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@ @â@RPQR@òäÛ@HRQTI@áÓŠ@õaŠŒìÛa@ Üª@ îöŠ@Ša‹Ó
@ @â@RPPY@òäÛ@HSQI@áÓŠ@ïÐîÃìÛa@‹íë‡nÛa@æìãbÔÛ@òí‰îÐänÛa@òzöýÛa@Ša‡–hi
رئيس مجلس الوزراء.
بعد االطالع على دستور الجمھورية اليمنية .
وعلى القانون رقم ) (٣١لسنة  ٢٠٠٩بشأن التدوير الوظيفي .
وعلى القانون رقم ) (١٩لسنة ١٩٩١م بشأن الخدمة المدنية والئحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم ) (٤٣لسنة ٢٠٠٥م بشأن نظام الوظائف واألجور والمرتبات والئحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم ) (٤لسنة ٢٠٠٠م بشأن السلطة المحلية وتعديالته والئحته التنفيذية
وعلى القانون رقم ) (٦٧لسنة ١٩٩١م بشأن الخدمة في القوات المسلحة .
وعلى القانون رقم)(١٥لسنة ٢٠٠٠م بشأن ھيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم )١٩٩١ (٣٥م بشأن الھيئات والمؤسسات والشركات العامة.
وعلى القرار الجمھوري رقم ) (١٨٤لسنة ٢٠١١م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائھا.
وبنا ًء على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

@ @OO@@Š‹.........Ó@@OO
@ @Þëþa@lbjÛa
@ @æbí‹Ûa@Öbİãë@Òa‡çþaë@ÑíŠbÈnÛa@ë@òîànÛa
@ @Þëþa@Ý.—.Ð.Ûa
@ @ÑíŠbÈnÛa@ë@òîànÛa
مادة)(١

تسمى ھذه الالئحة بـ)الالئحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم ) (٣١لسنة ٢٠٠٩م(.

مادة)(٢

الغWWراض تطبيWWق ھWWذة الالئحWWة يكWWون للكلمWWات والعبWWارات التاليWWة حيثمWWا وردت فWWي فيھWWا المعWWاني
الموﺿحه قرين كل منھا ما لم يرد في سياق النص خالف ذلك :
الـــــــــــــــــوزارة

 < <Vوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

الوزيــــــــــــــــــر

 < <Vوزير الخدمة المدنية والتأمينات.

القانــــــــــــون
الالئــــــــــحـــــــــــة

 < <Vقانون التدوير الوظيفي رقم ) (٣١لسنة ٢٠٠٩م.
< <Vالالئحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي .
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وحدات الخدمة العامة

 < <Vكافة وحدات الخدمWWة العامWWة المدرجWWة فWWي الموازنWWة العامWWة للدولWWة
وموازنة الوحدات االقتصادية وموازنة الوحدات المستقلة والملحقة
وموازنWWات الصWWناديق الخاصWWة بمWWا فWWي ذلWWك الوظWWائف فWWي القWWوات
المسWWلحة واألمWWن والجھWWاز المركWWزي للرقابWWة والمحاسWWبة واللجنWWة
العليWWا لالنتخابWWات واللجنWWة العليWWا للمناقصWWات وھيئWWة الرقابWWة علWWى
المناقصات والھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
 < <Vالديوان العام  /المركز الرئيسي لوحدة الخدمة العامة .

الوحدة المركزية
وحدة السلطة المحلية

 < <Vأمانة العاصمة  /المحافظات  /المديريات  /وتعتبر في حكم المديرية
المدن المتخذة عواصم للمحافظات .

الھيكل العام

 < <Vالھيكل الموحد للوظائف والمرتبات واألجور لكافة وحدات الخدمWWة
العامة.

التكوين التنظيمي

 < <Vالــقــطــاع  /اإلدارة العامه  /اإلدارة  /الــقــسم  /الـشعبة  /الوحWWدة
 ..وغيرھWWا مWWن التكوينWWات التنظيميWWة التWWي تقWWع فWWي إطWWار الھيكWWل
التنظيمي لوحده الخدمة العامة.

التدوير الوظيفي

 < <VالنقWWل المWWنظم للموظWWف مWWن وظيفWWة إلWWى أخWWرى فWWي إطWWار وحWWده /
وحدات الخدمة العامة وفقاً ألحكام القانون وھذه الالئحة.

الوظائف النمطية

 < <VالوظWWائف ذات المھWWام والمس Wئوليات الواحWWدة فWWي مختلWWف وحWWدات
الخدمة العامة.

@ @ïãbrÛa@Ý.—.Ð.Ûa
@ @æb.í‹Ûa@Öbİãë@ñŠa†⁄aë@@Òa‡çþa
مادة)(٣

تھدف ھذه الالئحة إلى توﺿيح الخطوات االجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق اآلتي :
 -١تطوير األداء وتعزيز قدرات القيادات اإلدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة .
 -٢تعزيز االعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا ً للكفاءات اإلدارية الناجحة .
 -٣تعزيز عملية اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد.
 -٤مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمه عن
االعتقاد بأن الوظيفه ملك للموظف .
 -٥تغيير مواقع الموظفين ووظائفھم استجابة لمتطلبات العمل بنا ًء على نتائج تقييم األداء.
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 -٦تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بالتأھيل والتدريب المستمر للموظف .
 -٧تمكين الموظفين من إكتساب معارف ومھارات لمواقع وظيفية جديدة .
 -٨إطالق قدرات الموظفين اإلبداعية وتطبيق المھارات التي اكتسبوھا نتيجة تنقالتھم مWWن وظيفWWة
إلى أخرى .
 -٩اإلسھام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية.
 -١٠تھيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات فWWي مجWال العمWWل ومسWWاعدتھا
على التجدد الذاتي وتحقيق مبدأ الحكم الرشيد.
 -١١تحديث وتطوير الثقافة التنظيمية في وحWWدات الخدمWWة العامWWة لترسWWيخ مبWادئ احتWWرام الوظيفWWة
العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 -١٢تجسيد مبدأ العدالة واإلدارة النزيھة كمطلب حتمي لتعزيز جھود التنمية المستدامة.
مادة)(٤

ألغWWراض تنفيWWذ القWWانون وھWWذه الالئحWWة تتWWولى الWWوزارة ووحWWدات الخدمWWة العامWWة ووحWWدات السWWلطة
المحلية تنفيذ المھام التالية -:

أ( تتولى الوزارة تنفيذ المھام التالية -:
 -١اإلشWWراف والمتابعWWة علWWى وحWWدات الخدمWWة العامWWة ووحWWدات السWWلطة المحليWWة بمWWا يكفWWل تطبيWWق
القانون وھذه الالئحة .
 -٢إنشاء قاعدة بيانات شWWاغلي الوظWWائف المسWWتھدفة بالقWWانون وھWWذه الالئحWWة وتحWWديثھا أوالً بWWأول
على المستوى المركزي والمحلي ونشر تلك البيانات وكل ما يصدر من الوزارة من تقارير عن
مستوى التنفيذ.
 -٣تقديم الدعم الفني واإلستشWWاري لوحWWدات الخدمWWة العامWWة ووحWWدات السWWلطة المحليWWة وبمWWا يكفWWل
التطبيق السليم للقانون وھذه الالئحة .
 -٤إعداد النماذج والتعليمات التنفيذية للتدوير وتعميمھا على كافة وحدات الخدمة العامة.
 -٥إعداد تقرير فصلي عن مستوى تنفيذ القانون وھذه الالئحة.
ب( تتولى وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية تنفيذ المھام التالية-:
 -١تطبيق القانون وھذه الالئحة والنماذج والتعليمات الصادرة من الوزارة .
 -٢تصWWWنيف وظائفھWWWا بحسWWWب طبيعتھWWWا ومتطلبWWWات التWWWدوير الWWWوظيفي فيھWWWا فWWWي ﺿWWWوء المعWWWايير
والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 -٣إنشاء قاعدة بيانات لتدوير موظفيھا وموافاة الوزارة بمن إستوفوا مدة التدوير الWWوظيفي قبWWل
ثالثة أشھر من موعد التدوير لكل وظيفة.
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 -٤موافاة الوزارة بالبيانات والوثائق الالزمة لتطبيق القانون وھذه الالئحة.
 -٥موافاة الوزارة بالتقارير التي تعيق تفيد القانون وھذه الالئحة.
مادة)(٥

يـسري القانون وھذه الالئحة على مــوظفي وحدات الخدمة العامة بما في ذلك الموظفين اإلداريين
في السلطتين التشريعية والقضائية ومنتسبي القوات المسلحة واألمن وموظفي السلك الدبلوماسي
والقنصلي وموظفي المؤسسات والشركات والمصانع والھيئات العامة والمختلطة ومWWوظفي جميWWع
الوحدات المدرجة في الموازنة العامة والموازنات الملحقWWة والمسWWتقلة والمحWWددة بالمWWادة ) (٦مWWن
ھذه الالئحة.

مادة)(٦

تسري أحكام القانون وھذه الالئحة على جميع شاغلي الوظائف االتية:
أ -المعينون بقرارات جمھورية فWWي وحWWدات الخدمWWة العامWWة المركزيWWة وفWWي وحWWدات السWWلطة المحليWWة
وھم:
 -١وكالء الوزارات.
 -٢رؤساء المصالح ونوابھم ورؤساء القطاعات والدوائر.
 -٣رؤساء الھيئات العامة والمؤسسات والشركات والبنوك والمصانع ونوابھم ومساعديھم.
 -٤وكالء الھيئات العامة والمؤسسات والمصالح.
 -٥وكالء المحافظات وأمانة العاصمة.
 -٦مدراء الصناديق الخاصة والمشروعات والمعاھد والكليات.
 -٧قادة االلوية والفرق المختلفة في القوات المسلحة.

ب -شاغلوا الوظائف المعينون بقرار من رئيس مجلس النواب أو مWWن رئWWيس مجلWWس الWWوزراء أو مWWن
رئيس مجلس الشورى أو مWWن رئWWيس مجلWWس القضWWاء األعلWWى فWWي وظWWائف اإلدارة العليWWا ووحWWدات
الخدمة العامة المركزية أو في وحدات السلطة المحلية.
ج -المعينون بقرارات وزارية أو بقرارات من محافظي المحافظات أو من أمين العاصمة لشغل وظيفة
مدير إدارة فما دون.
د -شاغلوا الوظائف اإلدارية في المرافق الصحية والتعليمية ووكالئھم.
ه -شاغلوا الوظائف التخصصية والفنية والحرفية مع مراعاة نص المادة) (٧من ھذه الالئحة والتي
تحدد الوظائف المستثناه من التدوير.
و -شاغلوا الوظائف في اإلدارات األمنية والشرطية وھم -:
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 -١مدراء األمن في المحافظات والمديريات ورؤساء أقسام الشرطة.
 -٢مدراء المرور – األحوال المدنية – الھجرة والجوازات والجنسية -الدفاع المWWدني -السWWجون -
خفر السواحل  ..... ،وما في حكمھا .
 -٣مدراء األمن القومي واألمن السياسي والبحث الجنائي وموظفيھا.
مادة)(٧

يستثنى من التدوير الوظيفي شاغلوا الوظائف االتية -:
أ -الوزراء.

ب -شاغلوا الوظائف باالنتخاب.
ج -الوظائف التخصصية والفنية والحرفية التي تتميز بـ-:
 (١النWWدرة  :أن يتمتWWع شWWاغلي الوظيفWWة بتخصWWص ومؤھWWل نWWادر يصWWعب الحصWWول علWWى موظWWف بWWنفس
التخصص المطلوب لشغل الوظيفة.
 (٢التميز :أن يكون األخصائي أو الفني أو الحرفي قد اكتسب مھارة وتميز في أدائه في ھذه الوظيفة وال
تتوفر ھذه المھارات لدى موظف أخر ألنھا ال تكتسب إال بالممارسة والخبرة الطويلة.
 (٣التفرد :انعدام الوظائف المشابھة في وحدات الخدمة العامة األخرى أو في التقسيمات التنظيمية داخل
وحدة الخدمة العامة ذاتھا التي تتطلب عملية شغلھا لتخصص الموظف المستثنى من التدوير الوظيفي.
 (٤التكلفة العالية في التدريب و التأھيل :ارتفاع تكلفWWة التWWدريب والتأھيWWل لمWWن يشWWغل وظيفWWة معينWWة
تجعل تدويره الوظيفي يمثل تكاليف باھظة على المجتمع.
وتقوم الوزارة بتحديد الوظائف المستثناه بالتنسيق مع وحWWدات الخدمWWة العامWWة وفWWي ﺿWWوء المحWWددات
المذكورة في الفقرة )ج( من ھذه المادة .

@ @ïãbrÛa@lbjÛa
@ @éßbØyaë@éİiaìšë@ê†‡ßë@ïÐîÃìÛa@‹íë‡nÛa@Êaìãc
@ @Þëþa@Ý.—.Ð.Ûa
@@@@@@@ @ïÐîÃìÛa@‹...íë‡..n..Ûa@Êaì....ãc
@ @

يدور الموظفين وفقاً ألنواع التدوير الوظيفي اآلتية -:

مادة)(٨
ً
ﺍﻭﻻ  :ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ :
أ -التدوير الوظيفي بين التكوينات التنظيمية في أطار وحدة الخدمة العامة أو فروعھا وتشمل :
 .١وكالء الوزارات و الوكالء المساعدون.
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 .٢مدراء عموم اإلدارات العامة .
 .٣مدراء اإلدارات و رؤساء األقسام.
 .٤شاغلوا الوظائف التخصصية والفنية والحرفية الذين ال ينطبق عليھم االستثناء.
ب -التدوير الوظيفي بين وحدات الخدمة العامة وتشمل شاغلوا الوظائف التالية:
 -١وكالء الوزارات و الوكالء المساعدون.
 -٢وكالء الھيئات العامة والمؤسسات والمصالح .
 -٣مدراء عموم اإلدارات العامة النمطية ومدراء اإلدارات و رؤساء األقسام )الشئون الماليWWة – المWWوارد
البشرية – الشئون القانونية – المراجعة الداخلية – التخطيط – المتابعة(.
 -٤روساء ومWWدراء عمWWوم الھيئWWات والمصWWالح والمؤسسWWات والبنWWوك والشWWركات والمصWWانع والصWWناديق
والمجWWالس واالمانWWات العامWWة والجامعWWات والكليWWات والمعاھWWد والمراكWWز مWWا لWWم يكونWWوا قWWد شWWغلوا ھWWذه
المناصب باالنتخاب.

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ :
أ -التدوير الوظيفي بين المحافظات ويشمل شاغلوا الوظائف التالية:
 .١وكالء المحافظات و الوكالء المساعدون.
 .٢مدراء عموم فروع الوزارات والمصالح والھيئات والمصانع والبنWWوك والمؤسسWWات والشWWركات فWWي
السلطة المحلية .
 .٣شاغلوا وظائف االدارات األمنية والشرطوية ومدراء عموم المديريات.
 .٤مدراء أمن المحافظات  -مدراء فروع المرور – السجل المدني – الھجرة والجوازات والجنسWWية –
 الدفاع المدني – السجون – خفر السواحل  -األمن القومي – األمن السياسي  -البحث الجنائي.ب -التدوير الوظيفي في إطار المحافظة وتشمل :
 .١مدراء عموم المديريات .
 .٢مدراء اإلدارات و رؤساء األقسام النمطية ومدراء المدارس والمعاھد والمراكز الصحية والكليات.
 .٣مدراء أمن المديريات ورؤساء أقسام الشرطة ونوابھم.
 .٤مWWدراء ادارات المWWرور – السWWجل المWWدني – البحWWث الجنWWائي – األمWWن القWWومي – األمWWن السياسWWي
بالمديريات.
ج -التدوير الوظيفي في إطار المديرية وتشمل شاغلوا الوظائف التالية:
 .١مدراء اإلدارات و رؤساء األقسام النمطية.
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 .٢مدراء المدارس والمعاھد ونوابھم ووكالئھم.
 .٣مدراء المرافق الصحية المختلفة.
 .٤مدراء المشاريع المختلفة.

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

تتحدد مدد التدوير الوظيفي على النحو التالي -:

مادة)(٩
ً
ﺍﻭﻻ  :ﺍجملﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ( المعينون بقرارات جمھورية في وحدات الخدمة العامة المركزية وفي وحدات السلطة المحلية و يشمل :
 -١الوكالء و الوكالء المساعدون في الوزارات.
 -٢الوكالء و الوكالء المساعدون بالمحافظات وأمانة العاصمة.
 -٣روساء الھيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك ونوابھم.
 -٤رؤساء وأمناء عموم الصناديق واللجان والمجالس والمشروعات ونوابھم.
 -٥رؤساء الجامعات والكليات والمعاھد والمراكز.
ب( الموظفWWون المعينWWون فWWي وظWWائف خWWارج النطWWاق الجغرافWWي للجمھوريWWة ) أعضWWاء السWWلك الدبلوماسWWي
والقنصلي ومندوبي اليمن في المنظمات الدولية واالقليمية(.

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍجملﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ :
وتشمل شاغلوا الوظائف التالية:

أ -مدراء عموم اإلدارات العامWWة فWWي وحWWدات الخدمWWة العامWWة المركزيWWة أو فWWي وحWWدات السWWلطة
المحلية.
ب -مWWدراء عمWWوم مكاتWWب الWWوزارات والھيئWWات والمصWWالح والمؤسسWWات والشWWركات والمصWWانع
والبنوك.
ج -مدراء اإلدارات و رؤساء األقسام.
د -مدراء األمن ورؤساء أقسام الشرطة ونوابھم ومن في مستوى مدير عام فما دون.
ه -مWWدراء فWWروع األمWWن القWWومي و األمWWن السياسWWي و السWWجل المWWدني ومWWدراء فWWروع مصWWلحة
الھجرة والجوازات والجنسية والمرور والبحث الجنائي ونوابھم.
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و -مدراء المدارس )االساسية والثانوية( والكليات والمعاھد مستوى مدير عام فما دون.
ز -مدراء المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات ونوابھم.

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺍجملﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻨﺘﺎﻥ  :ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺷﺎﻏﻠﻮﺍ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ .مدراء الشئون المالية ورؤساء األقسام.
ب .مدراء إدارات الحسابات ورؤساء األقسام.
ج .مدراء إدارات المشتريات والمخازن ورؤساء األقسام.
د .شاغلوا وظائف التقدير الجمركي )المثمنين( للسلع المستوردة.
ه .مقدروا الربط الضريبي ومحصلي الضرائب بمختلف انواعھا.
و .مدراء ادارات تحصيل الواجبات الزكوية .

ز .أمناء الصناديق في جميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
ح .شاغلوا الوظائف المختلفة المتعلقة بالجانWWب المWWالي )تحصWWيالً و إنفاقWاً( بمWWا فWWي ذلWWك الوظWWائف
التخصصية.
مادة) (١٠يكون مستوفيا ً للمدة الزمنية للتدوير الوظيفي كل موظف أمضى من تاريخ شWWغله للوظيفWWة الحاليWWة
المدة الزمنية المحددة في المادة ) (٩من ھذه الالئحة عند البدء في تنفيذ القانون وھذه الالئحة.
مWWادة) (١١يWWدور الموظفWWون المسWWتوفون لمWWدة التWWدوير الWWوظيفي فWWي الوظWWائف التعليميWWة والصWWحية لشWWاغلي
الوظائف )إدارية  /إشرافية( إلى وظائف تخصصية لمدة تساوي المدة التWWي شWWغلوھا فWWي الوظWWائف
اإلدارية.

@ @sÛbrÛa@Ý.—.Ð.Ûa
@ @é.. ë‹..’@ë@ïÐîÃìÛa@‹íë‡nÛa@Áiaì.š
مادة) (١٢عند تنفيذ التدوير الوظيفي يجب االلتزام بالضوابط اآلتية -:
 .١ال يدور أكثر من ) (%٥٠من شاغلي الوظائف في التكوين التنظيمي الواحد.
 .٢ال يدور أكثر من ) (%٥٠من شاغلي الوظائف القيادية واالشرافية الواقعWWة فWWي خWWط السWWلطة
الواحدة وال شاغلي وظيفتين متتاليتين في نفس خط السلطة.
 .٣ال يدور شاغل الوظيفة االساسيه ونائبه في وقت واحد.
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 .٤يراعى في جميع الحاالت السابقة إذا تزامن تدوير شWWاغلي الوظWWائف المحWWددين فWWي )، ٢ ، ١
 (٣من ھذه المادة يؤجل من لم يتم تWWدويرھم لالسWWباب ذاتھWWا مWWدة ال تقWWل عWWن ثالثWWة أشWWھر وال
تزيد على ستة أشھر.
 .٥ال يجوز تدوير الموظف إلى وظيفة إدارية عليا أو أشرافية سبق له شغلھا.
 .٦ال يدور شاغلوا الوظائف القيادية واالشرافية الWWذين يسWيئون اسWWتغالل وظWWائفھم أو يتعسWWفون
في استعمال سلطاتھم وفي كال الحالتين ينقلوا من الوظيفة القيادية أو االشWWرافية إلWWى وظيفWWة
اخرى تتناسب مع مؤھالتھم وخبراتھم مع االحتفاظ لھم بحقوقھم المكتسبة طبقا ً للقانون مWWع
عدم االخالل باحكام القوانين الجزائية النافذة.
 .٧يتم تقييم الموظفين علWWى أسWWاس عناصWWر التقيWWيم ) االنتاجيWWة  -االلتWWزام – القWWدرات – السWWلوك
العام -االستفادة من التدريب (.
مادة) (١٣يشترط عند تنفيذ التدوير الوظيفي االتي-:
 (١أن يكون الموظف مستوفيا ً لمدة التدوير الوظيفي المنصوص عليھا في المادة ) (٩من
ھذه الالئحة.
 (٢أن يكون مسWWتوفيا ً للشWWروط المنصWWوص عليھWWا فWWي قWWانون الخدمWWة المدنيWWة رقWWم )(١٩
لسWWنة ١٩٩١م والقWWوانين النافWWذة األخWWرى المنظمWWة للوظWWائف العامWWة وقWWرار رئWWيس
مجلس الوزراء رقم ) (١٤٩لسنة ٢٠٠٧م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
 (٣أن يكون مستوفياً لشرط التدرج لشغل الوظيفWWة المWWدور عليھWWا وفWWي كWWال الحWWالتين يWWتم
تدوير الموظف إلى وظيفة تتناسب مع مؤھالتة وخبراتة العملية مع االحتفاظ له بحقه
المكتسب طبقا ً للقانون.
 (٤أن ال يكون الموظف شاغالً لوظيفة تنطبق عليھا معايير االستثناء المنصWWوص عليھWWا
في المادة )(٧من ھذه الالئحة.
 (٥أن ال يكون الموظف سيبلغ أحد أجلي التقاعد في نفس عام التدوير الوظيفي.
 (٦أن تكون الوظيفة التي تم تدوير الموظف اليھWWا معتمWWده فWWي الالئحWWة التنظيميWة لوحWWدة
الخدمة العامة .

9

<<<<< <

@ @Éia‹Ûa@Ý.—.Ð.Ûa
@ @ò.î.ßb.n.ƒ.Ûaë@ò.ßb.È.Ûa@âb..Ø.yüa
مادة) (١٤يجب أن يراعي عند إجراء التدوير الوظيفي أھمية التأھيل التخصصي للكوادر القياديWWة واالداريWWة
والفنية في المجاالت المختلفة واالستفاده القصوى من المعارف والقدرات المكتسبة.
مادة) (١٥ال تتعارض أحكام القانون وھذه الالئحة مع حاالت الترفيع والنقل وإعادة التوزيع المحددة بقانون
الخدمة المدنية رقم ) (١٩لسنة ١٩٩١م والئحتWه التنفيذيWWة كمWWا أنھWWا ال تلغWWي أي حالWWة مWWن حWWاالت
إنھاء الخدمة المحددة في القوانين النافذة.
مادة)(١٦

ال يجوز تدوير شاغلي وظائف االدارة العليا والوظWWائف االشWWرافية االخWWرى علWWى وظيفWWة مWWن ذات
المستوى )إدارة عليا أو اشرافية( الكثر من ثالث دورات مWWا لWWم يWWتم ترقيتWWه أوترفيعWWه أو ينقWWل إلWWى
وظيفة اخصائية مع مراعاة شروط شغل الوظائف.

مادة) (١٧يعطى االولوية في الترقيه والترفيع للدرجة االعلى لمن تم تدويرھم.
مادة) (١٨لسالمة تنفيذ القانون وھذه الالئحة تقWWوم كWWل وحWWدة مWWن وحWWدات الخدمWWة العامWWة ووحWWدات السWWلطة
المحليWWة سWWنوياً بتقيWWيم أداء موظفيھWWا وفقWاً لالحكWWام والقواعWWد المحWWددة فWWي قWWانون الخدمWWة المدنيWWة
رقWWم) (١٩لسWWنة ١٩٩١م والئحتWWه التنفيذيWWة وعلWWى أسWWاس عناصWWر التقيWWيم المحWWددة فWWي النمWWاذج
والتعليمات الصادرة من الوزارة.
مادة) (١٩على وحدات الخدمة العامة التي ال توجد لھا لوائح تنظيمية أو تلWWك التWWي ال تلبWWي لوائحھWWا الحاليWWة
احتياجھا أن توافي الوزارة بمشروع الئحة تنظيمية لھا التخاذ إجراءات اصدارھا.
مادة) (٢٠يحق لكل موظف تضرر من تنفيذ التدوير الوظيفي أن يرفع تظلمه إلى رئيس وحدة الخدمة العامة
أو وحدة السلطة المحلية التي يعمل بھا وعلى رئيس وحدة الخدمة العامة ووحدة السلطة المحليWWة
عرض الموﺿوع على اللجنة المختصة للبت فيه وال يمنع قرار اللجنة أو يحول دون حق المتظلم
في اللجوء إلى القضاء.
مادة) (٢١مع مراعاة نص المادة) (٧من ھذه الالئحة ال يجوز بأي حال من االحوال استثناء أي موظف من
التدوير الوظيفي.
مWWادة) (٢٢تصWWدر القWWرارات فWWي الوظWWائف فWWي إطWWار كWWل مجموعWWة مWWن قبWWل السWWلطات المختصWWة بWWالتعيين
المنصوص عليھا في قانون الخدمة المدنية رقم ) (١٩لسنة ١٩٩١م والقوانين النافذة األخرى.
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مادة) (٢٣ال يعتبر إستيفاء شروط المدة الزمنية للتدوير الوظيفي وفقاً ألحكام القWWانون وھWWذه الالئحWWة شWWرطا ً
مقيداً لتغيير الموظف قبل إكتمال المدة الزمنية للتدوير .
مWWادة) : (٢٤أ( علWWى رؤسWWاء وحWWدات الخدمWWة العامWWة ورؤسWWاء وحWWدات السWلطة المحليWWة ورؤسWWاء الوحWWدات
اإلدارية تنفيذ ھذه الالئحة في المواعيد المحددة .
ب( موافاة الوزارة بما يفيد التنفيذ قبل ثالثة أشھر من موعد التدوير الوظيفي لكل وظيفة .

ج( فWWي حالWWة عWWدم إلتWWزام رؤسWWاء وحWWدات الخدمWWة العامWWة ووحWWدات السWWلطة المحليWWة والوحWWدات
اإلدارية بالتنفيذ لما تضمنته الفقرتان )أ  ،ب( من ھذه المادة تقWWوم الWWوزارة بتنبيWWه مسWWئولي تلWWك
الوحدات .
د( إذا لم تبلغ الوزارة بما يفيد التنفيذ خالل أسبوعين تقوم الوزارة بإبالغ مجلس الوزراء بذلك،
ليتولى إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال ذلك.
مادة) (٢٥يُــعمل بھذه القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
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