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 م١٩٩١لسنة ) ١٩(قانون رقم
 بشان الخدمة المدنية

 باسم الشعب
 :رئيس مجلس الرئاسة

 .بعد االطالع على اتفاق اعالن الجمهورية اليمنية
 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية

 .وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة
 :اصدرنا القانون االتي نصه

 الباب االول
 تعاريف واحكام عامة

 الفصل االول
 تعاريف

 .يسمى هذا القانون قانون الخدمة المدنية) ١(مادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القـانون المعـاني            ) ٢(مادة

 .الم تدل القرينة على غير ذلكالمخصصة لها ادناه م
 .وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري:الوزارة 
 .وزير الخدمة المدنية واالصالح االداري:الوزير 
الوزير او من يخول سلطات الوزير فيما يختص بوزارته         :الوزير المختص  

 .والوحدات المرتبطة به
ـ      :الوحدة االدارية   ة او الجهـاز او مـا       الوزارة او المصلحة او الهيئة العام

يماثلها او المؤسسة العامة او المنشاة العامة او الشركة المختلطـة او مـا              
 .يماثلهما وبصفة عامة كافة الوحدات االدارية التابعة للحكومة

من خول صالحية البت في الموضوع او القضية المعنية         :السلطة المختصة  
قـوانين او القـرارات     بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه او ال       

 .االخرى النافذة
مجموعة من الواجبات  والمسـئوليات او االعمـال ذات الطبيعـة     :الوظيفة 

الذهنية، او المهنية او الحرفية او غيرها والتي تناط بشـاغلها الغـراض             
المساهمة في تحقيق اهداف الوحدة االدارية التي ينتمي اليها خدمة للصـالح       

 .العام
 .حدد وتتطلب فيمن يشغلها متطلبات ومؤهالت معينةوللوظيفة مستوى م 
الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهنـي او           :الموظف 

مهني او حرفي او غيره تنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في الموازنة العامة            
للدولة، والذي يعتبر بمجرد تعيينه في مركز نظامي سواء كانت الوظيفـة            
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بموجب هذا القانون واللوائح المنفذة له والقوانين والقرارات        دائمة او مؤقتة    
 .االخرى النافذة

الراتب االساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه بمقتضى        : الراتب 
الوظائف والمرتبات مقابل قيامه بمهام الوظيفة التـي يشـغلها وال           -جدول

 .يشمل البدالت والمخصصات من اي نوع كانت
 .الراتب االساسي الشهري باالضافة الى البدالت:الراتب الكامل 
 .اثنى عشر شهرا حسب التقويم الشمسي:السنة 
     .الجزء من اثنى عشر جزءا من السنة:الشهر 
 .الجزء من ثالثين جزءا من الشهر:اليوم 
يقصد بها مجموع اللوائح والنظم المفصلة والمكملة       ):المنفذة(اللوائح التنفيذية  

 .نالحكام هذا القانو
هي اللجنة النقابية المنتخبة في الوحدة االدارية وفقا لقـانون          :اللجنة النقابية  

 .تنظيم النقابات
 .العمل في اية وحدة تابعة للحكومة بموجب هذا القانون:الخدمة المدنية 
المجلس االعلى للخدمة المدنية المنصوص عليه في المـادة         :المجلس االعلى  

 .السادسة من هذا القانون
 الثانيالفصل 

 احكام عامة
 مجال االنطباق

 :تسري احكام هذا القانون على-ا) ٣(مادة
 .موظفي وحدات الجهاز االداري للدولة .١
موظفي القطاعين العام والمختلط حتى تصدر التشريعات المنظمة لهـذين           .٢

 .القطاعين
 -:ال تسري احكام هذا القانون على-ب .٣
 عدا العـاملين بشـروط      العسكريين في القوات المسلحة والداخلية واالمن      .٤

 .الخدمة المدنية
 .شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي .٥
 .اية كادرات تنظم اوضاعها وشروط خدمتها قوانين خاصة بها .٦
وتعتبر احكام هذا القانون االساس العام فيما لم يـرد بشـانه نـص فـي                 .٧

 .ادةمن هذه الم) ب(الكادرات المحددة في الفقرة 
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 االشراف العام لمجلس الوزراء
يتولى مجلس الوزراء االشراف العام علـى شـئون الخدمـة المدنيـة             ) ٤(مادة

 -:والموظفين وله في سبيل ذلك القيام بما يلي
اقرار خطة متكاملة لتوصيف وترتيب الوظائف على مستوى الدولة واقرار           -أ 

 .البرامج والمراحل الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة
اعادة النظر في جدول الوظائف والرواتب والعـالوات وتعديلـه كلمـا             -ب 

اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بكلفة المعيشـة وبمـا            
 .يتالءم والسياسات االقتصادية للدولة

انشاء البدالت والتعويضات او تعديلها بقرارات منه بناء على عرض من            -ج 
 .الوزير

للحوافز والمكافئـات بمـا يحقـق حسـن         اقرار انظمة عامة او خاصة       -د 
 .استخدامها في تحسين ورفع مستوى االداء وزيادة االنتاج

 .تحديد ايام العمل وساعات الدوام -ه 
وضع او اقرار اية مشروعات او خدمات لمصلحة الموظفين وتقريرهـا            -و 

 .بما يكفل توفير االطمئنان واالستقرار المادي واالجتماعي والنفسي لهم
 . الخاصة بشروط شغل الوظائفاقرار االحكام -ز 
 .اصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من الوزير -ح 
دراسة واقرار السياسات المتعلقة بالتنمية االدارية وتوجيه وتنسيق الجهود          -ط  

المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز االداري للدولة، لضمان كفايته وفاعليته          
 .بشريةلالستخدام االمثل للقوى ال

دراسة واقرار مقترحات الوزارة بشان اسس وقواعد انتقـاء المـوظفين            -ي 
 .للتعيين في الخدمة المدنية وترقيتهم وترفيعهم

دراسة واقرار مقترحات الوزارة بشان اي شروط خدمة خاصة بـبعض            -ك 
الفئات المهنية او االعمال او الصناعات التي تقتضي طبيعتهـا وظـروف            

 .العمل فيها ذلك
لقواعد الخاصة بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بوظائف الكادر        اقرار ا  -ل 

 .العام
 صالحيات الوزارة

مع مراعاة احكام هذا القانون والتشريعات االخرى النافذة تتـولى وزارة           ) ٥(مادة
الخدمة المدنية واالصالح االداري االشراف على تطبيق هذا القانون ولهـا           

 -:في سبيل ذلك الصالحيات، التالية
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راقب سالمة تطبيق القرارات واالوامر االدارية ومدى تطابقها مـع هـذا      ت -أ 
 .القانون ولوائحه التنفيذية

متابعة اثار تطبيق هذا القانون وتجـري الدراسـات بشـانها وتقتـرح              -ب 
التعديالت الضرورية التي تتالئم مع سياسة الدولة ومتطلبات تحقيق اهداف          

لمقترحات المقدمة لتعديل احكـام     التنمية االقتصادية واالجتماعية وتدرس ا    
هذا القانون وترفع توصياتها بشانها الى مجلس الوزراء لدراستها والموافقة          

 .عليها وتقديمها الى مجلس النواب التخاذ االجراءات الدستورية بشانها
تضع الصيغ التنفيذية المناسبة وتصدر التعليمات في كل ما يقـع ضـمن              -ج 

 .هذا القانوناختصاصاتها وواجباتها بمقتضى 
تضع وتطور االساليب التنظيمية في تخطيط وتنظيم وادارة شئون االفراد           -د 

لرفع كفاية وفاعلية الجهاز االداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمـا           
يؤدي الى تحقيق االهداف واالقتصاد في الجهد والوقت والمال فـي تنفيـذ             

 .اطنين على اكمل وجهاالعمال والواجبات الموكلة اليه في خدمة المو
تتولى اصدار الفتاوى مسببة فيما يثور من اشكاالت عنـد تطبيـق هـذا               -ه 

القانون وتكون فتاواها ملزمة وتوضح اللوائح التنفيذية االجراءات الالزمة         
 .والمتبعة في هذا الشان

 .اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا القانون -و 
ما يتعلق بشئون الخدمة    تتولى دراسة مقترحات الوحدات االدارية في كل         -ز 

 .المدنية والبت فيها وفقا الحكام هذا القانون
 تشكيل المجلس االعلى للخدمة المدنية

ينشا مجلس اعلى للخدمة المدنية يصدر بتشـكيله قـرار مـن مجلـس              ) ٦(مادة
 .الوزراء وينظم القرار مواعيد اجتماعات المجلس ونظام عمله

 مهام المجلس
 -:قيام بالمهام التاليةيتولى المجلس ال) ٧(مادة
 .التنسيق بين الوزارات واالجهزة المعنية بتنمية واعداد الموارد البشرية .١
تقديم المقترحات الهادفة الى تحقيق التنسيق والترابط بين خطـط التنميـة             .٢

 .االدارية وخطط التنمية الشاملة الى مجلس الوزراء
الدارة العامة فـي    التوصية الى مجلس الوزراء بتطوير الهيكل التنظيمي ل        .٣

 .الدولة بصورة تكفل التكامل والتناسق بين وحداتها المختلفة
دراسة مشاريع الخطط الشاملة في مجال القوى العاملة والتدريب والتاهيل           .٤

 .ورفع توصياته بشانها الى مجلس الوزراء
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دراسة تقارير الوزارة بشان الرقابة على تطبيق قـوانين ونظـم الخدمـة              .٥
يم االداري واتخاذ ما يلزم بصددها والتوصية الـى مجلـس           المدنية والتنظ 

 .الوزراء بشان المخالفات الخطيرة
القيام بمهام المصالحة وتسوية المنازعات الجماعية التي ترفعها الوزارة او           .٦

 .في الحاالت التي يحددها قانون الوقاية من المنازعات
 .اءالقيام باي مهام يسندها اليه او يكلفه بها مجلس الوزر .٧

 مسئولية الوزراء  ورؤساء الوحدات االدارية
يكون كل وزير مسئوال عن سالمة تنفيذ احكام هذا القـانون وتحقيـق            -ا) ٨(مادة

 .اغراضه في مجال وزارته والوحدات المرتبطة به
يكون رئيس كل وحدة ادارية مسئوال امام الوزير المختص عن سـالمة            -ب

ضه في مجال الوحدة االدارية التـي       تنفيذ احكام هذا القانون وتحقيق اغرا     
 .يراسها

 التنظيم االداري
تضع كل وحدة ادارية هيكال تنظيميا يعكس بدقة وبصورة اقتصـادية           -ا) ٩(مادة

وعملية بنيانها االداري من الوحدات والتشكيالت التنظيمية الالزمة لتنفيـذ          
ية انشطتها ومهامها المختلفة وتحدد فيه بوضوح خطوط السلطة والمسـئول         

 .وعالقات االشراف والتنسيق واالستشارة
ينعكس الهيكل التنظيمي في هيكل وظيفي يحدد بدقة انـواع ومسـتويات            -ب

واعداد الوظائف المطلوبة لتنفيذ مهام كل تقسيم تنظيمي في الهيكـل تعـد             
على اساسه الموازنات الوظيفية وتؤسس طلبات تشـغيل القـوى العاملـة            

 .بمقتضاه
دارية بعرض مشروع هيكلها التنظيمي والـوظيفي علـى         تقوم الوحدة اال  -ج

 .الوزارة بغرض مراجعته فنيا ووظيفيا قبل اعتماده من السلطة المختصة
 تشكيل لجنة شئون الموظفين واختصاصاتها

تنشا في كل وحدة ادارية لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين يكـون            -ا) ١٠( مادة
 -: االدارية على النحو التاليتشكيلها من الوزير المختص او رئيس الوحدة

 رئيسا    نائب رئيس الوحدة االدارية .١
ثالثة من كبار موظفي الوحدة االدارية على ان يراعى فـي اختيـارهم              .٢

تمثيل قطاعات العمل الرئيسية، وعلى ان يكون من بينهم مدير عام الشئون            
 .اعضاء       المالية 

 ضواع   ممثل اللجنة النقابية المنتخب في الوحدة .٣
يتولى اعمال السكرتارية مدير شئون الموظفين او من يقوم بعمله دون ان            -ب

 .يكون له صوت معدود
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تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر ويجوز ان             -ج
تنعقد في حالة الضرورة في غير الموعد بدعوة مـن رئيسـها، وتصـدر              

 . يرجح الجانب الذي فيه الرئيسقراراتها باغلبية االراء واذا تساوت االراء
تختص لجنة شئون الموظفين باتخاذ القرارات في مجال شئون الموظفين،          -د

 .وفي حدود الصالحيات المحددة بمقتضى هذا القانون واللوائح المنفذة له
وتخضع قرارات اللجنة لمصادقة الـوزير المخـتص او رئـيس الوحـدة              

 .االدارية
 تطوير الوظيفة العامة

الغراض تحقيق التنمية االدارية وتطوير الوظيفة العامة ينشا في كل          -ا) ١١(مادة
 -:وحدة ادارية ما يلي

وحدة للتنظيم واالساليب مهمتها دراسة وتحسين اساليب العمـل وتبسـيط            .١
االجراءات بصورة مستمرة لتحسين تنفيذ االعمـال وتحقيـق االقتصـاد           

عامالت الجمهور باالضافة   والسرعة والكفاية وخاصة عندما يتعلق االمر بم      
 .الى اعداد الخرائط واالدلة التنظيمية لعمل الوحدة

وحدة لتخطيط القوى العاملة، تباشر وظيفة تخطيط القوى العاملـة وفقـا             .٢
 .لنصوص الفصل االول من الباب السابع من هذا القانون

وحدة للتدريب والتاهيل تمارس تحديد االحتياجـات التدريبيـة وتخطـيط            .٣
 والتاهيل وفقا لنصوص الفصل الثاني من الباب السابع مـن هـذا             التدريب
 .القانون

تنشا هذه الوحدات ضمن االدارة العامة لشـئون المـوظفين او كنشـاط             -ب
متخصص في اطار اوسع وفقا لحجم النشاط ومقتضى الحاجة كلما توصي           

 .به نظم التطوير االداري الصادرة عن الوزارة
 الباب الثاني

 اسية وواجبات الموظفالمبادئ االس
 الفصل االول

 المبادئ االساسية
الوظيفة العامة تكليف واالخالص فيها واجب وطني تمليه المصلحة         -ا) ١٢(مادة

العامة هدفها خدمة المواطنين بامانة وشرف وتغليب الصالح العـام علـى            
وجميـع المـوظفين    .. الصالح الخاص تؤدى طبقا للقانون والنظم النافـذة       

تمنهم الدولة لتنفيذ هذا الهدف وتطبيـق سياسـتها فـي كافـة             مواطنون تا 
 .المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية كل من موقعه

الوظيفة العامة اساس في تنفيذ التنمية االقتصادية واالجتماعية الشـاملة،          -ب
وتتكفل الدولة بتوفير فرص تطوير الوظيفة العامة وفق متطلبـات العلـوم            

 .ديثةوالتقنية الح
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يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدا تكافؤ الفرص والحقـوق المتسـاوية            -ج
لجميع المواطنين دون اي تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيـق            

 .هذا المبدا
يقوم تنظيم الوظيفة العامة وادارة شئون االفراد فيها علـى اسـاس مـن              -د

دارة واالستعانة باساليب وطرائق    المبادئ العلمية والتطبيقات الحديثة في اال     
العلوم االنسانية والنفسية في تنمية افراد االدارة علميا وفنيا وتشجيع وتنمية           

 .روح االبداع والتفكير العلمي المنظم لديهم لحل مشكالت االدارة والتنمية
 الفصل الثاني

 واجبات الموظف
ء تلك التي حددها    يلزم الموظف بواجبات الوظيفة بصورة عامة سوا      -ا) ١٣(مادة

القانون او التي حددتها االنظمة او التعليمـات او القـرارات االداريـة او              
المبادئ العامة للقانون او التي جرى العرف الوظيفي على اعتبارها جزءا           

 -:من واجبات الوظيفة وبصورة خاصة ما ياتي
الحرص على اداء العمل بدقة وبامانة وبشـعور عـال بالمسـئولية وان              .١

ص وقت العمل انجاز الواجبات المناطة به واداء االعمال التي يكلف           يخص
بها خارج اوقات العمل الرسمي اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك مع مراعاة            

 .من هذا القانون) ٥٠،٥١(احكام المادتين 
المواظبة في العمل واحترام مواعيده والتعـاون مـع زمالئـه فـي اداء               .٢

 .الواجبات
 من اوامر بدقة وامانة وذلك فـي حـدود القـوانين            ان ينفذ ما يصدر اليه     .٣

واللوائح والنظم المعمول بها ويتحمل كل رئيس مسـئولية االوامـر التـي             
 .تصدر منه

احترام المواطنين وبذل اقصى الجهود من اجل تسهيل معامالتهم وانجازها           .٤
 .على اكمل وجه لتعزيز ودعم ثقة المواطن بالجهاز االداري للدولة

متلكات الدولة التي بحوزته او تحت تصرفه واسـتخدامها         الحرص على م   .٥
 .وصيانتها على الوجه االكمل

الحفاظ على كرامة الوظيفة واالبتعاد عن كل ما من شانه التقليل من قيمتها              .٦
 .واالحترام لها اثناء اوقات العمل وخارجها

اءة العمل باستمرار على تنمية معارفه وكفاءاته المهنية والثقافية وزيادة كف          .٧
 .ادائه، كما يلزم بتدريب وتطوير مهارات الموظفين بمعيته

التنفيذ الواعي للمعامالت واالجراءات المتعلقة بوظيفته وعدم التباطؤ فيها          .٨
وخاصة في النواحي التي ترتب على الدولة خسائر او تكـاليف او اعبـاء              

 .مالية
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رى، كمـا ال    ال يجوز للموظف ان يجمع بين وظيفته واي وظيفة اخ         -ا) ١٤(مادة
 .يجوز له ان يجمع بين وظيفته واي عمل اخر وقت الدوام الرسمي

يحظر على الموظف ان يفشي االمور والمعلومات السرية التـي يطلـع            -ب
عليها بحكم وظيفته ويعتبر هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء خدمتـه والي             

 .سبب كان
للحصول علـى   يحظر على الموظف ان يقبل او يستعمل نفوذه الوظيفي          -ج

 .منافع شخصية له او للغير
 الباب الثالث

 نظام الوظائف واالجور
 الفصل االول
 نظام الوظائف

 اسس تقسيم الوظائف
تقسم الوظائف في الخدمة المدنية كافة الى مجموعات رئيسية حسـب           ) ١٥(مادة

طبيعة االعمال المؤداه فيها، ثم تقسم كل مجموعة رئيسية الى مجموعـات            
ات وظيفية حسب طبيعة االختصاص وصعوبة وتعقيد الواجبات        رئيسية وفئ 

ومستوى المسئوليات االشرافية وغير االشرافية وتتضمن هذه المجموعات        
والفئات مسميات موحدة وتعاريف نمطية طبقا لنظام توصـيف وترتيـب           

 .الوظائف
 تقسيمات الوظائف

اعاله، والمبينة  ) ١٥(تحدد التقسيمات الوظيفية الوارد ذكرها في المادة      ) ١٦(مادة
المرفق بهذا القانون باعتباره جزءا منه فـي اطـار          ) ١(في الجدول رقم    

 -:المجموعات الرئيسية االتية
 :مجموعة وظائف االدارة العليا .١

وتكون مسئوليات وظائف هذه المجموعة اتخاذ االجراءات والقرارات التي         
ضـع االهـداف    تحقق االهداف العامة للوحدة االدارية والمشاركة فـي و        

والسياسة العامة الخاصة بها والتنسيق بين مهامها وفعالياتها بمـا يضـمن            
تحقيق تلك االهداف وتنظيم وتنسيق االعمال ومتابعتها وتوجيـه االفـراد           

 .وتشجيع اتجاهات التعاون والمشاركة فيها وتنشيطها
 :مجموعة الوظائف االشرافية .٢

مجموعة مساعدة وظـائف    وتكون مهام وظائف هذه ال    ) تخصصية-ادارية(
االدارة العليا والقيام باعمال تخصصية في المجاالت الصـحية والهندسـية           
واالقتصادية والزراعية والقانونية والتربوية والمحاسـبية والماليـة وفـي          
العلوم الطبيعية وما يماثل ايا منها واالشراف على هذه االعمال وال يعـين             

ل الشهادة الجامعية االولى او ما      في الوظائف التخصصية اال من كان يحم      
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يعادلها بالمؤهل والخبرة كما ال يعين في الوظائف االدارية اال مـن كـان              
مستوفيا للشروط االساسية ووفقا لشروط شغل الوظائف ونظـام توصـيف        

 .وترتيب الوظائف
 : مجموعة الوظائف التنفيذية .٣

ابيـة فـي    وتكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام باعمـال فنيـة او كت           
مجاالت هندسية او تعليمية او صحية او ادارية او ما يماثـل ايـا  منهـا                 
واالشراف على هذه االعمال وتشترط وظائف هذه المجموعة تاهيال علميا          

 .مناسبا الى جانب توافر الخبرة في مجال الوظيفة
 :مجموعة الوظائف الحرفية والمساعدة .٤

عمال محددة في المهن المختلفة     وتكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام با      
 .واالشراف على تمديدها او القيام بتادية خدمات او اعمال حرفية

 : مجموعة الوظائف الخدمية المعاونة-هـ
وتتضمن اعمال وظائف هذه المجموعة الخدمات المعاونة التي يقوم شاغلها          
تحت االشراف المباشر باعمال عادية معاونة في ميادين عمل مختلفـة ال            
تتطلب خبرة سابقة او اعدادا تعليميا او مهنيا خاصا وقد تتطلب اسـتخدام             

 .بعض االدوات او المعدات البسيطة
تعتبر كل مجموعة وظيفية مستقلة بذاتها فيما يتعلق بالتعيين  والترفيع           ) ١٧(مادة

والنقل والندب واالعارة وال يجوز ترقيع  موظف من مجموعة وظيفية الى            
فرت فيه شروط شغل الوظيفة في المجموعة المرقع اليها         اخرى اال اذا توا   

 .وتحتسب االقدمية في المجموعة  من تاريخ التعيين فيها او الترفيع اليها
 :توزيع الوظائف بين المجموعات والفئات

يحدد نظام توصيف وتريب الوظائف تفصيال توزيع الوظـائف بـين           ) ١٨(مادة
 . مجموعات وفئات

 الفصل الثاني
 جورنظام اال

 مبادئ واسس نظام االجور
 -:يقوم نظام االجور على المبادئ واالسس التالية) ١٩(مادة
وضع وتطبيق طرق موحدة وعادلة ومحفـزة لتحديـد راتـب الموظـف             -ا

 .وللتدرج ضمن سلم الترقي والترفيع
وضع وتطبيق جدول للوظائف والمرتبـات يضـمن تحقيـق االهـداف            -ب

ة من قبل الدولة ويقوم على ربـط االجـر          االقتصادية واالجتماعية المقرر  
بمحتوى العمل من حيث درجة صـعوبة وتعقيـد الواجبـات، ومسـتوى             

واالهمية االقتصادية واالجتماعيـة    . المسئوليات االشرافية وغير االشرافية   
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والمواصفات الضرورية من حيث المؤهالت العلمية والتدريبيـة وغيرهـا          
 .وترتيب الوظائفوذلك بربط االجر بنتائج نظام توصيف 

 محتوى جدول الوظائف والمرتبات
يتكون جدول الوظائف والمرتبات الصادر من مجلس الـوزراء مـن           ) ٢٠(مادة

 -:العناصر التالية
تقسيم رئيسي للوظائف التي تتفـق فـي نوعياتهـا          : المجموعة الوظيفية  -أ 

وطبيعة االعمال المؤداة فيهـا وان اختلفـت فـي مسـتويات الصـعوبة              
 .والمسئولية

مستوى وظيفي بمراتب مالية افقية تشمل وظـائف ذات مسـتوى           : الفئة -ب 
متساٍو او متقارب داخل مجموعة وظيفية وتتطلـب مواصـفات وشـروط            

 .ومؤهالت محددة لشغلها
 .هو ادنى ربط الول مرتبة مالية من مراتب الفئة: الحد االدنى الجر الفئة -ج 
 . مالية من مراتب الفئةهو نهاية ربط اعلى مرتبة: الحد االعلى الجر الفئة -د 
ربط مالي يمثل شريحة من االجر ضمن مراتب الفئة يتدرج فيها           : المرتبة -ه 

 .الموظف افقيا بالعالوات او الترقية
هي مبلغ مالي محدد قيمتها امام كل فئة في جـدول الوظـائف             : العالوة -و 

 .والمرتبات تضاف الى راتب الموظف متى استوفى شروط استحقاقها
  العالوات والبدالت والحوافز والمكافاتتنظيم استحقاق

تنظم اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء حاالت         -ا) ٢١(مادة
وشروط استحقاق الموظف للعـالوات والبـدالت والحـوافز والمكافـات           
ومقاديرها النقدية ويراعى في ذلك طبيعة االعمال وتحفيز الموظف علـى           

 ادة االنتاجتحسين مستوى االداء وزي
وال يجوز تاجيل موعد اسـتحقاقها او       . يستحق الموظف العالوة السنوية   -ب

 الحرمان منها اال بقرار تاديبي
 الباب الرابع

 التعيين والترقية والترفيع
 الفصل االول
 التعيين

 شروط التعيين
 -: يشترط في المرشح للتعين في الوظائف العامة ما يلي-ا) ٢٢(مادة
 .ان يكون يمنيا •
ان ال يقل عمره عن ثماني عشر سنة ويجوز تعيين من عمره ست عشـرة                •

سنة في الوظائف والمهن التي يتطلب شغلها اعداد خاصا فـي معاهـد او              
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مراكز تدريب وفي مواقع العمل والتي تحددها الوزارة وفي كافة االحـوال            
 .ينبغي اثبات العمر بشهادة الميالد او بشهادة من اللجنة الطبية المختصة

 .ان يتمتع باللياقة الصحية المطلوبة للوظيفة •
 .ان يكون سليم الموقف من الخدمة العسكرية •
ان يكون مستوفيا للحد االدنى من المتطلبات والمؤهالت التـي تشـترطها             •

 .الوظيفة
 -:يراعى عند التعيين ما ياتي-ب
 .وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في الموازنة •
 .من هذه المادة) ا(ن المحددة في الفقرة استيفاء المرشح الشتراطات التعيي •
 .استكمال اجراءات التعيين وصدور قرار التعيين من السلطة المختصة •

 االبالغ عن الوظائف الشاغرة
تلتزم كل وحدة ادارية فور االنتهاء من اقـرار الموازنـة الوظيفيـة             ) ٢٣(مادة

لشاغرة من  المتعلقة بها بموافاة الوزارة او احد فروعها بكشف بالوظائف ا         
واقع الموازنة المعتمدة لها بما في ذلك الوظائف المتوقع خلوها الي سـبب             

 .كان خالل السنة المالية
 تشغيل المعوقين

تلتزم كل وحدة ادارية بتعيين المعوقين لديها بما يتناسب مع قـدراتهم            ) ٢٤(مادة
ضمن نسبة معينة تحددها الوزارة سنويا وذلك بهدف تحقيق ادماجهم فـي            

 .مجتمع ومشاركتهم في  التنمية االجتماعيةال
 مخرجات النظام التعليمي والتدريبي

تقدم الوحدات والجهات التعليمية والتدريبية بيانات ومعلومات باالعداد        ) ٢٥(مادة
المتوقع تخرجها في مختلف التخصصات والمهن قبيل ثالثة اشـهر مـن             

ذج الـذي تضـعه     موعد التخرج الى الوزارة او احد فروعها وفقا للنمـو         
 .الوزارة لذلك

 الوظائف التي تشغل باالختبار
تحدد الوزارة بالئحة الوظائف التي يخضع القبول فيها لالختبار وطرق          ) ٢٦(مادة

 .تنفيذ االختبار طبقا لنظام توصيف ترتيب الوظائف
 االعالن عن الوظائف

 -:نيتم االعالن عن الوظائف الشاغرة في الحالتين التاليتي-ا) ٢٧(مادة
 .الوظائف التي يتطلب شغلها شروطا خاصة .١
الوظائف التي تقرر الوزارة او فروعها في المحافظات ضرورة االعـالن            .٢

 .عنها او بناء على توصية من الوحدة االدارية
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 -:ان يتضمن االعالن عن الوظيفة العناصر التالية-ب
 .مسمى الوظيفة والمجموعة التي تقع فيها .١
 .موجز بمحتواها .٢
 .ها والمتطلبات والمؤهالت الالزمةشروط شغل .٣
 .فئة الوظيفة ومرتبها والمخصصات التشجيعية المقررة لها .٤
 .موقعها الجغرافي .٥
 .الجهة التي يقدم اليها طلب التعيين .٦
 .موعد ومكان المقابلة االختبار .٧
 .اية معلومات اخرى .٨

 .وتوضح اللوائح التنفيذية قواعد وشروط االعالن عن الوظائف
 يحالتسجيل والترش

يتقدم الخريجون وغيرهم من طالبي التوظيف في الخدمة المدنية بعد          -ا) ٢٨(مادة
اتمامهم اجراءات القيد والتسجيل في مكاتب التسجيل الى الوزارة او احـد            

. فروعها لغرض ترشيحهم وتوزيعهم على وحدات الجهاز االداري للدولـة         
 .ويجوز التوزيع للقطاع العام والمختلط في حالة الطلب

تقوم الوزارة بمسك سجل تدون فيه البيانات االساسية لعملية التوظيـف           -ب 
ونتائجه في الخدمة المدنية بهدف ضبط ومعرفة مسـتوى التشـغيل فـي             

 .الخدمة المدنية
 توزيع القوى العاملة

تتولى الوزارة في حدود الوظائف الشـاغرة المعتمـدة فـي ميزانيـة             ) ٢٩(مادة
عادة توزيع القوى العاملة وتشـغيلها فـي        الوظائف تنفيذ سياسة توزيع وا    

الجهاز االداري للدولة وتعطى االولوية لخريجـي المعاهـد التخصصـية           
 .والمهنية بالنسبة للوظائف الفنية

 سلطات التعيين
 :التعيين في وظائف مجموعة االدارة العليا

يكون التعيين في وظائف مجموعة االدارة العليـا بصـيغة ترفيـع            -ا) ٣٠(مادة
ف من نفس الوحدة االدارية اوال، وفي حالة تعذر ذلك يجوز شـغلها             لموظ

 .بالنقل لموظف من وحدة ادارية اخرى
وفي الحالتين يلزم ان يكون المرشح للتعيين في هذه المجموعـة مسـتوفيا              

 .لشروط شغل الوظيفة المرشح لشغلها ومتمتعا بمواصفات القيادة االدارية
 -: االدارة العليا على النحو التالييتم التعيين في وظائف مجموعة-ب
بقرار جمهوري، بناء على ترشيح من الوزير ) ب-ا(موظفوا الفئات .١

 .المختص وموافقة مجلس الوزراء
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بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ) ج(موظفوا الفئة .٢
الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص وفتوى وزارة الخدمة 

 .الصالح االداريالمدنية وا
 :التعيين في وظائف المجموعات االخرى

فيما عدا مجموعـة االدارة العليـا يكـون التعيـين فـي وظـائف               -ا) ٣١(مادة
 :المجموعات الوظيفية االخرى باحدى الصيغ التالية

بالترفيع لموظف من ذات الوحدة االدارية او بالنقل اليها من وحدة ادارية  .١
 .اخرى في حالة تعذر ذلك

لتوظيف الجديد من بين المرشحين المتقدمين للعمل بالخدمة المدنية للمرة با .٢
 .االولى او باعادة التعيين لموظف سابق

يتم التعيين في وظائف المجموعات الوظيفية المذكورة بهذه المادة بقرار -ب
 .من الوزير المختص او من يفوضه بعد موافقة الوزارة او احد فروعها

زم ان يكون المرشح للتعيين مستوفيا لشروط شغل وفي جميع االحوال يل
 .الوظيفة المرشح لشغلها ومراعاة احكام هذا القانون واللوائح المنفذة له

 :الفترة االختبارية
يكون الموظف المعين للمرة االولى تحت التجربة واالعداد لمدة ستة          -ا) ٣٢(مادة

تمديدها لستة اشـهر    اشهر واذا ثبت عدم كفاءته للقيام بمهام الوظيفة يجوز          
 .اخرى في نفس وظيفته او في وظيفة اخرى في نفس الفئة تتناسب وقابليته

اذا ثبت عدم صالحية الموظف تحت التجربة في نهاية فترة التمديد وعند -ب
 .استنفاد كافة مجاالت االستفادة منه تنتهي خدمته بسبب عدم الكفاءة

نهى فترة التجربة بنجاح واثبت يعتبر الموظف مثبتا حكما في الخدمة اذا ا-ج
 .صالحيته للوظيفة اثناء فترة التجربة واالعداد

 :تحديد الراتب عند التعيين
يكون راتب الموظف المعين للمرة االولى في الحد االدنى الجر الفئـة            ) ٣٣(مادة

التي تقع فيها وظيفته، مع منحه عالوة واحدة عن كل سنة خدمة الزاميـة              
جب القوانين والقرارات النافذة، ويجوز تجـاوز الحـد         اداها في الدولة بمو   

االدنى الجر الفئة عند تمتع الموظف بخبرة في مجـال الوظيفـة او فـي               
الحاالت التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون واحكام وشـروط شـغل            

 .الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف
 التعيين المؤقت بعقود خاصة

تعيين بصورة مؤقتة بعقود خاصة عند الضرورة القصوى في         يجوز ال ) ٣٤(مادة
الحاالت التي توافق عليها الوزارة، شريطة ان تتطابق حقـوق الموظـف            

 .المتعاقد مؤقتا مع ما يمنح للموظف في الوظائف الثابتة
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 خدمة مدنية

 التعاقد مع غير اليمنيين
 الوظيفة  يجوز التعاقد مع غير اليمني اذا ثبت للوزارة بعد االعالن عن          ) ٣٥(مادة

عدم توفر يمني يتمتع بالحد االدنى من المؤهالت والمتطلبات الالزمة لشغل        
 .الوظيفية، على ان يراعى في ذلك التشريعات النافذة

تضع الوزارة نماذج موحدة، لعقود العمل لحاالت التعاقـد مـع غيـر             ) ٣٦(مادة
 .اليمنيين والتي ينبغي على الوحدات االدارية العمل بموجبها

اعاله وانسجاما مع تطبيق احكام هـذا القـانون         )٣٦(استنادا الى المادة  ) ٣٧(مادة
على وحـدات القطـاعين العـام       )ا(الفقرة)٣(بصورة مؤقتة، بموجب المادة   

والمختلط، يجوز لمجلس االدارة في القطاعين العام والمختلط تحديد قواعد          
ات غيـر   وشروط يتم بموجبها ابرام عقود باجر او بمكافاة شاملة مع خبر          

يمنية لمواجهة خدمات استشارية او فنية مؤقتة ذات اهمية اقتصادية ومالية           
تحتاج اليها الوحدة مع مراعاة مراجعة الوزارة للتاكد من سالمة شـروط            

 .العقد
 :اعادة التعيين

يجوز اعادة تعيـين موظـف      ) ٣٢-٢٣(مع مراعاة احكام المواد من      ) ٣٨(مادة
وظيفته السابقة وفـي مسـتواها وبالراتـب        سابق في الخدمة المدنية لنفس      

المقرر لها عند توفر وظيفة شاغرة، او في وظيفة اعلى اذا استوفى شروط             
شغلها، كما يجوز اعادة تعيين المتقاعد في حاالت الضـرورة وبالشـروط            
التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولمدة ال تزيد عن خمس سنوات             

 .كحد اقصى
 الفصل الثاني

 ةالترقي
 التعريف

يقصد بالترقية انتقال الموظف من المرتبة التي يقع فيها الـى المرتبـة             ) ٣٩(مادة
 .التالية ضمن نفس الفئة التي يشغلها

 -:حاالت الترقية
يستحق الموظف الترقية اذا كان تقدير كفاءته للسـنتين االخيـرتين           -ا) ٤٠(مادة

 . من مرة واحدةبدرجة ممتاز وال يستخدم ذات التقدير لهذا الغرض اكثر
تكون الترقية باكثر من مرتبة واحدة عند حصول الموظف على شهادة -ب

علمية او تدريبية اعلى بمقتضى نظام التقييم الوظيفي للشهادات العلمية 
 .والتدريبية الصادرة عن الوزارة

 :شروط وصالحية الترقية
الحد االعلـى    يشترط عند ترقية الموظف ان ال يكون راتبه قد بلغ            -ا) ٤١(مادة

الجر الفئة الي تقع فيها وظيفته، وفي هذه الحالة يستمر منحـه العـالوات              
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السنوية بنفس قيمة العالوة السنوية لنفس الفئة التي يشغلها بحيث ال يتجاوز            
نهاية الحد االعلى الجر اعلى فئة في المجموعـة الوظيفيـة التـي تعلـو               

 .مجموعته مباشرة
يس الوحدة االدارية المختص او من يفوضه تكون الترقية بقرار من رئ-ب

 .بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين وبعد موافقة الوزارة
ال تحجب الترقية حق الموظف في الحصول على عالوته السنوية متى -ج

 .استوفى شروط استحقاقها باستثناء الترقية بموجب شهادة علمية
 . الفئة الوظيفية الواحدةال يتمتع الموظف بالترقية اكثر من مرتين في-د

 الفصل الثالث
 الترفيع

 :التعريف
يقصد بالترفيع انتقال الموظف من فئته الوظيفية الى وظيفة في الفئـة            ) ٤٢(مادة

االعلى منها مباشرة ضمن مجموعته الوظيفيـة او نقـل الموظـف مـن              
المجموعة الوظيفية االدنى الى وظيفة في المجموعـة الوظيفيـة االعلـى            

 .مباشرة
 :شروط الترفيع

 -:يجرى ترشيح الموظف للترفيع عند توافر ما ياتي) ٤٣(مادة
توفر الحد االدنى من المتطلبات والمؤهالت الالزمة لشغل الوظيفة االعلى  .١

وفقا الحكام وشروط شغل الوظائف ونظام تصنيف وترتيب الوظائف على 
 .ان ال يقل تقدير كفاءته للسنتين االخيرتين عن درجة جيد

حاط النقل من مجموعة الى مجموعة اخرى بشروط خاصة تتفق ان ي .٢
ونوع وطبيعة المجموعة الوظيفية، كما يحددها نظام توصيف وترتيب 

 .الوظائف والشروط الخاصة بكل مجموعة وظيفية
ال يجوز الترفيع الكثر من فئة واحدة اال اذا حصل الموظف على شهادة  .٣

الحكام وشروط شغل الوظائف علمية تؤهله للترفيع الكثر من فئة وفقا 
 .ونظام توصيف وترتيب الوظائف

 :صالحية الترفيع
يكون الترفيع من فئة ادنى الى فئة اعلى  فـي مجموعـة وظـائف               -ا) ٤٤(مادة

االدارة العليا او الترفيع اليها من المجموعة االدنى مباشـرة بقـرار مـن              
ة للترفيع الى ادنى    السلطة المختصة بالتعيين فيها بعد موافقة الوزارة بالنسب       

 .فئة بهذه المجموعة
يكون الترفيع من فئة ادنى الى فئة اعلى في المجموعات الوظيفية -ب

 .االخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة الوزارة
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 الباب الخامس
 اوقات العمل والراحة واالجازات

 الفصل االول
 اوقات العمل والراحة

 ساعات العمل االسبوعية
ساعة وال تتجاوز   ) ٣٥(يجب اال تقل ساعات العمل االسبوعية عن        -ا) ٤٥(مادة

 .ساعة وتنظم الالئحة الحاالت االستثنائية) ٤٠(
ال يجوز ان تزيد ساعات العمل االسبوعية بضمنها ساعات العمل الفعلي -ب

ساعة ما عدا في الحاالت الضرورية التي تقتضيها ) ٦٠(عن . االضافية
 .الوحدة االداريةطبيعة اعمال 
 تحديد وقت الدوام

من هذا القانون، يجوز لـرئيس الوحـدة        ) ٤٥(مع عدم االخالل بالمادة   ) ٤٦(مادة
االدارية المختص تغيير وقت بدء وانتهاء الدوام وفق ما تقتضـيه طبيعـة             

 .العمل بعد موافقة الوزارة
 تحديد فترة استراحة

 :يجوز للسلطة المختصة) ٤٧(مادة
 استراحة ال تزيد عن نصف ساعة في االعمال ذات الدوام تحديد فترة-ا

 .الواحد
تحديد فترة استراحة ال تقل عن ساعة وال تزيد عن ساعتين في االعمال -ب

 .ذات الدوامين
 .ال تحتسب فترة االستراحة من ساعات العمل-ج

 ساعات عمل المراة عند الحمل والرضاعة
ساعات فـي اليـوم اذا   ) ٤(ة على  يجب ان ال تزيد ساعات عمل المرا      ) ٤٨(مادة

ساعات اذا كانت مرضـعة حتـى       ) ٥(كانت حاملة في شهرها السادس و       
 .نهاية الشهر السادس لوليدها

 يوم الراحة االسبوعية
يوم الجمعة هو يوم الراحة االسبوعية ويجوز ابداله بيوم اخر للراحـة            ) ٤٩(مادة

للمناوبين شريطة ان   لكل او بعض موظفي الوحدة االدارية او بايام اخرى          
 .يكون ذلك جزءا من نظام العمل االعتيادي في الوحدة المقر من الوزارة

 تعويض العمل االضافي
يعوض الموظفون الذين يعملون في ايام الراحلة االسبوعية او في ايام           ) ٥٠(مادة

االعياد او العطالت الرسمية بيوم او ايام راحة بديلة او بـاجور سـاعات              
جوز ان يجزا التعويض بين ايام للراحة واجـور سـاعات           عمل اضافي وي  
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عمل اضافي وفقا لظروف العمل، وتحدد اللوائح التنفيذية اجراءات وقواعد          
 .تنظيم واحتساب العمل االضافي
 معدالت احتساب العمل االضافي

يستحق الموظف مهما كانت وظيفته اجرا اضافيا عن ساعات العمـل           ) ٥١(مادة
 -: التاليةاالضافية بالمعدالت

 .تحسب الساعة بساعة ونصف خالل االيام العادية-ا
تحسب الساعة بساعتين خالل ايام االعياد او العطالت الرسـمية ومـن            -ب

يؤدي عمال اضافيا، خالل الليل من الساعة الثامنـة لـيال حتـى السـاعة           
 .الخامسة صباحا

 طريقة العمل المتناول
لمـوظفين ورفـق طريقـة العمـل        يجوز توزيع ساعات العمل على ا     ) ٥٢(مادة

المتناوب اذا اقتضت طبيعة العمل ذلك بحيث ال يستمر عمل الموظف فـي             
اية نوبة اكثر من شهر واحد متصال على ان يمنح تعويض مناوبة قـدره              

من راتبه وال يجوز الجمع بين تعويض العمل الليلـي وتعـويض            %)٢٠(
 .العمل بالنوبات

 الفصل الثاني
 االجازات

 االعتياديةاالجازة 
يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب كامل عن كل سنه من الخدمـة            ) ٥٣(مادة

الفعلية التقل عن ثالثين يوما واذا بلغ سن الخمسين جاز له الحصول على             
ـ        ةاجازة اعتيادي   ايـام االعتيـاد     ب لمدة خمسة واربعين يومـا وال تحتس

 .والعطالت ضمن مدة االجازة االعتيادية اذا تخللتها
 الزامية التمتع باالجازة االعتيادية

يكون التمتع باالجازة االعتيادية الزاميا في سنة استحقاقها وال تتـراكم           ) ٥٤(مادة
 . يوما كحد اقصى٩٠االجازة الكثر من 

 جدولة االجازة االعتيادية 
تجدول االجازة المستحقة للموظفين سنويا وفقا لمقتضيات العمـل مـع           ) ٥٥(مادة

الموظف على ان يتم اشعاره مسبقا بتاريخ بـدء اجازتـه           مراعاة ظروف   
االعتيادية على ان تعد هذه الجداول في موعد اقصاه شهر فبراير من كـل              

 .سنة مع موافاة الوزارة بصورة منها او اية تعديالت ترد عليها
 االجازة العارضة

يجوز للوحدة منح الموظف اجازة عرضية ال تزيد عن يـومين فـي             ) ٥٦(مادة
هر اذا اقتضتها ظروف طارئة وبما ال يتجاوز عشرة ايام فـي السـنة              الش

 .يسقط حق الموظف فيها بمضي السنة
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 االجازة المرضية
يستحق الموظف اجازة مرضية براتب كامل مدتها ستون يومـا فـي            ) ٥٧(مادة

السنة متقطعة او متصلة  بناء على تقرير من الجهـة الطبيـة المختصـة               
ية لهذا القانون الحاالت المرضية التي تزيد مدتها عن         وتعالج اللوائح التنفيذ  

 .ذلك
يستحق الموظف الذي يصاب بمرض مهني او اصابة اثناء تادية عمله           ) ٥٨(مادة

او بسببه اجازة مرضية براتب كامل للمدة التي تحـددها الجهـة الطبيـة              
المختصة حتى يبت في حالته الصحية وتسري عليه في هذه الحالة احكـام             

التامينات والمعاشات التقاعدية واللـوائح الصـادرة بموجـب هـذا           قانون  
 .القانون

 اجازة الوضع
يحق للموظفة الحامل ان تحصل على اجازة وضع براتب كامل مدتها           .ا) ٥٩(مادة

ستون يوما متصلة قبل الوضع او بعده وال تؤثر اجازة الوضع على تمتـع              
 .الموظفة باجازتها االعتيادية

حامل عشرين يوما اضافة الى االيام المذكور في الفقـرة          تعطى الموظفة ال   
 :من هذه المادة وذلك في الحالتين التاليتين ) ا(
 .اذا كانت الوالدة متعسرة واقتضت عملية جراحية -١
 .اذا ولدت توائم -٢

 االجازات الخاصة
يحق للموظف الحصول على اجازة خاصة براتب كامل ال تحتسب من           ) ٦٠(مادة

 -:ة في االحوال التاليةاجازته االعتيادي
 .يوما)٣٠(الداء فريضة الحج ولمرة واحدة طوال خدمته مدة -ا
 .يوما كحد اقصى من تاريخ الوفاة) ٤٠ (ةالموظفة في حالة وفاة زوجها ولمد-ب
الموظف المخالط المريض بمرض معد وخطير وتقـرر اللجنـة الطبيـة            -ج

 .للمدة التي تحددها اللجنةوالسلطات الطبية المختصة منعه من مزاولة وظيفته و
 شروط وضوابط منح االجازة

تحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون الشروط والضوابط المنظمة الستحقاق         ) ٦١(مادة
 .االجازات المذكورة اعاله او اية اجازة اخرى
 الباب السادس
 حاالت الموظف
 الفصل االول

 النقل
 اغراض النقل
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 الى تعزيز عالقة التعاون بـين الوحـدات         النقل اسلوب اداري يهدف   ) ٦٢(مادة
االدارية  لسد النقص في الخبرات لشغل بعض الوظائف لـدى اي منهـا              
ويساعد على وضع الموظف في الوظيفـة االكثـر مالئمـة السـتعداداته             

 .وقدراته ومؤهالته وال يستخدم كاجراء ردع او عقوبة
 النقل بطلب الموظف

وحدته االدارية بطلب للنقل لملئ وظيفـة       يحق للموظف ان يتقدم عبر      ) ٦٣(مادة
 .شاغرة ضمن وحدته االدارية او في وحدة ادارية اخرى

 نقل الموظف
يجوز نقل الموظف من وحدة ادارية الى وحدة ادارية اخرى او ضمن            ) ٦٤(مادة

نفس الوحدة االدارية بفئته الوظيفية سواء بنفس تسمية وظيفته او بتسـمية            
 .جغرافية اخرى في الجمهوريةاخرى وفي نفس المنطقة ال

ويجوز ان يقترن النقل بالترفيع منى استوفى الموظـف شـروط الترفيـع              
 .المحددة في هذا القانون واللوائح المنفذة له

 
 شروط واحكام النقل

 -:يشترط في النقل ما يلي) ٦٥(مادة
 .وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في الموازنة .١
 .ظيفة التي سينقل اليهااستيفاء الموظف شروط ومواصفات  الو .٢
يراعى عند نقل الموظف من منطقة جغرافية الى اخرى حالتـه العائليـة              .٣

 .ويؤمن الحد االدنى من الخدمة االساسية مثل السكن وغيره
تتحمل الوحدة االدارية المنقول اليها الموظف راتبـه وبدالتـه المسـتحقة            .٤

 .اعتبارا من اول الشهر التالي مباشرة لتاريخ النقل
 .افقة الوحدتين االداريتينمو .٥
اذا نقل الموظف ضمن وحدته االدارية لشغل وظيفة في منطقة جغرافيـة             .٦

 .اخرى في الجمهورية استحق البدل المقرر لها
 صالحية النقل

 :يكون النقل على النحو  التالي) ٦٦(مادة
بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما يتعلق بشاغلي وظائف مجموعـة           -ا

العليا وبقرار من الوزير  المختص بالنسبة لشاغلي وظائف الفئتين          االدارة  
االدنى بهذه المجموعة عندما يكون النقل على صـعيد الـوزارة المعنيـة             

 .والوحدات المرتبطة بها مع اشعار الوزارة بصورة من قرار النقل
بقرار من الوزير المختص او من يفوضه فيما يتعلق بشاغلي المجموعات           -ب

 .ة االخرىالوظيفي



 

 ٢٥٢

 خدمة مدنية

 الفصل الثاني
 الندب

 اغراض الندب
يجوز عند الضرورة ندب الموظف ضمن فروع وحدته االدارية او الى           ) ٦٧(مادة

وحدة ادارية اخرى بتكليف من وحدته لالستفادة من خبراته او التنفيذ مهمة            
 .معينة داخل الجمهورية او خارجها

 مدة الندب
اشهر قابلة للتمديد في حالة الضـرورة       يكون الندب لمدة اقصاها ستة      ) ٦٨(مادة

 .لستة اشهر اخرى
 استحقاقات الموظف عند الندب

يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وما يستحقه من البدالت المقررة مـن           ) ٦٩(مادة
الوحدة االدارية المنتدب منها فيما عدا البدالت المرتبطة بظروف ومكـان           

 اذا اتفق علـى خـالف ذلـك         العمل فتمنح له من الجهة المنتدب اليها اال       
 .وتوضح اللوائح المنفذة شروط االستحقاق

 الندب جزء من الخدمة 
 .تحتسب مدة الندب خدمة الغراض الترقية والترفيع ضمن شروطهما) ٧٠(مادة

 صالحية الندب
يكون ندب الموظف بموافقة الوزير المختص او من يفوضه او رئيس           ) ٧١(مادة

 .الوحدة االدارية او من يفوضه
 الفصل الثالث
 االعارة

 صالحية االعارة
للسلطة المختصة بالتعيين بناء على ترشيح مـن الـوزير المخـتص       .ا) ٧٢(مادة

اعارة اي من موظفي مجموعة االدارة العليا وبموافقة الموظف الخطية الى           
 .جهة يمنية او غير يمنية داخل الجمهورية او خارجها

ي مـن شـاغلي المجموعـات       للوزير المختص او من يفوضه اعـارة ا       -ب
الوظيفية االخرى وبموافقة الموظف الخطية الى جهة يمنية او غير يمنيـة            

 .داخل الجمهورية او خارجها
 .وفي جميع االحوال يلزم موافاة الوزارة بصورة من القرار الصادر باالعارة

 مدة االعارة
لمؤسسـات  تحدد مدة االعارة في المجالس والمنظمات والنقابـات وا        .ا) ٧٣(مادة

والشركات اليمنية والعربية والدولية اللذين يتم اختيارهم باالنتخاب للعمـل          
فيها لدورة معينة بمدة الدورة الرسمية المقررة في دسـاتيرها او نظمهـا             

 .وتجدد االعارة لذات المدة في حالة اعادة االنتخاب لدورة تالية



 

 ٢٥٣

 خدمة مدنية

عارة الى جهة يمنيـة     من هذه المادة تكون مدة اال     )ا(مراعاة احكام الفقرة    .ب
بما ال يزيد عن سنه واحدة ويستثنى من ذلك المجالس المنتخبة في النقابات             

 .والمنظمات الجماهيرية
تكون مدة االعارة الى منظمات عربية او دولية مساوية لمدة عقد العمـل             . ج

 .المبرم بين المعار والمنظمة وتتجدد االعارة بنفس فترة تجديد العقد
  اعادة الموظفحق الدولة في

تحتفظ الدولة بحقها في اعادة الموظف المعار الى الخارج اذا اقتضـت            ) ٧٤(مادة
 .ذلك المصلحة العليا للبالد

 شروط االعارة الى جهة غير يمنية
اليجوز اعارة الموظف الى جهة غير يمنية مالم يكن قد امضى خمس             ) ٧٥(مادة

 .سنوات فعلية في الخدمة على االقل
 
 

  المعار الوظيفيةحفظ حقوق
يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ويجوز شغلها عن طريق االنابـة اذا           .ا) ٧٦(مادة

كانت مدة االعارة تقل عن سنه واحدة اما اذا زادت علـى ذلـك فيجـوز                
اشغالها عن طريق الترفيع او النقل او التعيين على ان تعطى االولوية فـي         

 .دة االداريةذلك للموظف المستوفي للشروط من داخل الوح
تلتزم الوحدة االدارية المعيرة عند عودة الموظف باعادته الـى وظيفتـه            .ب

االصلية في حالة عدم اشتغالها او الى اي وظيفة خالية مـن نفـس فئتـه                
الوظيفية او يبقى في فئته االصلية بصفة شخصية على ان تسـوى حالتـه              

ظ لـه بكافـة     على اي وظيفة تخلو من نفس فئته وفي جميع االحوال يحتف          
 .مميزات الوظيفية التي كان يشغلها قبل االعارة

 التزامات الجهة المستعيرة
تتحمل الجهة المستعيره جميع ما يستحقه الموظف نتيجة عمله لديها من           ) ٧٧(مادة

راتب وبدالت واية مخصصات وحقوق اخرى ويستثنى من ذلـك حـاالت            
 .االعارة للنقابات والمنظمات الجماهيرية

 الشتراك في صندوق التقاعدتسديد ا
يلتزم الموظف المعار بدفع اقساط االشتراك المقررة عليه الى صندوق           ) ٧٨(مادة

التقاعد حسب النسبة التي يحددها لهذه الحالة قانون التامينات والمعاشـات           
 .التقاعدية

 االعارة جزء من الخدمة



 

 ٢٥٤

 خدمة مدنية

يـع ضـمن    تحتسب مدة االعارة الغراض المعـاش والترقيـة والترف        ) ٧٩(مادة
 .شروطهما

 الفصل الرابع
 االنابة

 صالحية االنابة
يجوز بقرار من الوزير المختص او من يفوضـه او رئـيس الوحـدة              ) ٨٠(مادة

االدارية او من يفوضه تكليف الموظف بالقيام بمهام وظيفة اخـرى انابـة             
سواء بصورة مستقلة او باالضافة الى مهام وظيفته في حـدود الوظـائف             

 .لشروط والمدد التي تحددها اللوائح المنفذة لهذا القانونوالمستويات وا
 الفصل الخامس

 التفرغ
 اغراض وصالحية التفرغ

يجوز بقرار من الوزير المختص او رئيس الوحـدة االداريـة تفـرغ             ) ٨١(مادة
الموظف الغراض البحث العلمي في حقول العلوم او الثقافة او الفنـون او             

 او تطويره يقع في اطار نشـاط الوحـدة          النجاز مهمات تتعلق باداء عمل    
االدارية ويحدد القرار مدة التفرغ بحيث ال تتجاوز سنتين ضـمنها فتـرة             

 .التمديد
 استحقاقات المتفرغ

يستحق الموظف راتبه كامال اثناء مدة التفرغ اذا كان التفرغ يقتضـي            ) ٨٢(مادة
 البحـث   من الموظف وفقا لمخطط العمل المقر من السلطة المختصة لتنفيذ         

او المهمة المحددة االنتقال الى منطقة او مناطق جغرافية داخل الجمهورية           
 .او خارجها يعامل من حيث البدل معاملة حالة الندب

 التفرغ جزء من الخدمة
 .تحتسب مدة التفرغ خدمة الغراض الترقية والترفيع ضمن شروطهما) ٨٣(مادة

 
 الباب السابع
 تطوير الموظف
 الفصل االول

 ط القوى العاملةتخطي
 التعريف

الغراض هذا القانون يقصد بتخطيط القوى العاملة تحديد االحتياجـات          ) ٨٤(مادة
الفعلية االنية والمستقبلية من القوى العاملة لكل وحدة ادارية ومـا يـرتبط              
بتشغيلها من تكاليف في مجال االجور وعالقته بانتاجية العمل وكذا توزيع           

املة لضمان تحسين االنتفاع من الطاقات البشـرية        واعادة توزيع القوى الع   
 .في التنفيذ الكفؤ لخطط التنمية



 

 ٢٥٥

 خدمة مدنية

 التخطيط وظيفة اساسية للوحدة االدارية
تتولى كل وحدة ادارية ممارسـة تخطـيط القـوى العاملـة كنشـاط              ) ٨٥(مادة

متخصص ومستمر وفقا للمهام المناطة بها بمقتضى خطـط التنميـة مـع             
التنسيق في مراحل التخطيط والتنفيذ بين االنشطة       الحرص على تطبيق مبدا     

 .المتخصصة في مجال القوى العاملة داخل الوحدة االدارية
 البيانات واالحصاءات المطلوبة من الوحدة االدارية

تلتزم كل وحدة ادارية بتقديم البيانات واالحصاءات التالية الى الوزارة          ) ٨٦(مادة
 : التي تضعها لذلكوفقا للمواعيد والنماذج واالساليب

 .بيانات احصائية كمية ونوعية للقوى الوظيفية في الوحدة االدارية.ا
 .كشف عام سنوي بموظفي الوحدة االدارية.ب
 .اي بيانات اخرى في مجال شئون الموظفين.ج
 

 مراحل تخطيط القوى العاملة
لة في  تلتزم كل وزارة بتنمية النشاط التخطيطي في مجال القوى العام         .ا) ٨٧(مادة

الوحدات االدارية المرتبطة بها وصياغة خطة شاملة فـي مجـال القـوى             
العاملة على صعيد النشاط االقتصادي الذي تمارسه تلك الوزارة وتتقدم به           

 .الى وزارة الخدمة المدنية االصالح االداري
تقوم الوزارة بدراسة وتنسيق مشاريع الخطط في مجال القـوى العاملـة            .ب

 . شاملة تتقدم بها الى المجلس االعلىوصياغتها في خطة
 الفصل الثاني

 التدريب والتاهيل
 تعريف التدريب والتاهيل

الغراض هذا القانون بقصد بالتدريب والتاهيل عملية تحديد االحتياجات         ) ٨٨(مادة
التدريبية الفعلية االنية والمستقبلية ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها         

 قدر من المالئمـة لمعـارف وقـدرات ومهـارات           بما يكفل تحقيق اكبر   
الموظفين مع تطوير المسـئوليات واالعمـال فـي النـواحي االداريـة             

 .واالقتصادية والتكنولوجية
 مبدا الزامية التدريب

التدريب جزء مهم من خدمة الموظف وملزم له يتطـور مـع حياتـه              ) ٨٩(مادة
طبيعـة واهـداف    الوظيفية ويالزمها في كافة مستويات الوظيفة تفرضـه         

 .الوظيفة العامة كاساس للتنمية
 تحديد االحتياجات التدريبية



 

 ٢٥٦

 خدمة مدنية

تلتزم كل وحدة ادارية بتحديد االحتياجات التدريبية وبتخطيطها ووضع         ) ٩٠(مادة
البرامج االمكانات والتمويل الالزم لتنفيـذها كواجـب اساسـي وكنشـاط            

 .تاهيلمتخصص ومستمر تمارسه وفقا للسياسة العامة للتدريب وال
 انواع التدريب والتاهيل

يشمل تدريب وتاهيل الموظفين سواء كان داخل الجمهورية او خارجها          ) ٩١(مادة
 -:الحاالت التالية

دورة لمتابعة التطورات الحديثة  في ناحية من نواحي المعرفة النظريـة او             .ا
 .التطبيقية او لحضور مقررات دراسية او موسمية

 . بعد التخرج الجامعيدورة او دراسة عليا لما.ب
 .الندوات واللقاءات العليمة. ج
 .الجلوس المتحانات عامة او خاصة باشراف الجهات المعنية. د

 .الدورات النقابية.هـ
 

 مراحل تخطيط التدريب والتاهيل
تلتزم كل وزارة ووحدة ادارية بتطبيق المراحل والخطوات ذاتها لعملية          ) ٩٢(مادة

من هذا القانون فـي مجـال       )٨٧(ددة في المادة  تخطيط القوى العاملة المح   
 .تخطيط التدريب والتاهيل

 دور الوزارة في مجال التدريب والتاهيل 
تقوم الوزارة بعد اقرار مجلس الـوزراء لمشـروع الخطـة الشـاملة             ) ٩٣(مادة

 -:للتدريب والتاهيل بما يلي
خطط التنميـة   االشراف على سالمة تنفيذ السياسات التدريبية المتعلقة بتنفيذ         .ا

 .االدارية
وضع خطة للتدريب االداري العام الذي يشمل اثـره جميـع الوحـدات             .ب

االدارية وتنفيذ هذه الخطة بواسطة معاهد التدريب المرتبطـة بهـا وايـة             
جهات اخرى قادرة بحكم طبيعة نشاطها وامكاناتها علـى المسـاهمة فـي             

 .التنفيذ
 تمويل التدريب

ارية بعرض الدورات المطلوب تمويلها من الـدورة        تلتزم كل وحده اد   ) ٩٤(مادة
على الوزارة للتاكد من امكانية الحصول على تمويل لها من خالل عالقات            
التعاون مع الدول االخرى او عن طريق المصـادر االخـرى المتيسـرة             

 .للدولة
 احالة المنح والدورات على الوزارة وتوزيعها



 

 ٢٥٧

 خدمة مدنية

ة المنح الدراسية والتدريبية والـدورات      على كل وحدة ادارية احالة كاف     ) ٩٥(مادة
التي تتعلق بالموظفين الى الوزارة ايا كان مصدرها بهدف تنظيم توزيعهـا            

 .وجدولتها زمنيا واعالنها ومتابعة وتقييم مستوى التنفيذ
 استشارة الوزارة

ينبغي على كل وحدة ادارية مراجعة الوزارة فيما يتعلق ببنود التدريب           ) ٩٦(مادة
 في مشروعات االتفاقيات والعقود وذلك بهدف التاكد من تطابقهـا           والتاهيل

مع االحتياجات التدريبية المطلوبة ولضمان تجنيب الدولة اعباء مالية غير          
 .ضرورية

 راتب الموفد اثناء التدريب والتاهيل
يستحق الموظف الموفد للتدريب او التاهيل في الـداخل او الخـارج            .ا) ٩٧(مادة

قررة كما تحددها جهة التدريب والتاهيـل او االتفاقيـات او           راتبه للمدة الم  
غيرها للمستوى المقرر وتحدد الالئحة البدالت المستحقة للموفـد كليـا او            
جزئيا وفقا لكل حالة على حدة وفي كافة االحوال ينبغـي علـى الوحـدة               

 .االدارية للموفد التاكد من مدة التدريب او التاهيل المقررة قبل ايفاده
ولى البعثة الدبلوماسية للدولة في الخارج رعاية ومتابعة سـير تـدريب            تت.ب

وتاهيل الموفدين وتقديم التقارير بشان ذلك الى وزارة الخارجيـة والتـي            
بدورها تقوم بارسال صورة منها لكل مـن الـوزارة والوحـدة االداريـة              

 .المعنية
 .دراسة الجامعيةمن هذه المادة على الملتحقين بال)ا(ال تسري احكام الفقرة.ج

 التزامات الموفد
يتعهد الموظف الموفد للتدريب والتاهيل بـااللتزام بالشـروط التـي           .ا) ٩٨(مادة

 .يتضمنها نموذج التعهد الذي تضعه الوزارة
يلتزم الموظف بالعمل في خدمة الدولة مدة تعادل ضعف المدة التي قضاها            .ب

د عدم رغبتـه فـي      في التدريب او الدراسة في نطاق تخصصه المهني عن        
 .مواصلة خدمته

 تنظيم التدريب والتاهيل
تحدد الالئحة التنفيذية القواعد والشروط واالجراءات االدارية والماليـة         ) ٩٩(مادة

 .المتعلقة بالتدريب والتاهيل
 الفصل الثالث
 تقييم االداء

 التعريف
وفقـا  يقصد بتقييم االداء تشخيص القدرات والطاقات لدى الموظفين         ) ١٠٠(مادة

السس ومعايير موضوعية بهدف التعرف على جوانب القوة لديهم لتنميتها          
وتطويرها ونقاط الضعف لمعالجتها عن طريق التوجيه واالرشاد والتدريب         



 

 ٢٥٨

 خدمة مدنية

ويتولى الرؤساء االداريون تطبيق هذه المعايير بشعور عال من المسـئولية      
 .والصدق واالمانة

 قواعد التقييم
بالتعاون مع الوحدات االداريـة االخـرى النمـاذج         تضع الوزارة   .ا) ١٠١(مادة

 .والمعايير واالرشادات الخاصة بتقييم اداء الموظف
يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي لتقييم اداء الموظف معتمدا في ذلـك            .ب

على البيانات والمالحظات والوقائع المدونة فـي سـجل االداء وللـرئيس            
عد مناقشة محتوياته مع الرئيس المباشـر       االعلى المصادقة عليه او تعديله ب     

واذا كان الرئيس المباشر هو رئيس الوحدة االدارية فيكتفي بالتقرير الـذي            
 .يعده

تكون الوحدة االدارية المعار او المنتدب اليها الموظف هي جهـة اعـداد             .ج
التقرير اذا امضى فيها تسعة اشهر وتحدد اللوائح المنفذة الحاالت االخرى           

 .ف المدةعند اختال
يكون تقرير تقييم االداء سنويا وفي مواعيد محددة من السـنة ال تتجـاوز              .د

 .نهاية شهر ديسمبر من كل عام
–متوسـط -جيـد -ممتـاز :(تكون درجات تقييم االداء وفقا للتدرج االتي      .هـ

 ).ضعيف
على الرئيس المباشر ان يشعر شفويا او تحريريا الموظف الذي يتوقـع ان             .و

سنوي بدرجة ضعيف قبل ستة اشهر من الموعـد النهـائي           يكون تقييمه ال  
العداد التقرير بنواحي ضعفه وسبل معالجتها وان يقدم له المساعد الالزمة            

 .التي  تمكنه من تجاوزها
تعرض التقارير السنوية لتقييم اداء الموظف على لجنة شئون المـوظفين           .ح

لها ان تعتمدها او تعـدلها      لتقدير درجة الكفاية التي تراها وفقا لهذه المادة و        
بقرار مسبب ويجوز للجنة استدعاء الرؤساء لمناقشتهم في التقارير المقدمة          

 .من قبلهم
تكتسب قرارات اللجنة درجة القطعية بعد التصديق عليها من قبل رئـيس            .ط

الوحدة وانقضاء فترة االعتراض المحددة باسبوعين مـن تـاريخ ابـالغ            
 .هالموظف بالتقدير الحائز علي

 تقييم اداء شاغلي  الوظائف العليا
يكون تقييم اداء شاغلي مجموعة وظائف االدارة العليـا مـن قبـل             ) ١٠٢(مادة

رؤسائهم المباشرين وفقا لتدرج المستويات في هذه المجموعة وتحال الـى           
 .الوزير المختص التخاذ ما يراه بشانها

 اخطار الموظف بالتقييم
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التقدير الحاصل عليه خـالل اسـبوعين مـن         يخطر الموظف كتابة ب   ) ١٠٣(مادة
 .تاريخ اعتماد رئيس الوحدة لتقدير لجنة شئون الموظفين

 حق الموظف بالتظلم
للموظف الحاصل على تقدير  ادنى مما يستحقه حق االعتراض على           ) ١٠٤(مادة

 .قرار اللجنة كتابيا خالل اسبوعين من تاريخ تسلمه االخطار
 البت في التظلمات

يشكل رئيس الوحدة لجنة مكونة من ثالثة اشخاص اثنين منهم مـن             ) ١٠٥(مادة
كبار موظفي الوحدة االدارية والشخص الثالث ممثل عن اللجنة النقابية من           
غير اعضاء لجنة شئون الموظفين للبت في االعتراضـات المقدمـة مـن             

 .الموظفين ويكون قرارها نهائيا في الموضوع
 االستفادة من عملية التقييم

تقوم الوحدة االدارية باتخاذ االجراءات المناسبة لمعالجـة جوانـب          .ا) ١٠٦(مادة
القصور في اداء الموظف عن طريق التدريب وتوسـيع مجـال الخبـرة             
باالستفادة من االمكانات المتوفرة فيها او في المراكـز التدريبيـة ضـمن             

 .برنامجها لتطوير الموظفين فيها
 تبصير موفيهم تحريرا او شـفويا        كاسلوب اداري وتربوي على الرؤساء    .ب

في الجوانب التي تحتاج الى تحسين فـي النـواحي العمليـة والسـلوكية              
 .مساعدتهم في تجاوزها

 نتائج التقييم
تحدد الالئحة التنفيذية النتائج المترتبة على التقارير السـنوية لتقيـيم           ) ١٠٧(مادة

 .االداء
 الباب الثامن

 الرعاية والتعويضات
 هنيةالسالمة الم

تطبق منشات ووحدات الجهاز االداري للدولة قواعد واحكام السالمة         ) ١٠٨(مادة
 .والصحة المهنية الواردة في قانون العمل واللوائح المنفذة له

 الرعاية الصحية والتعويضات
تطبق على الموظف القواعد االحكام المتعلقة به في قانون التامينـات           ) ١٠٩(مادة

 -: المجاالت التاليةوالمعاشات التقاعدية في
 .الرعاية الصحية .١
 .تعويض االصابة اثناء العمل او بسببه .٢
 .مكافاة نهاية الخدمة .٣
 .المعاش التقاعدي .٤
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اية مزايا اخرى يقررها قانون التامينات والمعاشات التقاعديـة واللـوائح            .٥
 .المكملة له

 تنمية النشاط الثقافي
ا وتنمية النشـاط الثقـافي      تعمل كل وحدة ادارية على رعاية موظفيه      ) ١١٠(مادة

واالجتماعي لديهم وان تتقدم بالمقترحات التـي تسـاعد علـى رعـايتهم             
 .واستقرارهم وتنمية روح التعاون واالبداع لديهم

 الباب التاسع
 التحقيق والتاديب االداري

 العقوبات التاديبية
) ١٣(اذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في المادة        ) ١١١(مادة

من هذا القانون او القوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بها في الخدمـة            
المدنية او في تطبيقها فتوقع عليه احدى العقوبات التاديبية التاليـة حسـب             

 .جسامة المخالفة بعد اجراء التحقيق
 .التنبيه .١
 .االنذار .٢
 %).٢٠(الخصم من الراتب الشهري بما ال يتجاوز .٣
 .لعالوة السنوية لمدة ال تتجاوز ستة اشهرتاجيل موعد استحقاق ا .٤
 .الحرمان من العالوة السنوية .٥
 .تاجيل موعد استحقاق الترفيع .٦
استرداد كل الخسائر او بعضها الناجمة عـن المخالفـة بمـا ال يتجـاوز                .٧

 .من الراتب الشهري%) ٢٠(
 .تخفيض الراتب .٨
 .تخفيض الفئة والراتب معا .٩
 .عاش والمستحقات االخرىالفصل من الخدمة مع حفظ  الحق في الم .١٠

 مبادئ واجراءات التحقيق والتاديب
ال يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبـات المنصـوص            .ا) ١١٢(مادة

من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبهـا         ) ١١١(عليها في المادة  
 .الموظف

داريـة  تتبع في كافة مراحل التحقيق والتاديب االصول واالجـراءات اال         .ب
والقانونية المتعلقة  بتاديب الموظف  بمقتضـى اللـوائح  التنفيذيـة لهـذا         

 .القانون
 صالحية توقيع العقوبات
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من هـذا   ) ١١١(توقع العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة      ) ١١٣(مادة
القانون على المخالفة التي يرتكبها الموظف فـي مجموعـات الوظـائف            

ة او الحرفية او الخدمات المعاونة وفقـا للصـالحيات          االشرافية او التنفيذي  
 :التالية

بقرار من المدير العام لالدارة العامة او من يماثله بناء على اقتـراح مـن                -أ 
الرئيس االدنى مباشرة اذا كانت العقوبة التاديبية للمخالفة هـي التنبيـه او             

 .االنذار
مدير العام لالدارة   بقرار من الوكيل او من يماثله بناء على اقتراح من ال           -ب 

العامة اذا كانت العقوبة التاديبية للمخالفة هي التنبيه او االنذار  او الخصـم              
 .من الراتب

بقرار من نائب الوزير او من يماثله بناء على اقتراح من الوكيل اذا كانت               -ج 
العقوبة التاديبية للمخالفة هي التنبيه او االنذار او الخصم مـن الراتـب او              

 .استحقاق العالوة السنويةتاجيل موعد 
بقرار من الوزير المختص او من يفوضه بناء على اقتـراح مـن نائـب                -د 

الوزير اذا كانت التاديبية هي التنبيه  او االنذار او الخصم من الراتـب او               
تاجيل موعد استحقاق العالوة السنوية او الحرمان منها وبقرار منـه بنـاء             

 .بات االخرىعلى توصية من مجلس التاديب في العقو
من هذا القانون   ) ١١١(توقع العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة       -ه 

على المخالفة التي يرتكبها الموظف من مجموعة وظـائف االدارة العليـا            
بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بناء على اقتراح من الوزير المختص           

) ١١٤(ليه في المـادة   استنادا الى قرار مجلس التاديب االعلى المنصوص ع       
فتكـون مـن قبـل الـوزير        ) ٧-١(من هذا القانون فيما عدا العقوبات من      

 .المختص
 تشكيل المجلس التاديبي االعلى وصالحياته

ينشا مجلس تاديب اعلى للنظر في المخالفات  المنسوبة الى موظفي           .ا) ١١٤(مادة
 -:مجموعة االدارة العليا ويتم تشكيله على النحو التالي

 رئيسا       العدل وزير .١
 عضوا وزير الخدمة المدنية واالصالح االداري .٢
 عضوا رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .٣
 عضوا    وزير الشئون القانونية .٤
 عضوا    وزير يختاره الموظف .٥
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ينظم بقرار من رئيس مجلس الوزراء نظام عمل المجلـس بنـاء علـى              .ب
 .اقتراح من وزير العدل

مجلس التاديب االعلى نافذة بعد مصـادقة رئـيس مجلـس       تكون قرارات   .ج
الوزراء عليها مع احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء الى القضاء المخـتص            

 .في حالة عقوبة الفصل فقط
 تشكيل المجلس التاديبي العادي وصالحياته

ينشا مجلس تاديب في كل وحدة اداريـة للنظـر فـي المخالفـات              .ا) ١١٥(مادة
في المجموعات الوظيفية االخرى ويتم تشكيله علـى النحـو          المنسوبة الى موظ  

 :التالي
 .رئيسا   نائب الوزير او نائب رئيس الوحدة االدارية .١
 .عضوا  .اثنين من موظفي مجموعة االدارة العليا في الوحدة .٢
 .عضوا سكرتير النقابة او من يختاره الموظف في الوحدة االدارية  .٣
لوحدة االدارية نافـذة بعـد مصـادقة        تكون قرارات مجلس التاديب في ا     .ب

الوزير المختص او رئيس الوحدة االدارية عليها على انه ينبغي في كافـة             
االحوال موافقة الوزير المختص على عقوبات تنزيل الفئـة والراتـب او            
الفصل مع احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء الى القضاء المخـتص فـي حالـة               

 .الفصل
 االحالة الى القضاء

لالدارة او مجلس التاديب وقف اجراءات التحقيق واحالـة الموظـف           ) ١١٦(مادة
الى النيابة العامة بمعرفة الوزير المختص اذا تبين ان المخالفة المنسـوبة            

 .الى الموظف تنطوي على جريمة جزائية
 توقيف الموظف

ال يجوز توقيف الموظف اثنـاء فتـرة التحقيـق اال اذا اقتضـت               .ا) ١١٧(مادة
تحقيق او العمل ذلك وبموافقة الوزير المختص او رئيس الوحدة          مصلحة ال 
 .االدارية

يتقاضى الموظف راتبه اثناء فترة التحقيق اذا استمر في عمله اما اذا تـم              .ب
توقيف الموظف فانه يتقاضى نصف راتبه اثناء فترة التحقيق التي ال يجوز            

 .اشهر) ٤(ان تتعدى 
اتب المتبقـي اذا كانـت العقوبـة        ال يستحق الموظف الموقوف نصف الر     .ج

المتخذة بحقه هي عقوبة الفصل من الخدمة او عقوبة قيد الحرية في جريمة             
مخلة بالشرف او االمانة وال يكون مطالبا في هذه الحالـة باسـترداد مـا               

 .صرف له اثناء فترة التحقيق
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 الباب العاشر
 انتهاء الخدمة

 حاالت انتهاء الخدمة
ات الموظف بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فـي         تنتهي خدم -١) ١١٨(مادة

 :احدى الحاالت  التالية 
 .انهاء الخدمة.ا
 .االستقالة.ب
 .الغاء الوظيفة السباب تنظيمية او اقتصادية.ج
 .الفصل او العزل.د
ينظم قانون التامينات والمعاشات التقاعدية مستحقات الموظف بموجب كل         -٢

 .حالة من حاالت انتهاء الخدمة
 الفصل االول
 انهاء الخدمة

 اسباب انهاء الخدمة
 -:تنتهي خدمات الموظف الحدى االسباب االتية) ١١٩(مادة
 .بلوغ السن القانونية او الخدمة القانونية الحالة الموظف على التقاعد .أ 
احالة الموظف على التقاعد بناء على طلبه عند اكمال المدة التي تجيز له  .ب 

 .ات والمعاشات التقاعديةذلك بمقتضى قانون التامين
عدم اللياقة الصحية للخدمة بمقتضى قرار بمقتضى قرار من الجهة الطبية  .ج 

 .المختصة
 .عدم صالحية الموظف للقيام بمهام الوظيفة خالل الفترة االختبارية .د 
انتهاء مدة العقد اذا كان محدد المدة واذا ما استمر الطرفان في تنفيذه بعد  .ه 

 .د مجددا لمدة غير محددةانقضاء مدته اعتبر العق
انتهاء المدة المقررة لشغل الوظيفة المؤقتة ما لم يتحدد ضمنيا استمرار  .و 

 .عالقات العمل الفعلية
وفاة الموظف حقيقة او حكما ويكون تقرير وفاة الموظف حكما بموجب  .ز 

 .حكم قضائي نهائي
 .فقد الجنسية اليمنية المكتسبة بمقتضى قانون الجنسية اليمنية .ح 

  الثانيالفصل
 االستقالة

 االستقالة واجراءاتها
للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحرير ي يقدمه الى السلطة           .ا) ١٢٠(مادة

 .المختصة مع اشعار لمدة شهر واحد
للموظف العدول عن االستقالة خالل اسبوعين من تاريخ تقـديمها بطلـب      .ب

 .تحريري
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بوعين من تاريخ تقـديمها،     ال يجوز البت في طلب االستقالة قبل مرور اس        .ج
وعلى السلطة المختصة البت في الطلب تحريريا بالقبول او الرافض خالل           
ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وعلى الموظف االسـتمرار بوظيفتـه            

 .وااللتزام بتنفيذ واجباته بامانة واخالص لحين تبليغه بالقرار
الل المدة المنوه عنهـا فـي       اذا لم تبت السلطة المختصة بطلب االستقالة خ       .د

 .من هذه المادة تعتبر االستقالة مقبولة بانتهاء هذه المدة) ج(الفقرة 
 تاجيل موعد االستقالة

يجوز للسلطة المختصة تاجيل موعد قبـول االسـتقالة اذا اقتضـت             ) ١٢١(مادة
 .مصلحة العمل ذلك وبحيث ال تتجاوز ثالثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب

 نظر في االستقالةحالة عدم ال
ال يجوز  النظر في طلب استقالة الموظف في حالة وجود اجـراءات             ) ١٢٢(مادة

تاديبية او جنائية لها عالقة بوظيفته اال بعد صدور الحكم واكتسابه درجـة             
 .القطعية

 
 االنقطاع عن العمل

يعتبر الموظف مستقبال اذا انقطع عن العمل لمـدة عشـرين يومـا             ) ١٢٣(مادة
 .ون عذر مقبولمتصلة بد

 الفصل الثالث
 الغاء الوظيفة  السباب اقتصادية او تنظيمية

اذا اقتضت  عوامل اقتصادية او تنظيمية مؤكدة  وحالـة تتعلـق             . ا) ١٢٤(مادة
بقدرة الوحدة االدارية الغاء عدد من الوظائف فعلى الوحدة  االدارية ابالغ            

قبل اللجوء الى تخفيض    الوزارة المختصة اوال للتاكد من صحة هذه الوقائع         
 .الموظفين

ال يجوز اللجوء الى تخفيض الموظفين اال عند ما ال تكون هناك امكانيـة              .ب
لنقلهم او اعادة توزيعهم وفي هذه الحالة يستمر صرف رواتـبهم الكاملـة             

 .حتى يتم حصولهم على عمل اخر
يكون للموظفين الذين جرى تخفيضهم السـباب اقتصـادية او تنظيميـة            .ج

 .ولوية في اعادة تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم السابقةاال
 الفصل الرابع
 الفصل او العزل

 -:تنتهي خدمة الموظف بالفصل او العزل عند) ١٢٥(مادة
الفصل بقرار تاديبي او بقرار تكميلي  بحكم قضـائي نافـذ مـن محكمـة             .ا

 .مختصة
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او االمانـة كالرشـوة   اذا حكم على الموظف في جناية مخلـة بالشـرف      .ب
واالختالس والسرقة والتزوير والتالعب بالمال العام والشهادة الكاذبـة او          
غيرها من محكمة مختصة اعتبر معزوال من وظيفته حكما شريطة اكتساب         

 .الحكم الدرجة القطعية
 الباب الحادي عشر

 حق التنظيم والوقاية من منازعات العمل الجماعية وتسويتها
 الفصل االول
 حق التنظيم

 الحق في التنظيم
يتمتع الموظف بحق التنظيم واالنضمام الـى النقابـات والجمعيـات           ) ١٢٦(مادة

المهنية التي تستهدف تعزيز مصالحة والدفاع عنها وذلك وفقا لقانون تنظيم           
النقابات وقانون الجمعيات والتعاونيات وال يخضع في ذلك اال لاللتزامـات           

 .ظيفتهالناشئة عن وضعه وطبيعة و
 

 حماية الموظف
يتمتع الموظف بالحماية الكافية لضمان عـدم معاقبتـه او فصـلة او      ) ١٢٧(مادة

حرمانة من حق وظيفي له بسبب عضويته النقابية او بسبب مشاركته فـي             
 .انشطتها االعتيادية

 مبدا الطواعية في االنظمام
 يجـوز اجبـار     يقوم االنضمام الى النقابة على مبدا الطواعية ، وال        ) ١٢٨(مادة

الموظف او اكراهه على االنضمام او التخلي عن عضويته او التمييز ضده            
 .بسبب االنضمام او عدمه

 الفصل الثاني
 نظام الوقاية من المنازعات الجماعية وتسويتها

يحدد نظام واساليب واليه الوقاية من المنازعات الجماعية وتسـويتها          ) ١٢٩(مادة
 .قانون خاص بذلكفي الخدمة المدنية بمقتضى 

 الباب الثاني عشر
 احكام ختامية وانتقالية

 مهمة الوزارة في الرقابة والتفتيش
تتولى الوزارة مهمة الرقابة والتفتيش االداريين على سـالمة تنفيـذ           ) ١٣٠(مادة

تشريعات الخدمة المدنية في وحدات  الجهاز االداري للدولـة والقطـاعين            
لمختصة في تلك الوحدات تسـهيل مهمـة        العام والمختلط وعلى االدارات ا    

مفتشي الوزارة وتقديم المعلومات  التي تطلب منها بما في ذلك تمكينهم من             
 .االطالع على السجالت



 

 ٢٦٦

 خدمة مدنية

يكون جميع رؤساء وحدات شئون الموظفين بمختلـف مسـتوياتها          . ا) ١٣١(مادة
ة التنظيمية ونوابهم في كافة وحدات الجهاز االداري للدولة تابعين للـوزار          

 .وتجري مرتباتهم الكاملة منها وتعتمد في ميزانيتها
اذا كانت وحدة شئون الموظفين في اية وحـدة  مـن وحـدات الجهـاز                -ب

االدارية للدولة بمستوى ادارة او قسم فيعين مديرها  او رئيس القسم بقرار             
من الوزير اما اذا كانت بمستوى ادارة عامة في اية وحـدة اداريـة مـن                

االداري للدولة فيعين مديرها بقرار من مجلس الوزراء بناء         وحدات الجهاز   
 .على ترشيح من الوزير

 جهات استالم االوامر االدارية
على كل وحدة ادارية توافي الجهات التاليـة بصـورة مـن كافـة              ) ١٣٢(مادة

القرارات واالوامر االدارية المتعلقة بشئون الموظفين في كافة المجـاالت          
 -:فور صدورها

 .الخدمة المدنية واالصالح االداريوزارة  .١
 وزارة المالية .٢
 .الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .٣

 جواز تفويض بعض الصالحيات
لتحقيق المرونة والتمييز الكفؤ والفعال في انجاز االعمال واالقتصـاد   ) ١٣٣(مادة

 -:في الجهد والوقت والمال يتعين التالي
ة وفروع الوزارات  في المحافظـات       قيام الوزارة بتفويض الوحدات االداري    .ا

بعض الصالحيات المخولة لها بموجب هذا القانون والتشريعات االخـرى          
 .النافذة

قيام الوزير المختص بتفويض بعض الصالحيات المخولة له بموجب هذا          .ب
القانون والتشريعات االخرى النافذة الى نائبه ووكيل الوزارة المختص  او           

 التابعة لـه او رؤسـاء فـروع وزارتـه فـي             رؤساء الوحدات االدارية  
 .المحافظات او المحافظين

قيام نائب الوزير او من يماثله ورئيس الوحدة االدارية التابعـة او وكيـل              .ج
الوزارة بتفويض مرؤوسيهم في ديوان الوحدة االداريـة وفروعهـا فـي            
المحافظات او وكيل المحافظة بعض الصـالحيات المخولـة لكـل مـنهم             

 .ا القانون والتشريعات االخرى النافذةبموجب هذ
 -:وفي جميع االحوال يراعى عند التفويض ما يلي 
توفر الشروط واالمكانيات والقدرات والكفاءات الالزمة لممارسة المفوض         .١

 .اليهم الصالحيات المفوض بها
 مبدا التوازن بين السلطة والمسئولية .٢



 

 ٢٦٧

 خدمة مدنية

 محـدد فيهـا     ان يكون التفويض كتابيا وصادرا بقـرار مـن المفـوض           .٣
 .الصالحيات المفوضة ونطاقها ومدتها

 .ان تكون الصالحيات المفوضة اصلية للمفوض .٤
ال يجوز للمفوض عليه تفويض غيره فيما فوض فيه اال بموافقة صـاحب              .٥

 .السلطة االصلية
ال يعفي التفويض من فوض ايا من صالحياته من المسئولية الناجمة عـن              .٦

 ينشى التزاما مقابال يرتـب مسـؤولية        ممارستها من قبل المفوض اليه كما     
 .المفوض اليه في ممارسة ما عهد اليه من صالحيات

 على نفاذ هذا القانون سقوط مستحقات الموظف القانونيـة          بال يترت ) ١٣٤(مادة
عن خدمته السابقة على نفاذ هذا القانون كما ال يترتب على نفاذه اي مساس            

عاملين في القطاعين العام والمخـتلط      الحقوق والمزايا القانونية المكتسبة لل    
 .قبل صدور هذه القانون اذا كانت تتجاوز ما ورد في هذا القانون

 
 
 

 الغاء التشريعات السابقة
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يلغى كل قانون او نص يتعـارض          ) ١٣٥(مادة

 .مع احكام هذا القانون
 .نون بقرار من رئيس مجلس الوزراءتصدر اللوائح التنفيذية لهذا القا) ١٣٦(مادة
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)  ١٣٧(مادة

 بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
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