسسلطة دون أجو اإلجراءات الت ديبية ويبين
القرار القاضسسسسي بتعليق الوكيو ما إذا كان هذا األخير يحتفظ ،مدة عليقه ،ب جره كامال ،باسسسسستثناء العالوات
المتعلق ب داء مهامه ،أويحدد الن بة المحجوزة منه والتي ال يمكن أن زيد على نصفه.

ويبقي الوكيو م سسستفيدا في جميع الحاالت من عالوات األعباء العائلية .ويجب أن تم نهائيا

سسسوية وضسسسعية

الوكيو المعلق في أجو شهرين اعتبارا من اريي نفاذ التعليق وي ترجع المعني مهامه أن لم يكن موضع متابعة
جنائية وي تفيد من جديد من كو أجره إذا لم تخذ ال لطة الت ديبية قرارا قبو انتهاء هذا األجو.

المادة  :894يمكن أن يدعى الوكالء العقدويون  -الذين يمارسون نشاطات دائمة لمتابعة دورات كوين مهني
أو ح ين خبرة قبو مزاولتهم الخدمة أوأثنائها.

القسم الثانن – الضمانات
المادة  895ال يمكن أي مييز بين الوكالء العقدويين على أساس آرائهم أوجن هم أوعرقهم.

المادة  896يتبع الوكالء العقدويون للنظام العام للضمان االجتماعي.

المادة  :897يتمتع الوكالء العقدويون بالحقوق النقابية وحق اإلضسسراب وفق الشسسروط المحددة في الماد ين -
 -11و 21من الباب األول من هذا القانون والمتعلق بالموظفين.

المادة  :891إذا عرض الوكيو للمتابعة من طرف اللير ب سسسسبب خطب مر بل بممارسسسسسة العمو فبن الدولة
أوالمجموعة التي

سستخدمه ملزمة بتحمو اإلدانات المدنية الصسسادرة ضسسده إال انه إذا كان الخط المهني مشسسابا

بخطب شخصي فبن الدولة والوكيو يتحمالن كو فيما يعنيه النتائج الضارة للخط ين.

المادة  :893لزم الدولة بحماية الوكالء العقدويين من التهديدات وأعمال العنف وال سسسسب والقذف واإلهانة
التي يمكن أن يتعرضون إليها بمناسبة أداء مهامهم وعند االقتضاء بتعويض الضرر النا ج عن ذلك.
و حو الدولة محو الوكيو الذي م عويضسسسه الضسسسرر الالحق به جراء التصسسسرفات المشسسسار إليها في الفقرة
ال ابقة السترجاص المبلغ المدفوص للمعني من مر كبي هذه التصرفات .و تمتع الدولة لنفس اللرض بحق دعوى
مباشرة يمكن أن مارسها عند الحاجة كطرف مدني أمام المحكمة الجان(ية.

الالصل الثالث– كرلف الخوم
القسم اسلل -االوتتاب
المادة  :889ال يمكن آلي شخص أن يحصو على صفة وكيو عقدوي إال إذا كان:
1ب

موريتاني الجن ية؛

2ب

يتمتع بحقوقه المدنية ويتصف بح ن ال ير واألخالق؛

3ب

في وضعية شرعية جاه قوانين االكتتاب في الجيش؛

4ب

ي توفي شروط القدرة البدنية والعقلية التي تطلبها طبيعة العمو الذي يترشح لشلله؛

5ب

عمره ال يقو عن ثمان عشرة سنة.

المادة  :888يتم بعقد ذي مدة مير محدد اكتتاب الوكيو العقدوي المدعو لممارسسسسة نشسسساطا دائما .أما إذا كان
الوكيو مدعو لممارسسسة نشسساط مؤق فبنه يكتتب بعقد أقصسسى مد ه ثالث سسسنوات مير قابلة للتجديد إال بصسسفة
صسسسريحة ولمر ين فقل .إال أن الوكالء الذين يؤدون أعماال مر بطة بمجاالت دائمة قتضسسسي وقيتا مير كامو
يمكن أن يكتتبوا بعقود لمدة مير محددة.
وال يمكن أن تجاوز خالل سنة واحدة المدة اإلجمالية للعقد و جديدا ها المختلفة:
 ستة أشهر لشلو وظائف متعلقة بحاجة موسمية؛ -عشرة أشهر لشلو وظائف متعلقة بحاجة مير اعتيادية.

المادة  :882يجب أن طابق عقود االكتتاب عقودا نموذجية عتمد بموجب مرسسسسسسوم كما يجب في جميع
الحاالت أن يتضمن العقد البيانات التالية:
1ب

عريف الوظيفة المشلولة؛

2ب

أجو العقد محدد المدة وعبارة مير محدد المدة إذا علق األمر بعقد مير محدد المدة؛

3ب

عند االقتضسساء الواجبات الخاصسسة للمرفق العام التي يلزم بها الوكيو باإلضسسافة إلى اإلذن المنصسسوص

عليه في المادة  141أعاله.
4ب

مواقي العمو؛

5ب

مبلغ األجر وملحقا ه.

المادة  :889يمكن أن يتضسمن العقد مدة اختبار تراوح بين شهر واحد وستة أشهر ويمكن ،خالل هذه المدة،
ل لطة االكتتاب أوللوكيو ف ي العقد بدون أشعار م بق أو عويض للطرف األخر.

المادة  :884يوقع عقد االكتتاب من طرف الوزير أومدير المؤسسسسس سسسسة الذي يتبع له المنصسسسسب ومن طرف
الوكيو المعني ويمكن لل لطة االدارية المختصة أن فوض سلطة وقيعها وفق شروط حدد بموجب مرسوم.

المادة  885يعتبر الميا وعديم المفعول كو اكتتاب وكيو عقدوي ليس من شس نه شسسلو منصسسب شسسامر ويمكن
أن يتم هذا إلللاء في كو حين وي رح الوكيو المكتتب بهذه الطريقة دون إشعار م بق أو عويض.

القسم الثانن اإلجازات
المادة  :886للوكالء الخاضعين األحكام هذا الباب الحق في:
.1

إجازة سسسسنوية مع االحتفاظ باألجر قدرها ثالثون يوما متتالية عن كو سسسسنة عمو فعلية.

ويمكن مراعاة لضسسسرورة العمو ،أن ؤجو هذه اإلجازة و ضسسسم إلى لك الم سسستحق عن ال سسسنة الموالية إال أنه
يحظر جيو اإلجاز ين الم تحقتين خالل سنتين إلى ال نة الثالثة ويلزم متعه بهما.
.2

إجازات معوضة أومير معوضة لمرض أوأمومة أوألسباب شخصية أوعائلية:

-

لمزاولة فترة انتداب نقابي ؛

-

لمزاولة فترة انتداب اثر انتخاب في الجمعيات أثناء دورا ها؛

-

للمشساركة في المؤ مرات ال سياسية أوالمهنية أوالنقابية الوطنية والدولية أوفي اجتماعات الهي(ات

القيادية لها إذا كانوا ممثلين منتدبين أوأعضاء منتخبين؛

-

للمشاركة في المباريات الدولية إذا كانوا أعضاء فرقة وطنية فنية أورياضية أوثقافية؛

-

للمشاركة في االمتحانات والم ابقات الدراسية.

ويحدد مرسوم شروط وكيفية منح هذه اإلجازات.
وإذا اسسسستنفد الوكيو حقوقه في إجازة مرض وكان مير قادر على اسسسست(ناف نشسسساطه ،يمكن عندئذ لل سسسلطة
المختصسسة ،بعد أخذ الرأي الطبي،

سسريحه أوأن ضسسعه في حالة إجازة مير معوضسسة لمدة اقصسساها سسسنتان إذا

ار ت ال لطات الطبية المختصة انه قد يتمكن من است(ناف نشاطه عند نهاية هذه اإلجازة.
.3

اجازة خاصة مع االحتفاظ باألجر لمدة شهر ألداء فريضة الحج مير قابلة للتجديد.

القسم الثالث  -شرلط إعادة االيتخواأل
المادة  :887بعد إجازة مرض أوأمومة أومياب متر ب على واجب شسسرعي أو إجازات بدون أجر ألسسسباب
عائلية أوشسخصية ،يعاد استخدام الوكالء في وظائفهم أوأشلالهم ال ابقة في حدود ما مليه ضرورة المرفق وإذا
لم يمكن ذلك فبن لهم األولوية في إعادة االستخدام في وظيفة من نفس الطبيعة وب جر معادل.

القسم الرا ع – إنهاي الخومات
المادة  :881نتج نهاية الخدمة التي يتر ب عليها فقد صفة وكيو عقدوي عن:
1ب االستقالة؛
2ب حلول أجو المحدد في العقد؛
3ب القبول في أحد أسالك الموظفين؛
4ب الت ريح.

المادة  :883حصسو االسستقالة بناء علي طلب مكتوب مقدم من طرف الوكيو يعبر فيه عن إراد ه الصسسريحة
رك الوظيفة العمومية .ويلزم الوكيو العقدوي الم سستقيو من وظيفته ب داء شسسهر من العمو أال أنه يمكن ل سسلطة
االكتتاب ح سسب ضسسرورة المصسسلحة ،أن عفيه من ذلك أو أن ؤخر اريي سسسريان االسسستقالة بمدة أقصسساها ثالثة
أشهر أو ،فيما يخص وكالء المؤس ات التعليمية إلى نهاية سنة الدراسية الجارية.

المادة :829يمكن

ريح الوكيو ب بب عدم الكفاءة المهنية أوإللاء المنصب أو ل بب ديبي أو في الظروف

المحددة في الفقرة الثانية ) 2من المادة  116أعالهب كما يتقرر الت سسسريح لقائيا إذا بلغ عمر الوكيو حد سسسستين
سسسنة .وال يمكن

سسريح الوكيو ب سسبب عدم الكفاءة المهنية مالم يمكن قديم بريرات ألسسسلوبه في الخدمة .وله

الحق في عويض الت ريح إذا كان أقدميته ال قو عن سنة بلض النظر عن فترات االختبار.
وي سستفيد الوكيو الذي اللي منصسسبه من أولوية في إعادة صسسنيفه في منصسسب شسسامر من نفس طبيعة المنصسسب
المللى وإذا لم يت نى ذلك ،فبنه ي تفيد من عويض الت ريح.
وينهي الوكيو الم رح ،ل بب ديبي مع إشعار م بق ،مهامه فورا ويمنح عويض الت ريح.
ويحدد مرسوم مبلغ عالوات الت ريح المنصوص عليها في الفقرات ال ابقة.
ويكون الوكيو الذي يتليب ،دون مبرر مقبول ،عن عمله اكثر من ثمانية أيام متتالية موضسسع انذار باإل حاق
بعمله موجه إليه من قبو ال لطة التي يتبع لها.
ويجب إبالغ اإلنذار للمعني أونشسسسسسره عن طريق الصسسسسسحافة وإذا لم يمتثو المعني لأنذار ،في ماعدا حالة
عرضسه لقوة قاهرة ،في أجو اثنتين وسسبعين سساعة ،يتم

سريحه دون إشعار م بق ب بب رك العمو .ويعتبر

بمثابة رك للعمو ،و تر ب عليه اآلثار نف سسسها ،عدم التحاق الوكيو بمقر العمو ،الذي م حويله إليه ،في اجو
خم ة عشر يوما اعتبارا من اريي إبالمه قرارالتحويو.

الالصل الرا ع– اسجر
المادة :828يتقاضا الوكيو العقدوي:
1ب أجرا أساسيا يقابو م توى العمو الموكو إليه؛
2ب

عويضات وعالوات منح ح ب بعات وظروف العمو؛

3ب عالوات األعباء العائلية.

المادة  :822يصنف مرسوم مختلف ف(ات العقود ح ب طبيعة العمو ويحدد األجر المقابو لكو ف(ة وعالوات
األقدمية المحتملة وكذلك طبيعة ومبلغ مختلف التعويضات والعالوات التي يمكن منحها.

الالصل الخامس -التأدةب
المادة : 829طبق العقوبات الت ديبية التالية على الوكالء العقدويين:
 الت نيب اإلنذار؛ الطرد لمدة أقصاها خم ة عشر يوما؛-

الطرد لمدة تراوح ما بين خم ة عشر يوما وشهر؛

-

الت ريح بدون إشعار م بق

-

الت ريح لخطب ج يم بدون إشعار م بق أو عويض.

المادة :824يجب أن كون العقوبات معللة وأن ال تقرر إال بعد مكين الوكيو من اإلطالص على وثائق ملفه
المتعلقة بالعقوبة المزمع ا خاذها ضسده ومن قديم دفاعه كتابيا أوشسفويا ويمكن للوكيو أن ي ستعين بمدافعين من
اختياريه .ويمكن للوكيو أن يطلع على ملفه ويجب على اإلدارة أن حيطه علما بهذا الحق.

المادة  :825تخذ العقوبات من طرف ال سسسسلطة اإلدارية المختصسسسسة بتوقيع العقد ويمكن فويض ال سسسسلطة
الت ديبية وفق شروط حدد ،بموجب مرسوم إال في ما يخص الت ريح لخطب ج يم دون إشعار م بق أو عويض.
ويمثو ال كر العلني المثب بقرار قضائي خط ج يما يتر ب عليه الت ريح دون إشعار م بق أو عويض.

المادة  :826يشعر الوكيو بجميع العقوبات المتخذة ضده و ودص في ملفه.

المادة: 827إذا كان الوكيو موضسسسسع متابعة جنائية فبن األجراء الت ديبي يؤجو حتى يصسسسسبح قرار المحكمة
المختصسسة نهائيا .إال أنه يمكن ،دون انتظار قرار المحكمة ،إلحاق عقوبة ديبية بالوكيو إذا كان التصسسرفات
المن وبة إليه مثبتة و مثو خط مهنيا أوإخالال بالواجبات المحددة في الفصو الثاني من هذا الباب.

الالصل السادس– أحكاأل مختاال
المادة  : 821ب المحاكم اإلدارية في النزاعات النا جة عن طبيق هذا الباب ونصوصه التطبيقية.

المادة  :823حدد مراسيم عند الحاجة إجراءات طبيق هذا الباب.

الباب الثالث – أحكاأل انتقالء لنهائء
المادة :899 :لتطبيق هذا القانون وطيلة مدة يوضسسسع لها حد بموجب مرسسسسوم ،ال ؤخذ في االعتبار خالل
الحياة المهنية ،وعند االقتضسساء لتشسسكيو ملف المعاز المدني للتقاعد -إال وثيقة الحالة المدنية التي قدم الموظف
عند أول عيين له في وظيفة عمومية أوالوكيو العقدوي عند أول اكتتاب له.

المادة  :898يللي القانون رقم  67- 162الصسسسسادر بتاريي  11يوليو 1267والمتضسسسسمن النظام األسسسسساسسسسسي
للوظيفة العمومية والنصوص المعدلة له وجميع التر يبات ال ابقة المخالفة لهذا القانون.
إال أن النصسسسسوص التنظيمية المطبقة للقانون رقم  67-162الصسسسسادر بتاريي  11يوليو 1267معدال،وكذلك
النظم الخاصسة ما لم تعارض مع هذا القانون ،ظو سسارية المفعول حتى إصادر النصوص التطبيقية المذكورة
في هذا القانون.
و حدد وفقا للشسسسروط المنصسسسوص عليها في الباب ألول أعاله ،النظم الخاصسسسة الصسسسادرة طبيقا لهذا القانون
إجراءات رسيم الموظفين من ف(ات وأب ووبب ووجب ،الخاضعين ألحكام القانون ،رقم  67-162الصادر بتاريي
 11يويلو 1267و عتبر مجمدة أسسسالك الموظفين من ف(ة ودب الخاضسسعة للقانون رقم  67-162الصسسادر بتاريي
 11يوليو.1267
كما عتبر مجمدة أسالك الموظفين الخاصة بالمؤس ات العمومية ذات الطابع اإلداري ،الخاضعة وفقا ألحكام
القانون الرقم  67-162الصسسادر بتاريي  11يوليو ،1267إذا كان هذه المؤسسس سسات قد حول إلي مؤسسس سسات
عمومية ذات طابع صناعي و جاري.

المادة  :892بقى أحكام القانون رقم  74 -471الصسسادر بتاريي  42إبريو  1274سسسارية المفعول من حيث
طبيقها على الوكالء الم ساعدين للدولة ومؤسس ا ها ذات الطابع اإلداري حتى إصدار النصوص التطبيقية لهذا
القانون .ويرسسسم الوكالء الم سساعدون ،الشسساملون الوظائف مقابلة ال سسلم األجور وأبووبب ووجب بمدلول القانون
رقم  74-171الصسسادر بتاريي  2إبريو ،1274وفق شسسروط حدد بموجب مرسسسوم ،في أسسسالك ف(ات وأب ووبب
ووجب للموظفين الخاضعين ألحكام الباب األول أعاله.
ويحتفظ بالم سساعدين الذين لم ي سستوفوا شسسروط الترسسسيم طبقا للفقرة ال سسابقة في وظائفهم التي وضسسع في حالة
جميد .ويكتتب الوكالء العقدويون الشساملون لوظائف مقابو سسلم األجور ودب ح ب مدلول القانون الرقم -471
 74الصسادر بتاريي 2ابريو  ،1274كوكالء عقدويين وفق الشسروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا
القانون .
ويحتفظون باألقدمية المكت سسسبة في وظائفهم ال سسسابقة وباألجر المقابو لها ،إذا كان أزيد من األجر الناجم عن
طبيق أحكام الباب الثاني من هذا القانون.
و بقي أحكام القانون  74 -471الصسسادر بتاريي  2إبريو  1274سسسارية المفعول بالن سسبة للوكالء الم سساعدين
للمجموعات المحلية إلى ماية صدور نظام خاص بعمال هذه المجموعات.

المادة  :899طبق بحكم القانون األحكام المتعلقة باإلحالة إلى التقاعد ب سسبب ال سسن أومدة الخدمة المنصسسوص
عليها في المادة  72وكذلك األحكام المتعلقة بالت سسريح التلقائي ب سسبب ال سسن المنصسسوص عليها في المادة 124
للفقرة الثانية على الوكالء المشار إليهم في الماد ين  131و 132أعاله.

ويحال لقائيا إلى التقاعد اعتبارا من اريي صسسسسدور هذا القانون أول(ك الذين بللوا أو جاوزوا ال سسسسن أومدة
الخدمة المنصسسسوص عليها في الماد ين  72و 124للفقرة الثانية .و حدد مراسسسسيم عند الحاجة إجراءات طبيق
المواد  131و 132و 133أعاله.

المادة  :894ينشر هذا القانون ويطبق باعتباره قانونا للدولة

