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I@áÓŠ@õaŠŒìÛa@�Üª@�îöŠ@Ša‹ÓRQT@òä�Û@HRPQR@â@ @
Ša‡–hi@I@áÓŠ@ïÐîÃìÛa@‹íë‡nÛa@æìãbÔÛ@òí‰îÐänÛa@òzöýÛaSQ@òä�Û@HRPPY@â@ @

  

  رئيس مجلس الوزراء.
  

 بعد ا�ط�ع على دستور الجمھورية اليمنية . 

 بشأن التدوير الوظيفي .  ٢٠٠٩) لسنة ٣١وعلى القانون رقم (

 م بشأن الخدمة المدنية و�ئحته التنفيذية. ١٩٩١لسنة ) ١٩وعلى القانون رقم (

 م بشأن نظام الوظائف وا?جور والمرتبات و�ئحته التنفيذية .٢٠٠٥) لسنة ٤٣وعلى القانون رقم (

 م بشأن السلطة المحلية وتعدي�ته و�ئحته التنفيذية  ٢٠٠٠) لسنة ٤وعلى القانون رقم (

 .شأن الخدمة في القوات المسلحة م ب١٩٩١) لسنة ٦٧وعلى القانون رقم (

  م بشأن ھيئة  الشرطة .٢٠٠٠)لسنة ١٥وعلى القانون رقم(

 م بشأن الھيئات والمؤسسات والشركات العامة.١٩٩١) ٣٥وعلى القانون رقم (

 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائھا.٢٠١١) لسنة ١٨٤وعلى القرار الجمھوري رقم (

  ير الخدمة المدنية والتأمينات . وبناًء على عرض وز

  وبعد موافقة مجلس الوزراء.

@OO@Š‹.........Ó@@OO@ @
Þëþa@lbjÛa@ @

æbí‹�Ûa@Öbİãë@Òa‡çþaë@ÑíŠbÈnÛa@ë@òîà�nÛa@ @
Ûa.Ð.—.Þëþa@Ý@ @

ÑíŠbÈnÛa@ë@òîà�nÛa@ @
  .)م٢٠٠٩لسنة ) ٣١ال�ئحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم (ـ(تسمى ھذه ال�ئحة ب  )١مادة(

المعWWاني  فيھWWا�غWWراض تطبيWWق ھWWذة ال�ئحWWة يكWWون للكلمWWات والعبWWارات التاليWWة حيثمWWا وردت فWWي   )٢مادة(

  ما لم يرد في سياق النص خ�ف ذلك : قرين كل منھا هوضحمال

>VVVV  وزارةـــــــــــــــــال << << <<   .الخدمة المدنية والتأمينات وزارة>

>VVVV  ر ــــــــــــــــــالوزي << << <<   والتأمينات. وزير الخدمة المدنية>

>VVVV  القانــــــــــــون << << <<   .م٢٠٠٩) لسنة ٣١قانون التدوير الوظيفي رقم (>

>VVVV  ال�ئــــــــــحـــــــــــة << << <<   ال�ئحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي .    >
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>VVVV  وحدات الخدمة العامة << << << كافة وحدات الخدمWWة العامWWة المدرجWWة فWWي الموازنWWة العامWWة للدولWWة  >

ا�قتصادية وموازنة الوحدات المستقلة والملحقة  وموازنة الوحدات

وموازنWWات الصWWناديق الخاصWWة بمWWا فWWي ذلWWك الوظWWائف فWWي القWWوات 

المسWWلحة وا?مWWن والجھWWاز المركWWزي للرقابWWة والمحاسWWبة واللجنWWة 

وھيئWWة الرقابWWة علWWى العليWWا ل�نتخابWWات واللجنWWة العليWWا للمناقصWWات 

  حة الفساد.والھيئة الوطنية العليا لمكافالمناقصات 

>VVVV  الوحدة المركزية << << <<   الديوان العام / المركز الرئيسي لوحدة الخدمة العامة .  >

>VVVV  وحدة السلطة المحلية << << << وتعتبر في حكم المديرية  ات // المديري اتالعاصمة / المحافظ ةأمان  >

  المدن المتخذة عواصم للمحافظات . 

>VVVV  الھيكل العام << << << ?جور لكافة وحدات الخدمWWة الھيكل الموحد للوظائف والمرتبات وا >

  العامة.

>VVVV  التكوين التنظيمي << << <<  / اgدارة / الــقــسم / الـشعبة / الوحWWدة هالــقــطــاع / اgدارة العام >

وغيرھWWا مWWن التكوينWWات التنظيميWWة التWWي تقWWع فWWي إطWWار الھيكWWل  ..

  التنظيمي لوحده الخدمة العامة. 

>VVVV  التدوير الوظيفي << << << وظيفWWة إلWWى أخWWرى فWWي إطWWار وحWWده / النقWWل المWWنظم للموظWWف مWWن  >

  وحدات الخدمة العامة وفقاً ?حكام القانون وھذه ال�ئحة.

>VVVV  الوظائف النمطية << << << < WWام والمسWWائف ذات المھWWدات ئالوظWWف وحWWي مختلWWدة فWWوليات الواح

  الخدمة العامة.

@Ý.—.Ð.ÛaïãbrÛa@ @
@Òa‡çþa@@ñŠa†⁄aëæb.í‹�Ûa@Öbİãë@ @

  حقق اlتي :بما يلتدوير الوظيفي يح الخطوات ا�جرائية والتنفيذية لھذه ال�ئحة إلى توضتھدف   )٣مادة(

 تطوير ا?داء وتعزيز قدرات القيادات اgدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة . - ١

 لكفاءات اgدارية الناجحة . لتعزيز ا�عتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً  - ٢

 . ومكافحة الفساد تعزيز عملية اgص�ح اgداري - ٣

عن  هساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمم - ٤

 ملك للموظف .  ها�عتقاد بأن الوظيف

  .نتائج تقييم ا?داء بناًء علىتغيير مواقع الموظفين ووظائفھم استجابة لمتطلبات العمل  - ٥
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 .  فمستمر للموظالتدريب التأھيل وبالتمكين وحدات الخدمة العامة من القيام  - ٦

 ساب معارف ومھارات لمواقع وظيفية جديدة . تإكتمكين الموظفين من  - ٧

مWWن وظيفWWة نتيجة تنق�تھم اgبداعية وتطبيق المھارات التي اكتسبوھا  الموظفين إط�ق قدرات - ٨

 إلى أخرى .

 . ةاgسھام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافي - ٩

العمWWل ومسWWاعدتھا  التغيرات فWWي مجWWوالم المستجداتتكيف مع تھيئة وحدات الخدمة العامة لل -١٠

 .الحكم الرشيد دأوتحقيق مبالذاتي  دعلى التجد

احتWWرام الوظيفWWة  ادئلترسWWيخ مبWW العامWWة الثقافة التنظيمية في وحWWدات الخدمWWة وتطوير ثتحدي -١١

 تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. والعامة 

  مي لتعزيز جھود التنمية المستدامة.تجسيد مبدأ العدالة واgدارة النزيھة كمطلب حت -١٢

?غWWراض تنفيWWذ القWWانون وھWWذه ال�ئحWWة تتWWولى الWWوزارة ووحWWدات الخدمWWة العامWWة ووحWWدات السWWلطة   )٤مادة(

   -المحلية تنفيذ المھام التالية :

  -تتولى الوزارة تنفيذ المھام التالية :  ) أ

حليWWة بمWWا يكفWWل تطبيWWق اgشWWراف والمتابعWWة علWWى وحWWدات الخدمWWة العامWWة ووحWWدات السWWلطة الم - ١

 القانون وھذه ال�ئحة . 

إنشاء قاعدة بيانات شWWاغلي الوظWWائف المسWWتھدفة بالقWWانون وھWWذه ال�ئحWWة وتحWWديثھا أو�ً بWWأول  - ٢

الوزارة من تقارير عن  منوكل ما يصدر على المستوى المركزي والمحلي ونشر تلك البيانات 

 مستوى التنفيذ.

وحWWدات الخدمWWة العامWWة ووحWWدات السWWلطة المحليWWة وبمWWا يكفWWل تقديم الدعم الفني واgستشWWاري ل - ٣

 .ال�ئحة التطبيق السليم للقانون وھذه 

 إعداد النماذج والتعليمات التنفيذية للتدوير وتعميمھا على كافة وحدات الخدمة العامة. - ٤

 إعداد تقرير فصلي عن مستوى تنفيذ القانون وھذه ال�ئحة. - ٥

  -ات السلطة المحلية تنفيذ المھام التالية:تتولى وحدات الخدمة العامة ووحد  ) ب

 تطبيق القانون وھذه ال�ئحة والنماذج والتعليمات الصادرة من الوزارة . - ١

٢ - WWWي ضWWWا فWWWوظيفي فيھWWWدوير الWWWات التWWWا ومتطلبWWWب طبيعتھWWWا بحسWWWنيف وظائفھWWWايير تصWWWوء المع

 ن الوزارة.والتعليمات الصادرة م

التدوير الWWوظيفي قبWWل  مدةالوزارة بمن إستوفوا إنشاء قاعدة بيانات لتدوير موظفيھا وموافاة  - ٣

 شھر من موعد التدوير لكل وظيفة.ث�ثة أ
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 موافاة الوزارة بالبيانات والوثائق ال�زمة لتطبيق القانون وھذه ال�ئحة. - ٤

 القانون وھذه ال�ئحة.  تفيدموافاة الوزارة بالتقارير التي تعيق  - ٥

 ييناgدار الموظفينبما في ذلك  ــوظفي وحدات الخدمة العامةعلى مالقانون وھذه ال�ئحة  ييـسر  )٥مادة(

موظفي السلك الدبلوماسي القوات المسلحة وا?من و منتسبيتشريعية والقضائية والسلطتين الفي 

المؤسسات والشركات والمصانع والھيئات العامة والمختلطة ومWWوظفي جميWWع  وموظفيوالقنصلي 

) مWWن ٦بالمWWادة ( ةوالمسWWتقلة والمحWWددموازنات الملحقWWة المة والموازنة العا فيالمدرجة الوحدات 

  ھذه ال�ئحة.

  قانون وھذه ال�ئحة على جميع شاغلي الوظائف ا�تية:الأحكام  يسرت  )٦مادة(

السWWلطة المحليWWة وحWWدات المعينون بقرارات جمھورية فWWي وحWWدات الخدمWWة العامWWة المركزيWWة وفWWي   -أ 

 وھم:

 وك�ء الوزارات. - ١

 ونوابھم ورؤساء القطاعات والدوائر. رؤساء المصالح - ٢

 نوك والمصانع ونوابھم ومساعديھم.برؤساء الھيئات العامة والمؤسسات والشركات وال - ٣

 وك�ء الھيئات العامة والمؤسسات والمصالح. - ٤

 وك�ء المحافظات وأمانة العاصمة. - ٥

 مدراء الصناديق الخاصة والمشروعات والمعاھد والكليات. - ٦

 المختلفة في القوات المسلحة. قادة ا�لوية والفرق  - ٧

مWWن أو مWWن رئWWيس مجلWWس الWWوزراء رئيس مجلس النواب أو من شاغلوا الوظائف المعينون بقرار   -ب 

وحWWدات القضWWاء ا?علWWى فWWي وظWWائف اgدارة العليWWا ومجلWWس رئWWيس مWWن أو لشورى رئيس مجلس ا

 السلطة المحلية. اتوحدالخدمة العامة المركزية أو في 

أمين العاصمة لشغل وظيفة من من محافظي المحافظات أو بقرارات زارية أو المعينون بقرارات و  -ج 

 دون. فمامدير إدارة 

 في المرافق الصحية والتعليمية ووك�ئھم. اgداريةشاغلوا الوظائف   -د 

والتي  ال�ئحةھذه من  )٧شاغلوا الوظائف التخصصية والفنية والحرفية مع مراعاة نص المادة(    -ه 

 اه من التدوير.تحدد الوظائف المستثن

 -شاغلوا الوظائف في اgدارات ا?منية والشرطية وھم :  - و 
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 سام الشرطة.قمدراء ا?من في المحافظات والمديريات ورؤساء أ - ١

 -السWWجون -الدفاع المWWدني - الھجرة والجوازات والجنسية  –ا?حوال المدنية  –مدراء المرور  - ٢

 .خفر السواحل ، ..... وما في حكمھا 

 لقومي وا?من السياسي والبحث الجنائي وموظفيھا.مدراء ا?من ا - ٣

  -:ا�تية شاغلوا الوظائف  التدوير الوظيفييستثنى من   )٧مادة(

 الوزراء.  -أ 

 .شاغلوا الوظائف با�نتخاب  -ب 

 -:بـالوظائف التخصصية والفنية والحرفية التي تتميز   -ج 

موظWWف بWWنفس  أن  يتمتWWع شWWاغلي الوظيفWWة بتخصWWص ومؤھWWل نWWادر يصWWعب الحصWWول علWWى  النWWدرة : )١

 التخصص المطلوب لشغل الوظيفة.

أن يكون ا?خصائي أو الفني أو الحرفي قد اكتسب مھارة وتميز في أدائه في ھذه الوظيفة و�  :التميز )٢

 .موظف أخر ?نھا � تكتسب إ� بالممارسة والخبرة الطويلةھذه المھارات لدى تتوفر 

في التقسيمات التنظيمية داخل  أومة العامة ا?خرى انعدام الوظائف المشابھة في وحدات الخد التفرد: )٣

 .الوظيفي من التدوير ىلية شغلھا لتخصص الموظف المستثنوحدة الخدمة العامة ذاتھا التي تتطلب عم

لمWWن يشWWغل وظيفWWة معينWWة ارتفاع تكلفWWة التWWدريب والتأھيWWل  :و التأھيل التكلفة العالية في التدريب )٤

 على المجتمع. باھظةيف يمثل تكال تجعل تدويره الوظيفي

بالتنسيق مع وحWWدات الخدمWWة العامWWة وفWWي ضWWوء المحWWددات   بتحديد الوظائف المستثناهوتقوم الوزارة 

  المذكورة في الفقرة (ج) من ھذه المادة .

ïãbrÛa@lbjÛa@ @
@‹íë‡nÛa@Êaìãc@ïÐîÃìÛaë@ê†‡ßëéİiaìš@ßbØyaëé@ @

Þëþa@Ý.—.Ð.Ûa@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ãc....Ûa@Êaì..n..íë‡...‹@ìÛaïÐîÃ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

  -اlتية :الوظيفي وفقاً ?نواع التدوير  ينيدور الموظف  )٨مادة(

 : 
ً
 : اوال
ً
 : اوال
ً
 : اوال
ً
        ::::سلطة املركزية سلطة املركزية سلطة املركزية سلطة املركزية الالالال    اتاتاتاتيف إطار وحديف إطار وحديف إطار وحديف إطار وحدالوظيفي الوظيفي الوظيفي الوظيفي التدوير التدوير التدوير التدوير اوال

 وتشمل : أو فروعھاالخدمة العامة  ةوحدالتكوينات التنظيمية في أطار بين الوظيفي التدوير   - أ

 .لوك�ء المساعدوناو الوزارات  وك�ء .١
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 .العامة gدارات مدراء عموم ا .٢

 رؤساء ا?قسام.و  مدراء اgدارات .٣

 ا�ستثناء. ية الذين � ينطبق عليھمشاغلوا الوظائف التخصصية والفنية والحرف .٤

 بين وحدات الخدمة العامة وتشمل شاغلوا الوظائف التالية:الوظيفي التدوير   - ب

 .الوك�ء المساعدونوك�ء الوزارات و  -١

 .ات والمصالح وك�ء الھيئات العامة والمؤسس -٢

المWWوارد  –(الشئون الماليWWة رؤساء ا?قسام و مدراء اgدارات و النمطيةالعامة مدراء عموم اgدارات  -٣

 .المتابعة) –التخطيط  –المراجعة الداخلية  –الشئون القانونية  –البشرية 

روساء ومWWدراء عمWWوم الھيئWWات والمصWWالح والمؤسسWWات والبنWWوك والشWWركات والمصWWانع والصWWناديق  -٤

لمراكWWز مWWا لWWم يكونWWوا قWWد شWWغلوا ھWWذه والمجWWالس وا�مانWWات العامWWة والجامعWWات والكليWWات والمعاھWWد وا

 المناصب با�نتخاب.

 ::::    السلطة احملليةالسلطة احملليةالسلطة احملليةالسلطة احملليةيف إطار يف إطار يف إطار يف إطار الوظيفي الوظيفي الوظيفي الوظيفي التدوير التدوير التدوير التدوير ثانيًا : ثانيًا : ثانيًا : ثانيًا : 

 :الوظائف التاليةشاغلوا شمل يو ين المحافظاتبالوظيفي التدوير   -أ 

 الوك�ء المساعدون. و  وك�ء المحافظات .١

فWWي  فروع الوزارات والمصالح والھيئات والمصانع والبنWWوك والمؤسسWWات والشWWركاتمدراء عموم  .٢

 السلطة المحلية .

 .ا وظائف ا�دارات ا?منية والشرطوية ومدراء عموم المديرياتشاغلو .٣

 –الھجرة والجوازات والجنسWWية  –السجل المدني  – المرورفروع مدراء   -حافظات الم أمن مدراء .٤

 .البحث الجنائي -ا?من السياسي  –ا?من القومي  -خفر السواحل  –السجون  –الدفاع المدني  -
 

 في إطار المحافظة وتشمل : الوظيفي التدوير    -ب 

 . مدراء عموم المديريات .١

 ام النمطية ومدراء المدارس والمعاھد والمراكز الصحية والكليات.مدراء اgدارات و رؤساء ا?قس  .٢

 ورؤساء أقسام الشرطة ونوابھم. مدراء أمن المديريات .٣

ا?مWWن السياسWWي  –ا?مWWن القWWومي  – البحWWث الجنWWائي –السWWجل المWWدني  – المWWرورادارات مWWدراء  .٤

 . بالمديريات

 :ئف التاليةشاغلوا الوظافي إطار المديرية وتشمل الوظيفي التدوير   -ج 

  النمطية. رؤساء ا?قسامو  مدراء اgدارات .١
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 .ووك�ئھم مدراء المدارس والمعاھد ونوابھم .٢

 الصحية المختلفة. المرافقمدراء  .٣

  مشاريع المختلفة.مدراء ال .٤

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
‹íë‡nÛa@†‡ß@ïÐîÃìÛa@ @
@ @@ @@ @@ @

  -على النحو التالي :الوظيفي تتحدد مدد التدوير   )٩مادة(

 : 
ً
 : اوال
ً
 : اوال
ً
 : اوال
ً
 ت وتشمل الفئات التالية:ت وتشمل الفئات التالية:ت وتشمل الفئات التالية:ت وتشمل الفئات التالية:ألوىل أربع سنواألوىل أربع سنواألوىل أربع سنواألوىل أربع سنواا�موعة اا�موعة اا�موعة اا�موعة ااوال

 :و يشمل السلطة المحلية وحدات المعينون بقرارات جمھورية في وحدات الخدمة العامة المركزية وفي   ) أ

 الوزارات.في  الوك�ء المساعدونو وك�ء ال -١

 .وأمانة العاصمة بالمحافظات الوك�ء المساعدونو وك�ء ال -٢

  .ات والشركات والمصانع والبنوك ونوابھمروساء الھيئات والمصالح والمؤسس -٣

 والمشروعات ونوابھم.والمجالس واللجان الصناديق رؤساء وأمناء عموم  -٤

 الجامعات والكليات والمعاھد والمراكز.رؤساء  -٥

الدبلوماسWWي  الموظفWWون المعينWWون فWWي وظWWائف خWWارج النطWWاق الجغرافWWي للجمھوريWWة ( أعضWWاء السWWلك  ) ب

 ).لمنظمات الدولية وا�قليميةوالقنصلي ومندوبي اليمن في ا

        ::::ت ت ت ت سنواسنواسنواسنوا    ثالثثالثثالثثالث    لثانيةلثانيةلثانيةلثانيةا�موعة اا�موعة اا�موعة اا�موعة اثانيًا : ثانيًا : ثانيًا : ثانيًا : 

 :التاليةوظائف الوتشمل شاغلوا 

العامWWة فWWي وحWWدات الخدمWWة العامWWة المركزيWWة أو فWWي وحWWدات السWWلطة اء عموم اgدارات مدر  -أ 

  .المحلية

 الWWوزارات والھيئWWات والمصWWالح والمؤسسWWات والشWWركات والمصWWانع مكاتWWبمWWدراء عمWWوم   -ب 

 والبنوك. 

 رؤساء ا?قسام.و  مدراء اgدارات  -ج 

 ورؤساء أقسام الشرطة ونوابھم ومن في مستوى مدير عام فما دون.من ا?مدراء   -د 

و السWWجل المWWدني ومWWدراء فWWروع مصWWلحة  فWWروع ا?مWWن القWWومي و ا?مWWن السياسWWي مWWدراء  -ه 

 ونوابھم. البحث الجنائيو المرورالھجرة والجوازات والجنسية و



                         <<<<< <

8 
  

 رس (ا�ساسية والثانوية) والكليات والمعاھد مستوى مدير عام فما دون.مدراء المدا  - و 

 مدراء المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات ونوابھم.  - ز 

 : 
ً
 : ثالثا
ً
 : ثالثا
ً
 : ثالثا
ً
            وتشمل شاغلوا الوظائف التالية:وتشمل شاغلوا الوظائف التالية:وتشمل شاغلوا الوظائف التالية:وتشمل شاغلوا الوظائف التالية:: : : : سنتان سنتان سنتان سنتان     لثالثةلثالثةلثالثةلثالثةا�موعة اا�موعة اا�موعة اا�موعة اثالثا

  ا?قسام.  ورؤساءالشئون المالية مدراء   .أ 

 سام. قا?رؤساء والحسابات مدراء إدارات   .ب 

 .قساما?رؤساء والمشتريات والمخازن دارات إمدراء   .ج 

 .  للسلع المستوردة (المثمنين) الجمركي التقديرشاغلوا وظائف   .د 

 . ومحصلي الضرائب بمختلف انواعھاالربط الضريبي  وارمقد  .ه 

 .الواجبات الزكوية ادارات تحصيل مدراء   .و 

 . والمحليةفي جميع وحدات الخدمة العامة المركزية أمناء الصناديق   .ز 

إنفاقWWاً) بمWWا فWWي ذلWWك الوظWWائف  والمختلفة المتعلقة بالجانWWب المWWالي (تحصWWي�ً وظائف الشاغلوا   .ح 

 . التخصصية

من تاريخ شWWغله للوظيفWWة الحاليWWة أمضى موظف كل  الوظيفي يكون مستوفياً للمدة الزمنية للتدوير  )١٠مادة(

  .وھذه ال�ئحةقانون العند البدء في تنفيذ ) من ھذه ال�ئحة ٩المحددة في المادة (الزمنية المدة 

 يلشWWاغلفWWي الوظWWائف التعليميWWة والصWWحية الWWوظيفي المسWWتوفون لمWWدة التWWدوير الموظفWWون يWWدور )   ١١مWWادة(

التWWي شWWغلوھا فWWي الوظWWائف  لى وظائف تخصصية لمدة تساوي المدةشرافية) إلوظائف (إدارية / إا

   اgدارية.

@Ý.—.Ð.ÛasÛbrÛa@ @
š.ë‡nÛa@Áiaì‹í@@ïÐîÃìÛaë@’.. ë‹..é@ @

  

   -التدوير الوظيفي يجب ا�لتزام بالضوابط اlتية : تنفيذعند )   ١٢مادة(

 من شاغلي الوظائف في التكوين التنظيمي الواحد. %)٥٠� يدور أكثر من ( .١

من شاغلي الوظائف القيادية وا�شرافية الواقعWWة فWWي خWWط السWWلطة  %)٥٠� يدور أكثر من ( .٢

 .في نفس خط السلطةلي وظيفتين متتاليتين الواحدة و� شاغ

 في وقت واحد. ه ونائبه� يدور شاغل الوظيفة ا�ساسي .٣
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،  ٢،  ١ن فWWي (يالحا�ت السابقة إذا تزامن تدوير شWWاغلي الوظWWائف المحWWدديراعى في جميع  .٤

يؤجل من لم يتم تWWدويرھم ل�سWWباب ذاتھWWا مWWدة � تقWWل عWWن ث�ثWWة أشWWھر و� من ھذه المادة ) ٣

 ستة أشھر. لىد عتزي

 عليا أو أشرافية سبق له شغلھا. جوز تدوير الموظف إلى وظيفة إدارية� ي .٥

 أو يتعسWWفون وظWWائفھماسWWتغ�ل  ونئييسWW نالWWذي � يدور شاغلوا الوظائف القيادية وا�شرافية .٦

من الوظيفة القيادية أو ا�شWWرافية إلWWى وظيفWWة  واوفي ك� الحالتين ينقل متھافي استعمال سلط

مWWع  المكتسبة طبقاً للقانون مبحقوقھ ممع ا�حتفاظ لھ موخبراتھ اسب مع مؤھ�تھمى تتناخر

 .عدم ا�خ�ل باحكام القوانين الجزائية النافذة

السWWلوك  –القWWدرات  –ا�لتWWزام  -ا�نتاجيWWة  يتم تقييم الموظفين علWWى أسWWاس عناصWWر التقيWWيم ( .٧

 ).ا�ستفادة من التدريب  -العام

   -:ا�تيالوظيفي ط عند تنفيذ التدوير شتري)   ١٣مادة(

) من ٩في المادة ( المنصوص عليھاالوظيفي لتدوير المدة مستوفياً أن يكون الموظف  )١

 .ھذه ال�ئحة

) ١٩أن يكون مسWWتوفياً للشWWروط المنصWWوص عليھWWا فWWي قWWانون الخدمWWة المدنيWWة رقWWم ( )٢

وقWWرار رئWWيس  م  والقWWوانين النافWWذة ا?خWWرى المنظمWWة للوظWWائف العامWWة١٩٩١لسWWنة 

 م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة. ٢٠٠٧) لسنة ١٤٩مجلس الوزراء رقم (

المWWدور عليھWWا وفWWي ك�WW الحWWالتين يWWتم  الوظيفWWة لشغلشرط التدرج لأن يكون مستوفياً  )٣

 هتدوير الموظف إلى وظيفة تتناسب مع مؤھ�تة وخبراتة العملية مع ا�حتفاظ له بحق

 ون.المكتسب طبقاً للقان

المنصWWوص عليھWWا  أن � يكون الموظف شاغ�ً لوظيفة تنطبق عليھا معايير ا�ستثناء )٤

 )من ھذه ال�ئحة.٧في المادة (

 .الوظيفيبلغ أحد أجلي التقاعد في نفس عام التدوير سيأن � يكون الموظف  )٥

لوحWWدة  ةالتنظيميWWمعتمWWده فWWي ال�ئحWWة أن تكون الوظيفة التي تم تدوير الموظف اليھWWا  )٦

 . خدمة العامةال
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@Ý.—.Ð.ÛaÉia‹Ûa@ @
yüa.Ø..Ûa@âb.È.ßb.Ûaë@ò.ƒ.n.ßb.î.ò@ @

أھمية التأھيل التخصصي للكوادر القياديWWة وا�داريWWة الوظيفي يجب أن يراعي عند إجراء التدوير )   ١٤مادة(

  والفنية في المجا�ت المختلفة وا�ستفاده القصوى من المعارف والقدرات المكتسبة.

الترفيع والنقل وإعادة التوزيع المحددة بقانون  حا�تأحكام القانون وھذه ال�ئحة مع تتعارض  �)   ١٥مادة(

أنھWWا � تلغWWي أي حالWWة مWWن حWWا�ت  التنفيذيWWة كمWWا هم و�ئحت١٩٩١WW) لسنة ١٩الخدمة المدنية رقم (

  .القوانين النافذةنھاء الخدمة المحددة في إ

مWWن ذات ا�دارة العليا والوظWWائف ا�شWWرافية ا�خWWرى علWWى وظيفWWة � يجوز تدوير شاغلي وظائف )    ١٦مادة(

ينقWWل إلWWى ترقيتWWه أوترفيعWWه أو �كثر من ث�ث دورات مWWا لWWم يWWتم  المستوى (إدارة عليا أو اشرافية)

  وظيفة اخصائية مع مراعاة شروط شغل الوظائف.

  تدويرھم.لمن تم  ا�علىيعطى ا�ولوية في الترقيه والترفيع للدرجة )   ١٧مادة(

ووحWWدات السWWلطة  كWWل وحWWدة مWWن وحWWدات الخدمWWة العامWWة تقWWوملس�مة تنفيذ القانون وھذه ال�ئحة )   ١٨مادة(

أداء موظفيھWWا وفقWWاً ل�حكWWام والقواعWWد المحWWددة فWWي قWWانون الخدمWWة المدنيWWة  بتقيWWيمسWWنوياً  المحليWWة

لمحWWددة فWWي النمWWاذج علWWى أسWWاس عناصWWر التقيWWيم اوم و�ئحتWWه التنفيذيWWة ١٩٩١) لسWWنة ١٩رقWWم(

  والتعليمات الصادرة من الوزارة.

لوائحھWWا الحاليWWة التي � توجد لھا لوائح تنظيمية أو تلWWك التWWي � تلبWWي  العامةعلى وحدات الخدمة )   ١٩مادة(

   احتياجھا أن توافي الوزارة بمشروع �ئحة تنظيمية لھا �تخاذ إجراءات اصدارھا.

 إلى رئيس وحدة الخدمة العامةتظلمه أن يرفع الوظيفي التدوير  من تنفيذتضرر يحق لكل موظف )   ٢٠مادة(

ووحدة السلطة المحليWWة التي يعمل بھا وعلى رئيس وحدة الخدمة العامة  أو وحدة السلطة المحلية

تظلم ميحول دون حق ال أوجنة � يمنع قرار اللو جنة المختصة للبت فيه عرض الموضوع على الل

   ضاء.في اللجوء إلى الق

اء أي موظف من نبأي حال من ا�حوال استثھذه ال�ئحة � يجوز  ) من ٧مع مراعاة نص المادة()   ٢١مادة(

  .الوظيفيالتدوير 

تصWWدر القWWرارات فWWي الوظWWائف فWWي إطWWار كWWل مجموعWWة مWWن قبWWل السWWلطات المختصWWة بWWالتعيين )   ٢٢مWWادة(

  م والقوانين النافذة ا?خرى. ١٩٩١ ) لسنة١٩المنصوص عليھا في قانون الخدمة المدنية رقم (
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في وفقاً ?حكام القWWانون وھWWذه ال�ئحWWة شWWرطاً ي� يعتبر إستيفاء شروط المدة الزمنية للتدوير الوظ)   ٢٣مادة(

  مقيداً لتغيير الموظف قبل إكتمال المدة الزمنية للتدوير . 

لطة المحليWWة ورؤسWWاء الوحWWدات : أ) علWWى رؤسWWاء وحWWدات الخدمWWة العامWWة ورؤسWWاء وحWWدات السWW)   ٢٤مWWادة(

  يذ ھذه ال�ئحة في المواعيد المحددة . فاgدارية تن

  ب) موافاة الوزارة بما يفيد التنفيذ قبل ث�ثة أشھر من موعد التدوير الوظيفي لكل وظيفة .  

ج) فWWي حالWWة عWWدم إلتWWزام رؤسWWاء وحWWدات الخدمWWة العامWWة ووحWWدات السWWلطة المحليWWة والوحWWدات   

ه الفقرتان (أ ، ب) من ھذه المادة تقWWوم الWWوزارة بتنبيWWه مسWWئولي تلWWك تتنفيذ لما تضمناgدارية بال

  الوحدات . 

تقوم الوزارة بإب�غ مجلس الوزراء بذلك،  أسبوعيند) إذا لم تبلغ الوزارة بما يفيد التنفيذ خ�ل   

  ليتولى إتخاذ اgجراءات القانونية حيال ذلك. 

   في الجريدة الرسمية . نشريومن تاريخ صدوره  رالقرا يُــعمل بھذه)   ٢٥مادة(

õaŠŒìÛa@�Üª@òObö‹i@Š‡– 
@@@„íŠbniQT@@OÞaì’OQTSS.ç@ @

@@@@@@@@@ÕÏaì¾aQ@@@OTànjO@@@ORPQRâ@ @
@@@@@@@@æb�....U@ê‡.jÇ@Ý.îjã@ @@ @@ @êë‡äObi@WbO@‡à« 
@ @

pbäîßdnÛaë@òîã‡¾a@òß‡©a@‹íŒë@@ @@ @@ @õaŠŒìÛa@�Üª@�îöŠ@ @
@ @
@ @
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