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قانون الخدمة المدنية

نشر في الجريدة الرسمية العدد ) ( 6لسنة 1991م
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قانون رقم) (19لﺳنة 1991م
بشان الخدمة المدنية

باﺳم الشعب
رئيس مجلس الرئاﺳة:
بعد اﻻطﻼع على اتفاق اعﻼن الجمهورية اليمنية.
وعلى دﺳتور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاﺳة.
اصدرنا القانون اﻻتي نصه:
الباب اﻻول
تعاريف واحكام عامة
الفصل اﻻول
تعاريف
مادة) (1يﺳمى هذا القانون قانون الخدمة المدنية.
مادة) (2يكون للكلمـات والعبـارات التاليـة حيثمـا وردت فـي هـذا القـانون المعـاني
المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك.
 الوزارة:وزارة الخدمة المدنية واﻻصﻼح اﻻداري.
 الوزير:وزير الخدمة المدنية واﻻصﻼح اﻻداري.
 الوزير المختص:الوزير او من يخول ﺳلطات الوزير فيمـا يخـتص بوزارتـه
والوحدات المرتبطة به.
 الوحدة اﻻدارية:الوزارة او المصلحة او الهيئة العامة او الجهاز او ما يماثلها
او المؤﺳﺳــة العامــة او المنشــاة العامــة او الشــركة المختلطــة او مــا يماثلهمــا
وبصفة عامة كافة الوحدات اﻻدارية التابعة للحكومة.
 الﺳلطة المختصة:من خول صﻼحية البت فـي الموضـوع او القضـية المعنيـة
بموجــب هــذا القــانون واللــوائح الصــادرة بموجبــه او القــوانين او القــرارات
اﻻخرى النافذة.
 الوظيفة:مجموعــة مــن الواجبــات والمﺳــئوليات او اﻻعمــال ذات الطبيعــة
الذهنيــة ،او المهنيــة او الحرفيــة او غيرهــا والتــي تنــاط بشــاغلها ﻻغــراض
المﺳاهمة في تحقيق اهداف الوحدة اﻻدارية التي ينتمـي اليهـا خدمـة للصـالح
العام.
 وللوظيفة مﺳتوى محدد وتتطلب فيمن يشغلها متطلبات ومؤهﻼت معينة.
 الموظف:الشخص المعين بقرار من الﺳلطة المختصـة للقيـام بعمـل ذهنـي او
مهني او حرفي او غيره تنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة فـي الموازنـة العامـة
للدولة ،والذي يعتبر بمجرد تعيينـه فـي مركـز نظـامي ﺳـواء كانـت الوظيفـة
دائمة او مؤقتة بموجب هذا القانون واللوائح المنفذة له والقـوانين والقـرارات
اﻻخرى النافذة.
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 الراتب :الراتب اﻻﺳاﺳي الشهري الذي يﺳتحقه الموظف ويتقاضاه بمقتضـى
جدول-الوظائف والمرتبات مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وﻻ يشمل
البدﻻت والمخصصات من اي نوع كانت.
 الراتب الكامل:الراتب اﻻﺳاﺳي الشهري باﻻضافة الى البدﻻت.
 الﺳنة:اثنى عشر شهرا حﺳب التقويم الشمﺳي.
 الشهر:الجزء من اثنى عشر جزءا من الﺳنة.
 اليوم:الجزء من ثﻼثين جزءا من الشهر.
 اللوائح التنفيذية)المنفذة(:يقصد بها مجموع اللوائح والنظم المفصـلة والمكملـة
ﻻحكام هذا القانون.
 اللجنة النقابية:هي اللجنة النقابيـة المنتخبـة فـي الوحـدة اﻻداريـة وفقـا لقـانون
تنظيم النقابات.
 الخدمة المدنية:العمل في اية وحدة تابعة للحكومة بموجب هذا القانون.
 المجلس اﻻعلى:المجلس اﻻعلى للخدمة المدنية المنصـوص عليـه فـي المـادة
الﺳادﺳة من هذا القانون.
الفصل الثاني
احكام عامة
مجال اﻻنطباق
مادة) (3ا-تﺳري احكام هذا القانون على:
 .1موظفي وحدات الجهاز اﻻداري للدولة.
 .2موظفي القطاعين العام والمختلط حتـى تصـدر التشـريعات المنظمـة لهـذين
القطاعين.
 .3ب-ﻻ تﺳري احكام هذا القانون على-:
 .4العﺳكريين فـي القـوات المﺳـلحة والداخليـة واﻻمـن عـدا العـاملين بشـروط
الخدمة المدنية.
 .5شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف الﺳلك الدبلوماﺳي والقنصلي.
 .6اية كادرات تنظم اوضاعها وشروط خدمتها قوانين خاصة بها.
 .7وتعتبر احكام هذا القانون اﻻﺳاس العام فيما لم يرد بشانه نص في الكادرات
المحددة في الفقرة )ب( من هذه المادة.

اﻻشراف العام لمجلس الوزراء
مــادة) (4يتــولى مجلــس الــوزراء اﻻشــراف العــام علــى شــئون الخدمــة المدنيــة
والموظفين وله في ﺳبيل ذلك القيام بما يلي-:
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أ -اقرار خطة متكاملة لتوصيف وترتيب الوظائف على مﺳتوى الدولة واقـرار
البرامج والمراحل الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة.
ب -اعــادة النظــر ف ـي جــدول الوظــائف والرواتــب والعــﻼوات وتعديلــه كلمــا
اقتضت الضرورة ذلـك فـي ضـوء الدراﺳـات الخاصـة بكلفـة المعيشـة وبمـا
يتﻼءم والﺳياﺳات اﻻقتصادية للدولة.
ج -انشاء البدﻻت والتعويضات او تعديلها بقرارات منه بنا ًء علـى عـرض مـن
الوزير.
د -اقــرار انظمــة عامــة او خاصــة للحــوافز والمكافئــات بمــا يحقــق حﺳــن
اﺳتخدامها في تحﺳين ورفع مﺳتوى اﻻداء وزيادة اﻻنتاج.
ه -تحديد ايام العمل وﺳاعات الدوام.
و -وضع او اقرار اية مشروعات او خدمات لمصلحة الموظفين وتقريرها بما
يكفل توفير اﻻطمئنان واﻻﺳتقرار المادي واﻻجتماعي والنفﺳي لهم.
ز -اقرار اﻻحكام الخاصة بشروط شغل الوظائف.
ح -اصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون بنا ًء على عرض من الوزير.
ط -دراﺳة واقرار الﺳياﺳات المتعلقة بالتنمية اﻻدارية وتوجيه وتنﺳيق الجهـود
المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز اﻻداري للدولة ،لضمان كفايتـه وفاعليتـه
لﻼﺳتخدام اﻻمثل للقوى البشرية.
ي -دراﺳـة واقـرار مقترحــات الـوزارة بشـان اﺳــس وقواعـد انتقـاء المــوظفين
للتعيين في الخدمة المدنية وترقيتهم وترفيعهم.
ك -دراﺳة واقرار مقترحات الـوزارة بشـان اي شـروط خدمـة خاصـة بـبعض
الفئــات المهنيــة او اﻻعمــال او الصــناعات التــي تقتضــي طبيعتهــا وظــروف
العمل فيها ذلك.
ل -اقرار القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بوظـائف الكـادر
العام.
صﻼحيات الوزارة
مادة) (5مع مراعاة احكام هذا القانون والتشـريعات اﻻخـرى النافـذة تتـولى وزارة
الخدمة المدنية واﻻصﻼح اﻻداري اﻻشراف على تطبيـق هـذا القـانون ولهـا
في ﺳبيل ذلك الصﻼحيات ،التالية-:
أ -تراقب ﺳﻼمة تطبيق القـرارات واﻻوامـر اﻻداريـة ومـدى تطابقهـا مـع هـذا
القانون ولوائحه التنفيذية.
ب -متابعة اثار تطبيق هذا القانون وتجري الدراﺳات بشانها وتقترح التعديﻼت
الضرورية التي تتﻼئم مـع ﺳياﺳـة الدولـة ومتطلبـات تحقيـق اهـداف التنميـة
اﻻقتصــادية واﻻجتماعيــة وتــدرس المقترحــات المقدم ـة لتعــديل احكــام هــذا
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القانون وترفـع توصـياتها بشـانها الـى مجلـس الـوزراء لدراﺳـتها والموافقـة
عليها وتقديمها الى مجلس النواب ﻻتخاذ اﻻجراءات الدﺳتورية بشانها.
ج -تضع الصيغ التنفيذية المناﺳبة وتصـدر التعليمـات فـي كـل مـا يقـع ضـمن
اختصاصاتها وواجباتها بمقتضى هذا القانون.
د -تضع وتطور اﻻﺳاليب التنظيمية في تخطيط وتنظيم وادارة شـئون اﻻفـراد
لرفع كفاية وفاعلية الجهـاز اﻻداري للدولـة والقطـاعين العـام والمخـتلط بمـا
يؤدي الى تحقيق اﻻهداف واﻻقتصـاد فـي الجهـد والوقـت والمـال فـي تنفيـذ
اﻻعمال والواجبات الموكلة اليه في خدمة المواطنين على اكمل وجه.
ه -تتولى اصدار الفتاوى مﺳببة فيما يثور من اشكاﻻت عند تطبيق هذا القانون
وتكون فتاواها ملزمة وتوضح اللوائح التنفيذية اﻻجراءات الﻼزمة والمتبعـة
في هذا الشان.
و -اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
ز -تتولى دراﺳة مقترحات الوحدات اﻻدارية في كل ما يتعلق بشـئون الخدمـة
المدنية والبت فيها وفقا ﻻحكام هذا القانون.
تشكيل المجلس اﻻعلى للخدمة المدنية
مادة) (6ينشا مجلس اعلى للخدمة المدنية يصدر بتشكيله قرار من مجلس الـوزراء
وينظم القرار مواعيد اجتماعات المجلس ونظام عمله.
مهام المجلس
مادة) (7يتولى المجلس القيام بالمهام التالية-:
 .1التنﺳيق بين الوزارات واﻻجهزة المعنية بتنمية واعداد الموارد البشرية.
 .2تقديم المقترحات الهادفـة الـى تحقيـق التنﺳـيق والتـرابط بـين خطـط التنميـة
اﻻدارية وخطط التنمية الشاملة الى مجلس الوزراء.
 .3التوصية الى مجلس الوزراء بتطوير الهيكـل التنظيمـي لـﻼدارة العامـة فـي
الدولة بصورة تكفل التكامل والتناﺳق بين وحداتها المختلفة.
 .4دراﺳة مشاريع الخطط الشاملة في مجال القوى العاملـة والتـدريب والتاهيـل
ورفع توصياته بشانها الى مجلس الوزراء.
 .5دراﺳة تقارير الوزارة بشان الرقابة على تطبيق قوانين ونظم الخدمة المدنية
والتنظيم اﻻداري واتخاذ مـا يلـزم بصـددها والتوصـية الـى مجلـس الـوزراء
بشان المخالفات الخطيرة.
 .6القيام بمهام المصالحة وتﺳوية المنازعات الجماعية التي ترفعها الـوزارة او
في الحاﻻت التي يحددها قانون الوقاية من المنازعات.
 .7القيام باي مهام يﺳندها اليه او يكلفه بها مجلس الوزراء.
مﺳئولية الوزراء ورؤﺳاء الوحدات اﻻدارية
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مادة) (8ا-يكون كل وزير مﺳـئوﻻ عـن ﺳـﻼمة تنفيـذ احكـام هـذا القـانون وتحقيـق
اغراضه في مجال وزارته والوحدات المرتبطة به.
ب-يكون رئيس كل وحدة ادارية مﺳئوﻻ امام الوزير المختص عن ﺳﻼمة تنفيذ
احكام هذا القانون وتحقيق اغراضه في مجال الوحدة اﻻدارية التي يراﺳها.
التنظيم اﻻداري
مادة) (9ا-تضع كل وحدة ادارية هـيكﻼ تنظيميـا يعكـس بدقـة وبصـورة اقتصـادية
وعملية بنيانها اﻻداري من الوحـدات والتشـكيﻼت التنظيميـة الﻼزمـة لتنفيـذ
انشطتها ومهامها المختلفة وتحدد فيـه بوضـوح خطـوط الﺳـلطة والمﺳـئولية
وعﻼقات اﻻشراف والتنﺳيق واﻻﺳتشارة.
ب-ينعكس الهيكل التنظيمـي فـي هيكـل وظيفـي يحـدد بدقـة انـواع ومﺳـتويات
واعداد الوظائف المطلوبة لتنفيذ مهام كل تقﺳيم تنظيمي في الهيكل تعد علـى
اﺳاﺳه الموازنات الوظيفية وتؤﺳس طلبات تشغيل القوى العاملة بمقتضاه.
ج-تقـوم الوحـدة اﻻداريـة بعـرض مشـروع هيكلهـا التنظيمـي والـوظيفي علـى
الوزارة بغرض مراجعته فنيا ووظيفيا قبل اعتماده من الﺳلطة المختصة.
تشكيل لجنة شئون الموظفين واختصاصاتها
مادة) (10ا-تنشا في كل وحدة اداريـة لجنـة تﺳـمى لجنـة شـئون المـوظفين يكـون
تشكيلها من الوزير المختص او رئيس الوحدة اﻻدارية على النحو التالي-:
رئيﺳا
 .1نائب رئيس الوحدة اﻻدارية
 .2ثﻼثة من كبار موظفي الوحدة اﻻدارية على ان يراعى في اختيارهم تمثيل
قطاعات العمل الرئيﺳية ،وعلى ان يكون من بينهم مدير عام الشئون الماليـة
اعضاء.
عضوا
 .3ممثل اللجنة النقابية المنتخب في الوحدة
ب-يتولى اعمال الﺳكرتارية مدير شئون الموظفين او من يقـوم بعملـه دون ان
يكون له صوت معدود.
ج-تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيﺳها مـرة واحـدة كـل شـهر ويجـوز ان
تنعقـد فــي حالــة الضـرورة فــي غيــر الموعــد بـدعوة مــن رئيﺳــها ،وتصــدر
قراراتها باغلبية اﻻراء واذا تﺳاوت اﻻراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د-تختص لجنة شئون الموظفين باتخاذ القرارات فـي مجـال شـئون المـوظفين،
وفي حدود الصﻼحيات المحددة بمقتضى هذا القانون واللوائح المنفذة له.
وتخضــع قــرارات اللجنــة لمصــادقة الــوزير المخــتص او رئــيس الوحــدة
اﻻدارية.
تطوير الوظيفة العامة
مادة) (11ا-ﻻغراض تحقيق التنمية اﻻدارية وتطوير الوظيفة العامة ينشـا فـي كـل
وحدة ادارية ما يلي-:
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 .1وحدة للتنظـيم واﻻﺳـاليب مهمتهـا دراﺳـة وتحﺳـين اﺳـاليب العمـل وتبﺳـيط
اﻻجــراءات بصــورة مﺳــتمرة لتحﺳــين تنفيــذ اﻻعمــال وتحقيــق اﻻقتصــاد
والﺳرعة والكفاية وخاصة عندما يتعلق اﻻمر بمعامﻼت الجمهور باﻻضـافة
الى اعداد الخرائط واﻻدلة التنظيمية لعمل الوحدة.
 .2وحدة لتخطـيط القـوى العاملـة ،تباشـر وظيفـة تخطـيط القـوى العاملـة وفقـا
لنصوص الفصل اﻻول من الباب الﺳابع من هذا القانون.
 .3وحــدة للتــدريب والتاهيــل تمــارس تحديــد اﻻحتياجــات التدريبيــة وتخطــيط
التدريب والتاهيل وفقا لنصـوص الفصـل الثـاني مـن البـاب الﺳـابع مـن هـذا
القانون.
ب-تنشــا هــذه الوحــدات ضــمن اﻻدارة العامــة لشــئون المــوظفين او كنشــاط
متخصص في اطار اوﺳع وفقا لحجم النشاط ومقتضى الحاجـة كلمـا توصـي
به نظم التطوير اﻻداري الصادرة عن الوزارة.
الباب الثاني
المبادئ اﻻﺳاﺳية وواجبات الموظف
الفصل اﻻول
المبادئ اﻻﺳاﺳية
مادة) (12ا-الوظيفة العامة تكليف واﻻخﻼص فيهـا واجـب وطنـي تمليـه المصـلحة
العامة هدفها خدمـة المـواطنين بامانـة وشـرف وتغليـب الصـالح العـام علـى
الصــالح الخــاص تــؤدى طبقــا للقــانون والــنظم النافــذة ..وجميــع المــوظفين
مواطنون تاتمنهم الدولة لتنفيذ هذا الهدف وتطبيق ﺳياﺳتها في كافة المجاﻻت
الﺳياﺳية واﻻقتصادية واﻻجتماعية كل من موقعه.
ب-الوظيفة العامة اﺳاس فـي تنفيـذ التنميـة اﻻقتصـادية واﻻجتماعيـة الشـاملة،
وتتكفل الدولة بتوفير فـرص تطـوير الوظيفـة العامـة وفـق متطلبـات العلـوم
والتقنية الحديثة.
ج-يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدا تكافؤ الفرص والحقوق المتﺳاوية لجميع
المواطنين دون اي تمييـز ،وتكفـل الدولـة وﺳـائل الرقابـة علـى تطبيـق هـذا
المبدا.
د-يقوم تنظيم الوظيفة العامة وادارة شئون اﻻفراد فيها على اﺳاس من المبـادئ
العلمية والتطبيقات الحديثة في اﻻدارة واﻻﺳـتعانة باﺳـاليب وطرائـق العلـوم
اﻻنﺳانية والنفﺳية في تنمية افراد اﻻدارة علميا وفنيـا وتشـجيع وتنميـة روح
اﻻبداع والتفكير العلمي المنظم لديهم لحل مشكﻼت اﻻدارة والتنمية.
الفصل الثاني
واجبات الموظف
مادة) (13ا-يلزم الموظف بواجبات الوظيفة بصورة عامة ﺳـواء تلـك التـي حـددها
القــانون او التــي حــددتها اﻻنظمــة او التعليمــات او القــرارات اﻻداريــة او
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المبادئ العامة للقانون او التي جرى العرف الوظيفي علـى اعتبارهـا جـز ًءا
من واجبات الوظيفة وبصورة خاصة ما ياتي-:
 .1الحــرص علــى اداء العمــل بدقــة وبامانــة وبشــعور عــال بالمﺳــئولية وان
يخصص وقت العمل انجاز الواجبات المناطة به واداء اﻻعمـال التـي يكلـف
بها خارج اوقات العمل الرﺳمي اذا اقتضت مصلحة العمل ذلـك مـع مراعـاة
احكام المادتين ) (50،51من هذا القانون.
 .2المواظبــة فــي العمــل واحتــرام مواعيــده والتعــاون مــع زمﻼئــه فــي اداء
الواجبات.
 .3ان ينفذ مـا يصـدر اليـه مـن اوامـر بدقـة وامانـة وذلـك فـي حـدود القـوانين
واللوائح والنظم المعمول بها ويتحمل كل رئيس مﺳئولية اﻻوامر التي تصدر
منه.
 .4احترام المواطنين وبذل اقصى الجهود من اجل تﺳهيل معامﻼتهم وانجازهـا
على اكمل وجه لتعزيز ودعم ثقة المواطن بالجهاز اﻻداري للدولة.
 .5الحرص على ممتلكات الدولـة التـي بحوزتـه او تحـت تصـرفه واﺳـتخدامها
وصيانتها على الوجه اﻻكمل.
 .6الحفاظ على كرامة الوظيفة واﻻبتعاد عن كل ما من شانه التقليل من قيمتهـا
واﻻحترام لها اثناء اوقات العمل وخارجها.
 .7العمل باﺳتمرار على تنمية معارفه وكفاءاته المهنية والثقافيـة وزيـادة كفـاءة
ادائه ،كما يلزم بتدريب وتطوير مهارات الموظفين بمعيته.
 .8التنفيذ الواعي للمعامﻼت واﻻجراءات المتعلقة بوظيفته وعـدم التبـاطؤ فيهـا
وخاصة في النـواحي التـي ترتـب علـى الدولـة خﺳـائر او تكـاليف او اعبـاء
مالية.
مادة) (14ا-ﻻ يجوز للموظف ان يجمـع بـين وظيفتـه واي وظيفـة اخـرى ،كمـا ﻻ
يجوز له ان يجمع بين وظيفته واي عمل اخر وقت الدوام الرﺳمي.
ب-يحظر على الموظف ان يفشي اﻻمور والمعلومات الﺳرية التي يطلع عليها
بحكم وظيفته ويعتبر هذا الحظر قائمـا حتـى بعـد انتهـاء خدمتـه وﻻي ﺳـبب
كان.
ج-يحظر على الموظـف ان يقبـل او يﺳـتعمل نفـوذه الـوظيفي للحصـول علـى
منافع شخصية له او للغير.
الباب الثالث
نظام الوظائف واﻻجور
الفصل اﻻول
نظام الوظائف
اسس تقسيم الوظائف
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مادة) (15تقﺳم الوظائف في الخدمة المدنيـة كافـة الـى مجموعـات رئيﺳـية حﺳـب
طبيعة اﻻعمال المؤداه فيها ،ثم تقﺳم كـل مجموعـة رئيﺳـية الـى مجموعـات
رئيﺳية وفئات وظيفية حﺳب طبيعة اﻻختصاص وصعوبة وتعقيد الواجبـات
ومﺳتوى المﺳئوليات اﻻشرافية وغير اﻻشرافية وتتضـمن هـذه المجموعـات
والفئــات مﺳــميات موحــدة وتعــاريف نمطيــة طبقــا لنظــام توصــيف وترتيــب
الوظائف.
تقسيمات الوظائف
مادة) (16تحدد التقﺳيمات الوظيفية الوارد ذكرها في المـادة) (15اعـﻼه ،والمبينـة
في الجـدول رقـم ) (1المرفـق بهـذا القـانون باعتبـاره جـزءا منـه فـي اطـار
المجموعات الرئيﺳية اﻻتية-:
 .1مجموعة وظائف اﻻدارة العليا:
وتكون مﺳئوليات وظائف هذه المجموعة اتخاذ اﻻجراءات والقـرارات التـي
تحقــق اﻻهــداف العامــة للوحــدة اﻻداريــة والمشــاركة فــي وضــع اﻻهــداف
والﺳياﺳة العامة الخاصـة بهـا والتنﺳـيق بـين مهامهـا وفعالياتهـا بمـا يضـمن
تحقيـق تلــك اﻻهــداف وتنظــيم وتنﺳـيق اﻻعمــال ومتابعتهــا وتوجيــه اﻻفــراد
وتشجيع اتجاهات التعاون والمشاركة فيها وتنشيطها.
 .2مجموعة الوظائف اﻻشرافية:
)ادارية-تخصصية( وتكون مهـام وظـائف هـذه المجموعـة مﺳـاعدة وظـائف
اﻻدارة العليا والقيـام باعمـال تخصصـية فـي المجـاﻻت الصـحية والهندﺳـية
واﻻقتصادية والزراعية والقانونية والتربوية والمحاﺳبية والمالية وفي العلوم
الطبيعية ومـا يماثـل ايـا منهـا واﻻشـراف علـى هـذه اﻻعمـال وﻻ يعـين فـي
الوظــائف التخصصــية اﻻ مــن كــان يحمــل الشــهادة الجامعيــة اﻻولــى او مــا
يعادلها بالمؤهل والخبـرة كمـا ﻻ يعـين فـي الوظـائف اﻻداريـة اﻻ مـن كـان
مﺳتوفيا للشروط اﻻﺳاﺳـية ووفقـا لشـروط شـغل الوظـائف ونظـام توصـيف
وترتيب الوظائف.
 .3مجموعة الوظائف التنفيذية:
وتكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام باعمال فنية او كتابية في مجـاﻻت
هندﺳية او تعليمية او صحية او ادارية او ما يماثل ايا منها واﻻشراف على
هذه اﻻعمال وتشترط وظائف هذه المجموعة تاهيﻼ علميا مناﺳبا الى جانـب
توافر الخبرة في مجال الوظيفة.
 .4مجموعة الوظائف الحرفية والمﺳاعدة:
وتكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام باعمال محددة في المهـن المختلفـة
واﻻشراف على تمديدها او القيام بتادية خدمات او اعمال حرفية.
هـ -مجموعة الوظائف الخدمية المعاونة:
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وتتضمن اعمال وظائف هذه المجموعة الخدمات المعاونة التي يقوم شـاغلها
تحت اﻻشراف المباشر باعمال عاديـة معاونـة فـي ميـادين عمـل مختلفـة ﻻ
تتطلب خبرة ﺳابقة او اعدادا تعليميـا او مهنيـا خاصـا وقـد تتطلـب اﺳـتخدام
بعض اﻻدوات او المعدات البﺳيطة.
مادة) (17تعتبر كل مجموعة وظيفية مﺳتقلة بذاتها فيما يتعلـق بـالتعيين والترفيـع
والنقل والندب واﻻعارة وﻻ يجوز ترقيع موظف من مجموعة وظيفيـة الـى
اخرى اﻻ اذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة فـي المجموعـة المرقـع اليهـا
وتحتﺳب اﻻقدمية في المجموعة من تاريخ التعيين فيها او الترفيع اليها.
توزيع الوظائف بين المجموعات والفئات:
مـادة) (18يحـدد نظـام توصـيف وتريـب الوظـائف تفصـيﻼ توزيـع الوظـائف بــين
مجموعات وفئات.
الفصل الثاني
نظام اﻻجور
مبادئ واﺳس نظام اﻻجور
مادة) (19يقوم نظام اﻻجور على المبادئ واﻻﺳس التالية-:
ا-وضع وتطبيق طرق موحدة وعادلة ومحفزة لتحديد راتب الموظف وللتـدرج
ضمن ﺳلم الترقي والترفيع.
ب-وضــع وتطبيــق جــدول للوظــائف والمرتبــات يضــمن تحقيــق اﻻهــداف
اﻻقتصادية واﻻجتماعية المقـررة مـن قبـل الدولـة ويقـوم علـى ربـط اﻻجـر
بمحتــوى العمــل مــن حيــث درجــة صــعوبة وتعقيــد الواجبــات ،ومﺳــتوى
المﺳئوليات اﻻشرافية وغيـر اﻻشـرافية .واﻻهميـة اﻻقتصـادية واﻻجتماعيـة
والمواصفات الضـرورية مـن حيـث المـؤهﻼت العلميـة والتدريبيـة وغيرهـا
وذلك بربط اﻻجر بنتائج نظام توصيف وترتيب الوظائف.
محتوى جدول الوظائف والمرتبات
مادة) (20يتكـون جـدول الوظـائف والمرتبـات الصـادر مـن مجلـس الـوزراء مـن
العناصر التالية-:
أ -المجموعة الوظيفية :تقﺳيم رئيﺳي للوظائف التي تتفق في نوعياتها وطبيعة
اﻻعمال المؤداة فيها وان اختلفت في مﺳتويات الصعوبة والمﺳئولية.
ب -الفئة :مﺳـتوى وظيفـي بمراتـب ماليـة افقيـة تشـمل وظـائف ذات مﺳـتوى
متﺳــا ٍو او متقــارب داخــل مجموعــة وظيفيــة وتتطلــب مواصــفات وشــروط
ومؤهﻼت محددة لشغلها.
ج -الحد اﻻدنى ﻻجر الفئة :هو ادنى ربط ﻻول مرتبة مالية من مراتب الفئة.
د -الحد اﻻعلى ﻻجر الفئة :هو نهاية ربط اعلى مرتبة مالية من مراتب الفئة.

ه -المرتبة :ربط مالي يمثل شريحة من اﻻجر ضمن مراتب الفئة يتـدرج فيهـا
الموظف افقيا بالعﻼوات او الترقية.
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و -العﻼوة :هي مبلـغ مـالي محـدد قيمتهـا امـام كـل فئـة فـي جـدول الوظـائف
والمرتبات تضاف الى راتب الموظف متى اﺳتوفى شروط اﺳتحقاقها.
تنظيم استحقاق العﻼوات والبدﻻت والحوافز والمكافات
مادة) (21ا-تنظم اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس الـوزراء حـاﻻت
وشــروط اﺳـــتحقاق الموظـــف للعـــﻼوات والبـــدﻻت والحـــوافز والمكافـــات
ومقاديرها النقدية ويراعى في ذلك طبيعـة اﻻعمـال وتحفيـز الموظـف علـى
تحﺳين مﺳتوى اﻻداء وزيادة اﻻنتاج
ب-يﺳتحق الموظـف العـﻼوة الﺳـنوية .وﻻ يجـوز تاجيـل موعـد اﺳـتحقاقها او
الحرمان منها اﻻ بقرار تاديبي
الباب الرابع
التعيين والترقية والترفيع
الفصل اﻻول
التعيين
شروط التعيين
مادة) (22ا -يشترط في المرشح للتعين في الوظائف العامة ما يلي-:
 ان يكون يمنيا.
 ان ﻻ يقل عمره عن ثماني عشر ﺳنة ويجوز تعيـين مـن عمـره ﺳـت عشـرة
ﺳنة في الوظـائف والمهـن التـي يتطلـب شـغلها اعـداد خاصـا فـي معاهـد او
مراكز تدريب وفي مواقع العمل والتي تحددها الـوزارة وفـي كافـة اﻻحـوال
ينبغي اثبات العمر بشهادة الميﻼد او بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
 ان يتمتع باللياقة الصحية المطلوبة للوظيفة.
 ان يكون ﺳليم الموقف من الخدمة العﺳكرية.
 ان يكـون مﺳــتوفيا للحــد اﻻدنــى مـن المتطلبــات والمــؤهﻼت التــي تشــترطها
الوظيفة.
ب-يراعى عند التعيين ما ياتي-:
 وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في الموازنة.
 اﺳتيفاء المرشح ﻻشتراطات التعيين المحددة في الفقرة )ا( من هذه المادة.
 اﺳتكمال اجراءات التعيين وصدور قرار التعيين من الﺳلطة المختصة.
اﻻبﻼغ عن الوظائف الشاغرة
مادة) (23تلتزم كل وحدة ادارية فور اﻻنتهاء من اقرار الموازنة الوظيفية المتعلقة
بها بموافاة الـوزارة او احـد فروعهـا بكشـف بالوظـائف الشـاغرة مـن واقـع
الموازنة المعتمدة لها بما في ذلك الوظـائف المتوقـع خلوهـا ﻻي ﺳـبب كـان
خﻼل الﺳنة المالية.
تشغيل المعوقين
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مادة) (24تلتزم كل وحدة ادارية بتعيـين المعـوقين لـديها بمـا يتناﺳـب مـع قـدراتهم
ضمن نﺳبة معينة تحددها الوزارة ﺳـنويا وذلـك بهـدف تحقيـق ادمـاجهم فـي
المجتمع ومشاركتهم في التنمية اﻻجتماعية.
مخرجات النظام التعليمي والتدريبي
مادة) (25تقدم الوحدات والجهات التعليمية والتدريبية بيانـات ومعلومـات باﻻعـداد
المتوقع تخرجها في مختلف التخصصات والمهن قبيل ثﻼثة اشهر من موعد
التخرج الى الوزارة او احد فروعها وفقا للنموذج الذي تضعه الوزارة لذلك.
الوظائف التي تشغل باﻻختبار
مادة) (26تحدد الوزارة بﻼئحة الوظائف التي يخضع القبول فيها لﻼختبار وطـرق
تنفيذ اﻻختبار طبقا لنظام توصيف ترتيب الوظائف.
اﻻعﻼن عن الوظائف
مادة) (27ا-يتم اﻻعﻼن عن الوظائف الشاغرة في الحالتين التاليتين-:
 .1الوظائف التي يتطلب شغلها شروطا خاصة.
 .2الوظائف التي تقرر الوزارة او فروعها فـي المحافظـات ضـرورة اﻻعـﻼن
عنها او بناء على توصية من الوحدة اﻻدارية.
ب-ان يتضمن اﻻعﻼن عن الوظيفة العناصر التالية-:
 .1مﺳمى الوظيفة والمجموعة التي تقع فيها.
 .2موجز بمحتواها.
 .3شروط شغلها والمتطلبات والمؤهﻼت الﻼزمة.
 .4فئة الوظيفة ومرتبها والمخصصات التشجيعية المقررة لها.
 .5موقعها الجغرافي.
 .6الجهة التي يقدم اليها طلب التعيين.
 .7موعد ومكان المقابلة اﻻختبار.
 .8اية معلومات اخرى.
وتوضح اللوائح التنفيذية قواعد وشروط اﻻعﻼن عن الوظائف.
التسجيل والترشيح
مادة) (28ا-يتقدم الخريجون وغيرهم من طالبي التوظيف في الخدمـة المدنيـة بعـد
اتمامهم اجراءات القيد والتﺳجيل فـي مكاتـب التﺳـجيل الـى الـوزارة او احـد
فروعها لغرض ترشيحهم وتوزيعهم علـى وحـدات الجهـاز اﻻداري للدولـة.
ويجوز التوزيع للقطاع العام والمختلط في حالة الطلب.
ب-تقوم الوزارة بمﺳك ﺳجل تدون فيـه البيانـات اﻻﺳاﺳـية لعمليـة التوظيـف
ونتائجه في الخدمة المدنية بهدف ضبط ومعرفة مﺳتوى التشغيل في الخدمـة
المدنية.
توزيع القوى العاملة
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مادة) (29تتولى الوزارة في حدود الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوظائف
تنفيذ ﺳياﺳة توزيع واعادة توزيع القوى العاملة وتشغيلها في الجهاز اﻻداري
للدولــة وتعطــى اﻻولويــة لخريجــي المعاهــد التخصصــية والمهنيــة بالنﺳــبة
للوظائف الفنية.
ﺳلطات التعيين
التعيين في وظائف مجموعة اﻻدارة العليا:
مادة) (30ا-يكون التعيين في وظائف مجموعة اﻻدارة العليا بصيغة ترفيع لموظف
من نفس الوحـدة اﻻداريـة اوﻻ ،وفـي حالـة تعـذر ذلـك يجـوز شـغلها بالنقـل
لموظف من وحدة ادارية اخرى.
وفي الحالتين يلـزم ان يكـون المرشـح للتعيـين فـي هـذه المجموعـة مﺳـتوفيا
لشروط شغل الوظيفة المرشح لشغلها ومتمتعا بمواصفات القيادة اﻻدارية.
ب-يتم التعيين في وظائف مجموعة اﻻدارة العليا على النحو التالي-:
.1موظفوا الفئات )ا-ب( بقرار جمهوري ،بناء على ترشيح من الوزير
المختص وموافقة مجلس الوزراء.
.2موظفوا الفئة )ج( بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس
الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص وفتوى وزارة الخدمة المدنية
واﻻصﻼح اﻻداري.
التعيين في وظائف المجموعات اﻻخرى:
مادة) (31ا-فيما عدا مجموعة اﻻدارة العليا يكون التعيين في وظائف المجموعـات
الوظيفية اﻻخرى باحدى الصيغ التالية:
 .1بالترفيع لموظف من ذات الوحدة اﻻدارية او بالنقل اليها من وحدة ادارية
اخرى في حالة تعذر ذلك.
 .2بالتوظيف الجديد من بين المرشحين المتقدمين للعمل بالخدمة المدنية للمرة
اﻻولى او باعادة التعيين لموظف ﺳابق.
ب-يتم التعيين في وظائف المجموعات الوظيفية المذكورة بهذه المادة بقرار من
الوزير المختص او من يفوضه بعد موافقة الوزارة او احد فروعها.
وفي جميع اﻻحوال يلزم ان يكون المرشح للتعيين مﺳتوفيا لشروط شغل
الوظيفة المرشح لشغلها ومراعاة احكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
الفترة اﻻختبارية:
مادة) (32ا-يكون الموظف المعين للمرة اﻻولى تحت التجربة واﻻعـداد لمـدة ﺳـتة
اشهر واذا ثبت عدم كفاءته للقيام بمهام الوظيفة يجـوز تمديـدها لﺳـتة اشـهر
اخرى في نفس وظيفته او في وظيفة اخرى في نفس الفئة تتناﺳب وقابليته.
ب-اذا ثبت عدم صﻼحية الموظف تحت التجربة في نهاية فترة التمديد وعند
اﺳتنفاد كافة مجاﻻت اﻻﺳتفادة منه تنتهي خدمته بﺳبب عدم الكفاءة.
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ج-يعتبر الموظف مثبتا حكما في الخدمة اذا انهى فترة التجربة بنجاح واثبت
صﻼحيته للوظيفة اثناء فترة التجربة واﻻعداد.
تحديد الراتب عند التعيين:
مادة) (33يكون راتب الموظف المعين للمرة اﻻولى فـي الحـد اﻻدنـى ﻻجـر الفئـة
التي تقع فيها وظيفته ،مع منحه عـﻼوة واحـدة عـن كـل ﺳـنة خدمـة الزاميـة
اداها في الدولـة بموجـب القـوانين والقـرارات النافـذة ،ويجـوز تجـاوز الحـد
اﻻدنــى ﻻجــر الفئــة عنــد تمتــع الموظــف بخبــرة فــي مجــال الوظيفــة او فــي
الحاﻻت التي تحددها اللـوائح التنفيذيـة لهـذا القـانون واحكـام وشـروط شـغل
الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف.
التعيين المؤقت بعقود خاصة
مادة) (34يجوز التعيين بصورة مؤقتة بعقود خاصة عنـد الضـرورة القصـوى فـي
الحـاﻻت التـي توافـق عليهـا الــوزارة ،شـريطة ان تتطـابق حقـوق الموظــف
المتعاقد مؤقتا مع ما يمنح للموظف في الوظائف الثابتة.
التعاقد مع غير اليمنيين
مادة) (35يجوز التعاقد مع غير اليمني اذا ثبت للوزارة بعد اﻻعـﻼن عـن الوظيفـة
عدم توفر يمني يتمتع بالحد اﻻدنى من المؤهﻼت والمتطلبات الﻼزمة لشـغل
الوظيفية ،على ان يراعى في ذلك التشريعات النافذة.
مـادة) (36تضــع الــوزارة نمــاذج موحــدة ،لعقــود العمــل لحــاﻻت التعاقــد مــع غيــر
اليمنيين والتي ينبغي على الوحدات اﻻدارية العمل بموجبها.
مادة) (37اﺳتنادا الى المـادة)(36اعـﻼه وانﺳـجاما مـع تطبيـق احكـام هـذا القـانون
بصــورة مؤقتــة ،بموجــب المــادة)(3الفقرة)ا(علــى وحــدات القطــاعين العــام
والمختلط ،يجوز لمجلس اﻻدارة في القطاعين العام والمخـتلط تحديـد قواعـد
وشروط يتم بموجبها ابرام عقود بـاجر او بمكافـاة شـاملة مـع خبـرات غيـر
يمنية لمواجهة خدمات اﺳتشارية او فنية مؤقتة ذات اهمية اقتصـادية وماليـة
تحتاج اليها الوحدة مع مراعـاة مراجعـة الـوزارة للتاكـد مـن ﺳـﻼمة شـروط
العقد.
اعادة التعيين:
مادة) (38مع مراعاة احكام المواد من ) (32-23يجوز اعادة تعيين موظف ﺳـابق
في الخدمة المدنية لنفس وظيفته الﺳابقة وفي مﺳتواها وبالراتـب المقـرر لهـا
عند توفر وظيفة شاغرة ،او في وظيفة اعلى اذا اﺳتوفى شروط شغلها ،كمـا
يجوز اعادة تعيين المتقاعد في حاﻻت الضرورة وبالشروط التي يصدر بهـا
قرار من مجلس الوزراء ولمدة ﻻ تزيد عن خمس ﺳنوات كحد اقصى.
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الفصل الثاني
الترقية

التعريف
مادة) (39يقصد بالترقية انتقال الموظف مـن المرتبـة التـي يقـع فيهـا الـى المرتبـة
التالية ضمن نفس الفئة التي يشغلها.
حاﻻت الترقية-:
مادة) (40ا-يﺳتحق الموظف الترقية اذا كان تقدير كفاءته للﺳنتين اﻻخيرتين بدرجة
ممتاز وﻻ يﺳتخدم ذات التقدير لهذا الغرض اكثر من مرة واحدة.
ب-تكون الترقية باكثر من مرتبة واحدة عند حصول الموظف على شهادة
علمية او تدريبية اعلى بمقتضى نظام التقييم الوظيفي للشهادات العلمية
والتدريبية الصادرة عن الوزارة.
شروط وصﻼحية الترقية:
مادة) (41ا -يشترط عند ترقيـة الموظـف ان ﻻ يكـون راتبـه قـد بلـغ الحـد اﻻعلـى
ﻻجر الفئة الي تقع فيهـا وظيفتـه ،وفـي هـذه الحالـة يﺳـتمر منحـه العـﻼوات
الﺳنوية بنفس قيمة العﻼوة الﺳنوية لنفس الفئة التي يشغلها بحيـث ﻻ يتجـاوز
نهايــة الحــد اﻻعلــى ﻻجــر اعلــى فئــة فــي المجموعــة الوظيفيــة التــي تعلــو
مجموعته مباشرة.
ب-تكون الترقية بقرار من رئيس الوحدة اﻻدارية المختص او من يفوضه بناء
على اقتراح لجنة شئون الموظفين وبعد موافقة الوزارة.
ج-ﻻ تحجب الترقية حق الموظف في الحصول على عﻼوته الﺳنوية متى
اﺳتوفى شروط اﺳتحقاقها باﺳتثناء الترقية بموجب شهادة علمية.
د-ﻻ يتمتع الموظف بالترقية اكثر من مرتين في الفئة الوظيفية الواحدة.
الفصل الثالث
الترفيع
التعريف:
مادة) (42يقصد بالترفيع انتقال الموظف مـن فئتـه الوظيفيـة الـى وظيفـة فـي الفئـة
اﻻعلــى منهــا مباشــرة ضــمن مجموعتــه الوظيفيــة او نقــل الموظــف مــن
المجموعــة الوظيفيــة اﻻدنــى الــى وظيفــة فــي المجموعــة الوظيفيــة اﻻعلــى
مباشرة.
شروط الترفيع:
مادة) (43يجرى ترشيح الموظف للترفيع عند توافر ما ياتي-:
 .1توفر الحد اﻻدنى من المتطلبات والمؤهﻼت الﻼزمة لشغل الوظيفة اﻻعلى
وفقا ﻻحكام وشروط شغل الوظائف ونظام تصنيف وترتيب الوظائف على
ان ﻻ يقل تقدير كفاءته للﺳنتين اﻻخيرتين عن درجة جيد.
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 .2ان يحاط النقل من مجموعة الى مجموعة اخرى بشروط خاصة تتفق ونوع
وطبيعة المجموعة الوظيفية ،كما يحددها نظام توصيف وترتيب الوظائف
والشروط الخاصة بكل مجموعة وظيفية.
 .3ﻻ يجوز الترفيع ﻻكثر من فئة واحدة اﻻ اذا حصل الموظف على شهادة
علمية تؤهله للترفيع ﻻكثر من فئة وفقا ﻻحكام وشروط شغل الوظائف
ونظام توصيف وترتيب الوظائف.
صﻼحية الترفيع:
مادة) (44ا-يكون الترفيع من فئة ادنى الى فئة اعلى في مجموعة وظـائف اﻻدارة
العليــا او الترفيــع اليهــا مــن المجموعــة اﻻدنــى مباشــرة بقــرار مــن الﺳــلطة
المختصة بالتعيين فيها بعد موافقة الوزارة بالنﺳبة للترفيع الى ادنى فئة بهـذه
المجموعة.
ب-يكون الترفيع من فئة ادنى الى فئة اعلى في المجموعات الوظيفية اﻻخرى
بقرار من الﺳلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة الوزارة.
الباب الخامس
اوقات العمل والراحة واﻻجازات
الفصل اﻻول
اوقات العمل والراحة
ساعات العمل اﻻسبوعية
مادة) (45ا-يجب اﻻ تقل ﺳاعات العمـل اﻻﺳـبوعية عـن ) (35ﺳـاعة وﻻ تتجـاوز
) (40ﺳاعة وتنظم الﻼئحة الحاﻻت اﻻﺳتثنائية.
ب-ﻻ يجوز ان تزيد ﺳاعات العمل اﻻﺳبوعية بضمنها ﺳاعات العمل الفعلي
اﻻضافية .عن ) (60ﺳاعة ما عدا في الحاﻻت الضرورية التي تقتضيها
طبيعة اعمال الوحدة اﻻدارية.
تحديد وقت الدوام
مادة) (46مع عدم اﻻخـﻼل بالمـادة) (45مـن هـذا القـانون ،يجـوز لـرئيس الوحـدة
اﻻدارية المختص تغيير وقـت بـدء وانتهـاء الـدوام وفـق مـا تقتضـيه طبيعـة
العمل بعد موافقة الوزارة.
تحديد فترة استراحة
مادة) (47يجوز للﺳلطة المختصة:
ا-تحديد فترة اﺳتراحة ﻻ تزيد عن نصف ﺳاعة في اﻻعمال ذات الدوام الواحد.
ب-تحديد فترة اﺳتراحة ﻻ تقل عن ﺳاعة وﻻ تزيد عن ﺳاعتين في اﻻعمال
ذات الدوامين.
ج-ﻻ تحتﺳب فترة اﻻﺳتراحة من ﺳاعات العمل.
ساعات عمل المراة عند الحمل والرضاعة
247

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ

مادة) (48يجب ان ﻻ تزيـد ﺳـاعات عمـل المـراة علـى ) (4ﺳـاعات فـي اليـوم اذا
كانت حاملة في شهرها الﺳادس و ) (5ﺳاعات اذا كانت مرضعة حتى نهاية
الشهر الﺳادس لوليدها.
يوم الراحة اﻻسبوعية
مادة) (49يوم الجمعة هو يوم الراحة اﻻﺳبوعية ويجـوز ابدالـه بيـوم اخـر للراحـة
لكل او بعض موظفي الوحدة اﻻدارية او بايام اخـرى للمنـاوبين شـريطة ان
يكون ذلك جزءا من نظام العمل اﻻعتيادي في الوحدة المقر من الوزارة.
تعويض العمل اﻻضافي
مادة) (50يعوض الموظفون الذين يعملون في ايام الراحلـة اﻻﺳـبوعية او فـي ايـام
اﻻعياد او العطﻼت الرﺳمية بيوم او ايام راحة بديلة او باجور ﺳاعات عمل
اضافي ويجوز ان يجزا التعـويض بـين ايـام للراحـة واجـور ﺳـاعات عمـل
اضافي وفقا لظروف العمل ،وتحدد اللوائح التنفيذية اجراءات وقواعد تنظـيم
واحتﺳاب العمل اﻻضافي.
معدﻻت احتساب العمل اﻻضافي
مادة) (51يﺳتحق الموظف مهما كانـت وظيفتـه اجـرا اضـافيا عـن ﺳـاعات العمـل
اﻻضافية بالمعدﻻت التالية-:
ا-تحﺳب الﺳاعة بﺳاعة ونصف خﻼل اﻻيام العادية.
ب-تحﺳب الﺳاعة بﺳاعتين خﻼل ايام اﻻعياد او العطﻼت الرﺳمية ومن يـؤدي
عمﻼ اضافيا ،خـﻼل الليـل مـن الﺳـاعة الثامنـة لـيﻼ حتـى الﺳـاعة الخامﺳـة
صباحا.
طريقة العمل المتناول
مادة) (52يجوز توزيع ﺳاعات العمل على الموظفين ورفق طريقة العمل المتناوب
اذا اقتضت طبيعة العمل ذلك بحيث ﻻ يﺳـتمر عمـل الموظـف فـي ايـة نوبـة
اكثر من شهر واحد متصﻼ على ان يمنح تعويض مناوبة قـدره )(%20مـن
راتبه وﻻ يجوز الجمع بين تعويض العمل الليلي وتعويض العمل بالنوبات.
الفصل الثاني
اﻻجازات
اﻻجازة اﻻعتيادية
مادة) (53يﺳتحق الموظف اجازة اعتيادية براتب كامل عـن كـل ﺳـنه مـن الخدمـة
الفعلية ﻻتقل عن ثﻼثين يوما واذا بلغ ﺳن الخمﺳين جاز لـه الحصـول علـى
اجازة اعتيادية لمدة خمﺳة واربعين يوما وﻻ تحتﺳب ايام اﻻعتياد والعطﻼت
ضمن مدة اﻻجازة اﻻعتيادية اذا تخللتها.
الزامية التمتع باﻻجازة اﻻعتيادية
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مادة) (54يكون التمتع باﻻجازة اﻻعتيادية الزاميـا فـي ﺳـنة اﺳـتحقاقها وﻻ تتـراكم
اﻻجازة ﻻكثر من  90يوما كحد اقصى.
جدولة اﻻجازة اﻻعتيادية
مادة) (55تجدول اﻻجازة المﺳـتحقة للمـوظفين ﺳـنويا وفقـا لمقتضـيات العمـل مـع
مراعاة ظـروف الموظـف علـى ان يـتم اشـعاره مﺳـبقا بتـاريخ بـدء اجازتـه
اﻻعتيادية على ان تعد هذه الجداول في موعد اقصـاه شـهر فبرايـر مـن كـل
ﺳنة مع موافاة الوزارة بصورة منها او اية تعديﻼت ترد عليها.
اﻻجازة العارضة
مادة) (56يجوز للوحدة منح الموظف اجازة عرضية ﻻ تزيد عن يومين في الشهر
اذا اقتضتها ظروف طارئة وبما ﻻ يتجاوز عشرة ايام في الﺳـنة يﺳـقط حـق
الموظف فيها بمضي الﺳنة.
اﻻجازة المرضية
مادة) (57يﺳتحق الموظف اجازة مرضية براتب كامل مدتها ﺳتون يوما في الﺳنة
متقطعة او متصـلة بنـاء علـى تقريـر مـن الجهـة الطبيـة المختصـة وتعـالج
اللوائح التنفيذية لهذا القانون الحاﻻت المرضية التي تزيد مدتها عن ذلك.
مادة) (58يﺳتحق الموظف الذي يصاب بمرض مهني او اصابة اثنـاء تاديـة عملـه
او بﺳــببه اجــازة مرضــية براتــب كامــل للمــدة التــي تحــددها الجهــة الطبيــة
المختصة حتى يبت في حالته الصحية وتﺳري عليـه فـي هـذه الحالـة احكـام
قانون التامينات والمعاشات التقاعدية واللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
اجازة الوضع
مادة) (59ا.يحق للموظفة الحامل ان تحصل على اجازة وضع براتب كامـل مـدتها
ﺳتون يوما متصلة قبل الوضع او بعده وﻻ تـؤثر اجـازة الوضـع علـى تمتـع
الموظفة باجازتها اﻻعتيادية.
تعطى الموظفة الحامل عشرين يوما اضافة الى اﻻيام المذكور في الفقرة )ا(
من هذه المادة وذلك في الحالتين التاليتين :
 -1اذا كانت الوﻻدة متعﺳرة واقتضت عملية جراحية.
 -2اذا ولدت توائم.
اﻻجازات الخاصة
مادة) (60يحق للموظف الحصول على اجازة خاصة براتب كامـل ﻻ تحتﺳـب مـن
اجازته اﻻعتيادية في اﻻحوال التالية-:
ا-ﻻداء فريضة الحج ولمرة واحدة طوال خدمته مدة )(30يوما.
ب-الموظفة في حالة وفاة زوجها ولمدة ) (40يوما كحد اقصى من تاريخ الوفاة.
ج-الموظــف المخــالط المــريض بمــرض معــد وخطيــر وتقــرر اللجنــة الطبيــة
والﺳلطات الطبية المختصة منعه من مزاولة وظيفته وللمدة التي تحددها اللجنة.
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شروط وضوابط منح اﻻجازة
مادة) (61تحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون الشروط والضوابط المنظمـة ﻻﺳـتحقاق
اﻻجازات المذكورة اعﻼه او اية اجازة اخرى.
الباب الﺳادس
حاﻻت الموظف
الفصل اﻻول
النقل
اغراض النقل
مـادة) (62النقــل اﺳــلوب اداري يهــدف الــى تعزيــز عﻼقــة التعــاون بــين الوحــدات
اﻻداريــة لﺳــد الــنقص فــي الخبــرات لشــغل بعــض الوظــائف لــدى اي منهــا
ويﺳاعد على وضع الموظف في الوظيفة اﻻكثر مﻼئمة ﻻﺳتعداداته وقدراتـه
ومؤهﻼته وﻻ يﺳتخدم كاجراء ردع او عقوبة.
النقل بطلب الموظف
مادة) (63يحق للموظف ان يتقدم عبر وحدتـه اﻻداريـة بطلـب للنقـل لملـئ وظيفـة
شاغرة ضمن وحدته اﻻدارية او في وحدة ادارية اخرى.
نقل الموظف
مادة) (64يجوز نقل الموظف من وحدة ادارية الى وحـدة اداريـة اخـرى او ضـمن
نفس الوحدة اﻻدارية بفئته الوظيفيـة ﺳـواء بـنفس تﺳـمية وظيفتـه او بتﺳـمية
اخرى وفي نفس المنطقة الجغرافية اخرى في الجمهورية.
ويجــوز ان يقتــرن النقــل بــالترفيع منــى اﺳــتوفى الموظــف شــروط الترفيــع
المحددة في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
شروط واحكام النقل
مادة) (65يشترط في النقل ما يلي-:
 .1وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في الموازنة.
 .2اﺳتيفاء الموظف شروط ومواصفات الوظيفة التي ﺳينقل اليها.
 .3يراعى عند نقـل الموظـف مـن منطقـة جغرافيـة الـى اخـرى حالتـه العائليـة
ويؤمن الحد اﻻدنى من الخدمة اﻻﺳاﺳية مثل الﺳكن وغيره.
 .4تتحمــل الوحــدة اﻻداريــة المنقــول اليهــا الموظــف راتبــه وبدﻻتــه المﺳــتحقة
اعتبارا من اول الشهر التالي مباشرة لتاريخ النقل.
 .5موافقة الوحدتين اﻻداريتين.
 .6اذا نقل الموظف ضمن وحدته اﻻداريـة لشـغل وظيفـة فـي منطقـة جغرافيـة
اخرى في الجمهورية اﺳتحق البدل المقرر لها.
صﻼحية النقل
مادة) (66يكون النقل على النحو التالي:
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ا-بقرار من الﺳلطة المختصة بـالتعيين فيمـا يتعلـق بشـاغلي وظـائف مجموعـة
اﻻدارة العليا وبقرار من الوزير المختص بالنﺳبة لشـاغلي وظـائف الفئتـين
اﻻدنــى بهــذه المجموعــة عنــدما يكــون النقــل علــى صــعيد الــوزارة المعنيــة
والوحدات المرتبطة بها مع اشعار الوزارة بصورة من قرار النقل.
ب-بقرار من الوزير المختص او من يفوضه فيما يتعلق بشـاغلي المجموعـات
الوظيفية اﻻخرى.
الفصل الثاني
الندب
اغراض الندب
مادة) (67يجوز عند الضرورة ندب الموظف ضمن فروع وحدته اﻻدارية او الـى
وحدة ادارية اخرى بتكليف من وحدته لﻼﺳتفادة من خبراته او التنفيـذ مهمـة
معينة داخل الجمهورية او خارجها.
مدة الندب
مادة) (68يكون الندب لمدة اقصاها ﺳتة اشهر قابلة للتمديد في حالة الضرورة لﺳتة
اشهر اخرى.
استحقاقات الموظف عند الندب
مادة) (69يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وما يﺳـتحقه مـن البـدﻻت المقـررة مـن
الوحدة اﻻدارية المنتدب منها فيمـا عـدا البـدﻻت المرتبطـة بظـروف ومكـان
العمل فتمنح له من الجهة المنتدب اليها اﻻ اذا اتفق على خﻼف ذلك وتوضح
اللوائح المنفذة شروط اﻻﺳتحقاق.
الندب جزء من الخدمة
مادة) (70تحتﺳب مدة الندب خدمة ﻻغراض الترقية والترفيع ضمن شروطهما.
صﻼحية الندب
مادة) (71يكون ندب الموظف بموافقة الوزير المخـتص او مـن يفوضـه او رئـيس
الوحدة اﻻدارية او من يفوضه.
الفصل الثالث
اﻻعارة
صﻼحية اﻻعارة
مادة) (72ا.للﺳلطة المختصة بالتعيين بناء على ترشيح من الوزير المختص اعارة
اي من موظفي مجموعة اﻻدارة العليا وبموافقة الموظف الخطيـة الـى جهـة
يمنية او غير يمنية داخل الجمهورية او خارجها.
ب-للوزير المختص او من يفوضه اعارة اي من شاغلي المجموعات الوظيفية
اﻻخــرى وبموافقــة الموظــف الخطيــة الــى جهــة يمنيــة او غيــر يمنيــة داخــل
الجمهورية او خارجها.
وفي جميع اﻻحوال يلزم موافاة الوزارة بصورة من القرار الصادر باﻻعارة.
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مدة اﻻعارة
مـادة) (73ا.تحـدد مـدة اﻻعـارة فـي المجـالس والمنظمـات والنقابـات والمؤﺳﺳـات
والشركات اليمنية والعربية والدولية اللـذين يـتم اختيـارهم باﻻنتخـاب للعمـل
فيها لدورة معينة بمدة الدورة الرﺳمية المقررة في دﺳاتيرها او نظمها وتجدد
اﻻعارة لذات المدة في حالة اعادة اﻻنتخاب لدورة تالية.
ب.مراعاة احكام الفقرة )ا(من هذه المادة تكون مدة اﻻعارة الى جهة يمنية بمـا
ﻻ يزيد عن ﺳنه واحـدة ويﺳـتثنى مـن ذلـك المجـالس المنتخبـة فـي النقابـات
والمنظمات الجماهيرية.
ج .تكون مدة اﻻعارة الى منظمات عربية او دوليـة مﺳـاوية لمـدة عقـد العمـل
المبرم بين المعار والمنظمة وتتجدد اﻻعارة بنفس فترة تجديد العقد.
حق الدولة في اعادة الموظف
مادة) (74تحتفظ الدولة بحقها في اعادة الموظف المعـار الـى الخـارج اذا اقتضـت
ذلك المصلحة العليا للبﻼد.
شروط اﻻعارة الى جهة غير يمنية
مادة) (75ﻻيجوز اعارة الموظف الى جهة غير يمنية مالم يكـن قـد امضـى خمـس
ﺳنوات فعلية في الخدمة على اﻻقل.
حفظ حقوق المعار الوظيفية
مادة) (76ا.يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ويجـوز شـغلها عـن طريـق اﻻنابـة اذا
كانت مدة اﻻعارة تقل عن ﺳنه واحدة اما اذا زادت على ذلك فيجوز اشغالها
عن طريـق الترفيـع او النقـل او التعيـين علـى ان تعطـى اﻻولويـة فـي ذلـك
للموظف المﺳتوفي للشروط من داخل الوحدة اﻻدارية.
ب.تلتزم الوحـدة اﻻداريـة المعيـرة عنـد عـودة الموظـف باعادتـه الـى وظيفتـه
اﻻصــلية فــي حالــة عــدم اشــتغالها او الــى اي وظيفــة خاليــة مــن نفــس فئتــه
الوظيفية او يبقى في فئته اﻻصلية بصفة شخصية على ان تﺳوى حالته على
اي وظيفة تخلو من نفس فئته وفي جميع اﻻحوال يحـتفظ لـه بكافـة مميـزات
الوظيفية التي كان يشغلها قبل اﻻعارة.
التزامات الجهة المستعيرة
مادة) (77تتحمل الجهة المﺳتعيره جميع ما يﺳتحقه الموظف نتيجة عمله لديها مـن
راتب وبدﻻت واية مخصصـات وحقـوق اخـرى ويﺳـتثنى مـن ذلـك حـاﻻت
اﻻعارة للنقابات والمنظمات الجماهيرية.
تﺳديد اﻻشتراك في صندوق التقاعد
مادة) ( 78يلتزم الموظف المعار بدفع اقﺳاط اﻻشتراك المقررة عليه الى صـندوق
التقاعد حﺳب النﺳبة التي يحـددها لهـذه الحالـة قـانون التامينـات والمعاشـات
التقاعدية.
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اﻻعارة جزء من الخدمة
مــادة) (79تحتﺳــب مــدة اﻻعــارة ﻻغــراض المعــاش والترقيــة والترفيــع ضــمن
شروطهما.
الفصل الرابع
اﻻنابة
صﻼحية اﻻنابة
مــادة) (80يجــوز بقــرار مــن الــوزير المخــتص او مــن يفوضــه او رئــيس الوحــدة
اﻻدارية او من يفوضـه تكليـف الموظـف بالقيـام بمهـام وظيفـة اخـرى انابـة
ﺳواء بصورة مﺳـتقلة او باﻻضـافة الـى مهـام وظيفتـه فـي حـدود الوظـائف
والمﺳتويات والشروط والمدد التي تحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
الفصل الخامس
التفرغ
اغراض وصﻼحية التفرغ
مــادة) (81يجــوز بقــرار مــن الــوزير المخــتص او رئــيس الوحــدة اﻻداريــة تفــرغ
الموظف ﻻغراض البحث العلمي فـي حقـول العلـوم او الثقافـة او الفنـون او
ﻻنجاز مهمات تتعلـق بـاداء عمـل او تطـويره يقـع فـي اطـار نشـاط الوحـدة
اﻻدارية ويحـدد القـرار مـدة التفـرغ بحيـث ﻻ تتجـاوز ﺳـنتين ضـمنها فتـرة
التمديد.
استحقاقات المتفرغ
مادة) (82يﺳتحق الموظف راتبه كامﻼ اثناء مدة التفرغ اذا كان التفرغ يقتضي من
الموظف وفقا لمخطط العمـل المقـر مـن الﺳـلطة المختصـة لتنفيـذ البحـث او
المهمة المحددة اﻻنتقال الى منطقة او مناطق جغرافيـة داخـل الجمهوريـة او
خارجها يعامل من حيث البدل معاملة حالة الندب.
التفرغ جزء من الخدمة
مادة) (83تحتﺳب مدة التفرغ خدمة ﻻغراض الترقية والترفيع ضمن شروطهما.
الباب الﺳابع
تطوير الموظف
الفصل اﻻول
تخطيط القوى العاملة

التعريف
مادة) (84ﻻغراض هذا القانون يقصد بتخطـيط القـوى العاملـة تحديـد اﻻحتياجـات
الفعلية اﻻنية والمﺳتقبلية مـن القـوى العاملـة لكـل وحـدة اداريـة ومـا يـرتبط
بتشغيلها من تكاليف في مجال اﻻجور وعﻼقته بانتاجية العمـل وكـذا توزيـع
واعادة توزيع القوى العاملة لضمان تحﺳين اﻻنتفاع من الطاقات البشرية في
التنفيذ الكفؤ لخطط التنمية.
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التخطيط وظيفة اساسية للوحدة اﻻدارية
مادة) (85تتولى كل وحدة ادارية ممارﺳة تخطيط القوى العاملة كنشاط متخصـص
ومﺳتمر وفقا للمهام المناطة بها بمقتضـى خطـط التنميـة مـع الحـرص علـى
تطبيق مبدا التنﺳيق في مراحل التخطيط والتنفيذ بـين اﻻنشـطة المتخصصـة
في مجال القوى العاملة داخل الوحدة اﻻدارية.
البيانات واﻻحصاءات المطلوبة من الوحدة اﻻدارية
مادة) (86تلتزم كل وحدة ادارية بتقديم البيانات واﻻحصاءات التاليـة الـى الـوزارة
وفقا للمواعيد والنماذج واﻻﺳاليب التي تضعها لذلك:
ا.بيانات احصائية كمية ونوعية للقوى الوظيفية في الوحدة اﻻدارية.
ب.كشف عام ﺳنوي بموظفي الوحدة اﻻدارية.
ج.اي بيانات اخرى في مجال شئون الموظفين.
مراحل تخطيط القوى العاملة
مادة) (87ا.تلتزم كل وزارة بتنمية النشاط التخطيطي في مجال القـوى العاملـة فـي
الوحدات اﻻدارية المرتبطة بها وصياغة خطة شاملة في مجال القوى العاملة
على صعيد النشاط اﻻقتصـادي الـذي تمارﺳـه تلـك الـوزارة وتتقـدم بـه الـى
وزارة الخدمة المدنية اﻻصﻼح اﻻداري.
ب.تقوم الـوزارة بدراﺳـة وتنﺳـيق مشـاريع الخطـط فـي مجـال القـوى العاملـة
وصياغتها في خطة شاملة تتقدم بها الى المجلس اﻻعلى.
الفصل الثاني
التدريب والتاهيل
تعريف التدريب والتاهيل
مادة) (88ﻻغراض هذا القانون بقصد بالتدريب والتاهيل عملية تحديد اﻻحتياجـات
التدريبية الفعلية اﻻنية والمﺳتقبلية ووضع الخطط والبرامج الﻼزمة لتنفيـذها
بما يكفل تحقيق اكبر قدر من المﻼئمة لمعارف وقدرات ومهارات الموظفين
مــع تطــوير المﺳــئوليات واﻻعمــال فــي النــواحي اﻻداريــة واﻻقتصــادية
والتكنولوجية.
مبدا الزامية التدريب
مادة) (89التـدريب جـزء مهـم مـن خدمـة الموظـف وملـزم لـه يتطـور مـع حياتـه
الوظيفيــة ويﻼزمهــا فــي كافــة مﺳــتويات الوظيفــة تفرضــه طبيعــة واهــداف
الوظيفة العامة كاﺳاس للتنمية.
تحديد اﻻحتياجات التدريبية
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مادة) (90تلتزم كل وحدة ادارية بتحديد اﻻحتياجات التدريبية وبتخطيطهـا ووضـع
البــرامج اﻻمكانــات والتمويــل الــﻼزم لتنفيــذها كواجــب اﺳاﺳــي وكنشــاط
متخصص ومﺳتمر تمارﺳه وفقا للﺳياﺳة العامة للتدريب والتاهيل.
انواع التدريب والتاهيل
مادة) (91يشمل تدريب وتاهيل الموظفين ﺳواء كان داخل الجمهوريـة او خارجهـا
الحاﻻت التالية-:
ا.دورة لمتابعة التطورات الحديثة في ناحيـة مـن نـواحي المعرفـة النظريـة او
التطبيقية او لحضور مقررات دراﺳية او موﺳمية.
ب.دورة او دراﺳة عليا لما بعد التخرج الجامعي.
ج .الندوات واللقاءات العليمة.
د .الجلوس ﻻمتحانات عامة او خاصة باشراف الجهات المعنية.
هـ.الدورات النقابية.
مراحل تخطيط التدريب والتاهيل
مادة) (92تلتزم كل وزارة ووحدة ادارية بتطبيق المراحل والخطوات ذاتها لعمليـة
تخطيط القـوى العاملـة المحـددة فـي المـادة)(87مـن هـذا القـانون فـي مجـال
تخطيط التدريب والتاهيل.
دور الوزارة في مجال التدريب والتاهيل
مادة) (93تقوم الوزارة بعد اقرار مجلس الوزراء لمشروع الخطة الشاملة للتدريب
والتاهيل بما يلي-:
ا.اﻻشراف على ﺳﻼمة تنفيذ الﺳياﺳات التدريبية المتعلقـة بتنفيـذ خطـط التنميـة
اﻻدارية.
ب.وضع خطة للتدريب اﻻداري العام الذي يشمل اثره جميع الوحدات اﻻدارية
وتنفيذ هذه الخطة بواﺳطة معاهد التدريب المرتبطة بها وايـة جهـات اخـرى
قادرة بحكم طبيعة نشاطها وامكاناتها على المﺳاهمة في التنفيذ.
تمويل التدريب
مادة) (94تلتزم كل وحده ادارية بعـرض الـدورات المطلـوب تمويلهـا مـن الـدورة
على الوزارة للتاكد من امكانية الحصول على تمويل لها من خـﻼل عﻼقـات
التعاون مع الدول اﻻخرى او عن طريق المصادر اﻻخرى المتيﺳرة للدولة.
احالة المنح والدورات على الوزارة وتوزيعها
مادة) (95على كل وحدة ادارية احالة كافـة المـنح الدراﺳـية والتدريبيـة والـدورات
التي تتعلق بالموظفين الى الوزارة ايا كان مصـدرها بهـدف تنظـيم توزيعهـا
وجدولتها زمنيا واعﻼنها ومتابعة وتقييم مﺳتوى التنفيذ.
استشارة الوزارة
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مادة) (96ينبغي على كل وحدة ادارية مراجعة الوزارة فيما يتعلـق ببنـود التـدريب
والتاهيل في مشروعات اﻻتفاقيات والعقود وذلك بهدف التاكد من تطابقها مع
اﻻحتياجـات التدريبيـة المطلوبـة ولضـمان تجنيـب الدولـة اعبـاء ماليـة غيـر
ضرورية.
راتب الموفد اثناء التدريب والتاهيل
مادة) (97ا.يﺳتحق الموظف الموفد للتدريب او التاهيل في الداخل او الخارج راتبه
للمدة المقررة كما تحـددها جهـة التـدريب والتاهيـل او اﻻتفاقيـات او غيرهـا
للمﺳتوى المقرر وتحدد الﻼئحة البدﻻت المﺳتحقة للموفد كليا او جزئيـا وفقـا
لكل حالة على حدة وفي كافة اﻻحـوال ينبغـي علـى الوحـدة اﻻداريـة للموفـد
التاكد من مدة التدريب او التاهيل المقررة قبل ايفاده.
ب.تتولى البعثة الدبلوماﺳية للدولـة فـي الخـارج رعايـة ومتابعـة ﺳـير تـدريب
وتاهيــل الموفــدين وتقــديم التقــارير بشــان ذلــك الــى وزارة الخارجيــة والتــي
بدورها تقوم بارﺳال صورة منها لكل من الوزارة والوحدة اﻻدارية المعنية.
ج.ﻻ تﺳري احكام الفقرة)ا(من هذه المادة على الملتحقين بالدراﺳة الجامعية.
التزامات الموفد
مــادة) (98ا.يتعهــد الموظــف الموفــد للتــدريب والتاهيــل بــاﻻلتزام بالشــروط التــي
يتضمنها نموذج التعهد الذي تضعه الوزارة.
ب.يلتزم الموظف بالعمل في خدمة الدولة مدة تعادل ضعف المدة التي قضـاها
في التدريب او الدراﺳة فـي نطـاق تخصصـه المهنـي عنـد عـدم رغبتـه فـي
مواصلة خدمته.
تنظيم التدريب والتاهيل
مادة) (99تحدد الﻼئحة التنفيذية القواعد والشـروط واﻻجـراءات اﻻداريـة والماليـة
المتعلقة بالتدريب والتاهيل.
الفصل الثالث
تقييم اﻻداء
التعريف
مادة) (100يقصد بتقييم اﻻداء تشـخيص القـدرات والطاقـات لـدى المـوظفين وفقـا
ﻻﺳس ومعايير موضوعية بهدف التعرف على جوانب القـوة لـديهم لتنميتهـا
وتطويرها ونقاط الضعف لمعالجتها عن طريق التوجيه واﻻرشاد والتـدريب
ويتولى الرؤﺳاء اﻻداريون تطبيق هذه المعايير بشـعور عـال مـن المﺳـئولية
والصدق واﻻمانة.
قواعد التقييم
مــادة) (101ا.تضــع الــوزارة بالتعــاون مــع الوحــدات اﻻداريــة اﻻخــرى النمــاذج
والمعايير واﻻرشادات الخاصة بتقييم اداء الموظف.
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ب.يعد الرئيس المباشر التقرير الﺳـنوي لتقيـيم اداء الموظـف معتمـدا فـي ذلـك
على البيانات والمﻼحظات والوقائع المدونة في ﺳجل اﻻداء وللرئيس اﻻعلى
المصادقة عليه او تعديله بعد مناقشة محتوياته مع الرئيس المباشر واذا كـان
الرئيس المباشر هو رئيس الوحدة اﻻدارية فيكتفي بالتقرير الذي يعده.
ج.تكون الوحـدة اﻻداريـة المعـار او المنتـدب اليهـا الموظـف هـي جهـة اعـداد
التقرير اذا امضى فيها تﺳعة اشهر وتحدد اللـوائح المنفـذة الحـاﻻت اﻻخـرى
عند اختﻼف المدة.
د.يكون تقرير تقييم اﻻداء ﺳنويا وفي مواعيد محددة من الﺳنة ﻻ تتجاوز نهاية
شهر ديﺳمبر من كل عام.
هـ.تكون درجات تقييم اﻻداء وفقا للتدرج اﻻتي):ممتاز-جيد-متوﺳط–ضعيف(.
و.على الرئيس المباشر ان يشعر شفويا او تحريريـا الموظـف الـذي يتوقـع ان
يكون تقييمه الﺳـنوي بدرجـة ضـعيف قبـل ﺳـتة اشـهر مـن الموعـد النهـائي
ﻻعداد التقرير بنواحي ضعفه وﺳبل معالجتها وان يقدم له المﺳـاعد الﻼزمـة
التي تمكنه من تجاوزها.
ح.تعرض التقارير الﺳـنوية لتقيـيم اداء الموظـف علـى لجنـة شـئون المـوظفين
لتقدير درجة الكفاية التي تراها وفقا لهـذه المـادة ولهـا ان تعتمـدها او تعـدلها
بقرار مﺳبب ويجوز للجنة اﺳتدعاء الرؤﺳاء لمناقشتهم في التقـارير المقدمـة
من قبلهم.
ط.تكتﺳب قرارات اللجنة درجة القطعية بعـد التصـديق عليهـا مـن قبـل رئـيس
الوحــدة وانقضــاء فتــرة اﻻعتــراض المحــددة باﺳــبوعين مــن تــاريخ ابــﻼغ
الموظف بالتقدير الحائز عليه.
تقييم اداء شاغلي الوظائف العليا
مــادة) (102يكــون تقيــيم اداء شــاغلي مجموعــة وظــائف اﻻدارة العليــا مــن قبــل
رؤﺳائهم المباشرين وفقا لتدرج المﺳتويات فـي هـذه المجموعـة وتحـال الـى
الوزير المختص ﻻتخاذ ما يراه بشانها.
اخطار الموظف بالتقييم
مادة) (103يخطر الموظف كتابة بالتقدير الحاصل عليه خﻼل اﺳبوعين من تاريخ
اعتماد رئيس الوحدة لتقدير لجنة شئون الموظفين.
حق الموظف بالتظلم
مادة) (104للموظف الحاصل على تقدير ادنى مما يﺳتحقه حـق اﻻعتـراض علـى
قرار اللجنة كتابيا خﻼل اﺳبوعين من تاريخ تﺳلمه اﻻخطار.
البت في التظلمات
مادة) (105يشكل رئيس الوحدة لجنة مكونة من ثﻼثة اشخاص اثنين منهم من كبار
موظفي الوحدة اﻻدارية والشخص الثالث ممثل عن اللجنة النقابيـة مـن غيـر
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اعضاء لجنة شئون الموظفين للبت في اﻻعتراضات المقدمـة مـن المـوظفين
ويكون قرارها نهائيا في الموضوع.
اﻻستفادة من عملية التقييم
مادة) (106ا.تقـوم الوحـدة اﻻداريـة باتخـاذ اﻻجـراءات المناﺳـبة لمعالجـة جوانـب
القصــور فــي اداء الموظــف عــن طريــق التــدريب وتوﺳــيع مجــال الخبــرة
باﻻﺳــتفادة مــن اﻻمكانــات المتــوفرة فيهــا او فــي المراكــز التدريبيــة ضــمن
برنامجها لتطوير الموظفين فيها.
ب.كاﺳلوب اداري وتربوي على الرؤﺳاء تبصير موفيهم تحريرا او شفويا في
الجوانب التي تحتاج الى تحﺳين في النـواحي العمليـة والﺳـلوكية مﺳـاعدتهم
في تجاوزها.
نتائج التقييم
مادة) (107تحدد الﻼئحـة التنفيذيـة النتـائج المترتبـة علـى التقـارير الﺳـنوية لتقيـيم
اﻻداء.
الباب الثامن
الرعاية والتعويضات
الﺳﻼمة المهنية
مادة) (108تطبق منشات ووحدات الجهاز اﻻداري للدولة قواعـد واحكـام الﺳـﻼمة
والصحة المهنية الواردة في قانون العمل واللوائح المنفذة له.
الرعاية الصحية والتعويضات
مادة) (109تطبق على الموظف القواعد اﻻحكام المتعلقـة بـه فـي قـانون التامينـات
والمعاشات التقاعدية في المجاﻻت التالية-:
 .1الرعاية الصحية.
 .2تعويض اﻻصابة اثناء العمل او بﺳببه.
 .3مكافاة نهاية الخدمة.
 .4المعاش التقاعدي.
 .5اية مزايـا اخـرى يقررهـا قـانون التامينـات والمعاشـات التقاعديـة واللـوائح
المكملة له.
تنمية النشاط الثقافي
مادة) (110تعمل كل وحـدة اداريـة علـى رعايـة موظفيهـا وتنميـة النشـاط الثقـافي
واﻻجتمــاعي لــديهم وان تتقــدم بالمقترحــات التــي تﺳــاعد علــى رعــايتهم
واﺳتقرارهم وتنمية روح التعاون واﻻبداع لديهم.
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الباب التاﺳع
التحقيق والتاديب اﻻداري
العقوبات التاديبية
مادة) (111اذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها فـي المـادة)(13
من هذا القانون او القوانين واﻻنظمـة والتعليمـات المعمـول بهـا فـي الخدمـة
المدنية او في تطبيقهـا فتوقـع عليـه احـدى العقوبـات التاديبيـة التاليـة حﺳـب
جﺳامة المخالفة بعد اجراء التحقيق.
 .1التنبيه.
 .2اﻻنذار.
 .3الخصم من الراتب الشهري بما ﻻ يتجاوز).(%20
 .4تاجيل موعد اﺳتحقاق العﻼوة الﺳنوية لمدة ﻻ تتجاوز ﺳتة اشهر.
 .5الحرمان من العﻼوة الﺳنوية.
 .6تاجيل موعد اﺳتحقاق الترفيع.
 .7اﺳترداد كل الخﺳائر او بعضها الناجمة عن المخالفة بما ﻻ يتجاوز )(%20
من الراتب الشهري.
 .8تخفيض الراتب.
 .9تخفيض الفئة والراتب معا.
 .10الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المعاش والمﺳتحقات اﻻخرى.
مبادئ واجراءات التحقيق والتاديب
مادة) (112ا.ﻻ يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها
في المادة) (111من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ب.تتبــع فــي كافــة مراحــل التحقيــق والتاديــب اﻻصــول واﻻجــراءات اﻻداريــة
والقانونية المتعلقة بتاديب الموظف بمقتضى اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
صﻼحية توقيع العقوبات
مادة) (113توقع العقوبات التاديبيـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة) (111مـن هـذا
القــانون علــى المخالفــة التــي يرتكبهــا الموظــف فــي مجموعــات الوظــائف
اﻻشــرافية او التنفيذيــة او الحرفيــة او الخــدمات المعاونــة وفقــا للصــﻼحيات
التالية:
أ -بقرار من المدير العام لـﻼدارة العامـة او مـن يماثلـه بنـاء علـى اقتـراح مـن
الرئيس اﻻدنـى مباشـرة اذا كانـت العقوبـة التاديبيـة للمخالفـة هـي التنبيـه او
اﻻنذار.
ب -بقرار من الوكيل او من يماثله بناء على اقتراح مـن المـدير العـام لـﻼدارة
العامة اذا كانت العقوبة التاديبية للمخالفة هـي التنبيـه او اﻻنـذار او الخصـم
من الراتب.
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ج -بقرار من نائب الوزير او من يماثله بناء على اقتراح من الوكيـل اذا كانـت
العقوبة التاديبيـة للمخالفـة هـي التنبيـه او اﻻنـذار او الخصـم مـن الراتـب او
تاجيل موعد اﺳتحقاق العﻼوة الﺳنوية.
د -بقرار من الوزير المختص او من يفوضه بناء على اقتراح من نائب الوزير
اذا كانت التاديبيـة هـي التنبيـه او اﻻنـذار او الخصـم مـن الراتـب او تاجيـل
موعـد اﺳـتحقاق العـﻼوة الﺳـنوية او الحرمــان منهـا وبقـرار منـه بنـاء علــى
توصية من مجلس التاديب في العقوبات اﻻخرى.
ه -توقع العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة) (111من هـذا القـانون
علـى المخالفـة التـي يرتكبهـا الموظـف مـن مجموعـة وظـائف اﻻدارة العليـا
بقرار من الﺳلطة المختصة بالتعيين بناء على اقتـراح مـن الـوزير المخـتص
اﺳتنادا الى قرار مجلس التاديب اﻻعلى المنصـوص عليـه فـي المـادة)(114
مــن هــذا القــانون فيمــا عــدا العقوبــات مــن) (7-1فتكــون مــن قبــل الــوزير
المختص.
تشكيل المجلس التاديبي اﻻعلى وصﻼحياته
مادة) (114ا.ينشا مجلس تاديب اعلى للنظر في المخالفات المنﺳوبة الـى مـوظفي
مجموعة اﻻدارة العليا ويتم تشكيله على النحو التالي-:
رئيﺳا
 .1وزير العدل
 .2وزير الخدمة المدنية واﻻصﻼح اﻻداري عضوا
عضوا
 .3رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاﺳبة
عضوا
 .4وزير الشئون القانونية
عضوا
 .5وزير يختاره الموظف
ب.ينظم بقرار من رئيس مجلس الوزراء نظام عمل المجلس بناء على اقتـراح
من وزير العدل.
ج.تكــون قــرارات مجلــس التاديــب اﻻعلــى نافــذة بعــد مصــادقة رئــيس مجلــس
الوزراء عليها مع احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء الى القضاء المختص في
حالة عقوبة الفصل فقط.
تشكيل المجلس التاديبي العادي وصﻼحياته
مادة) (115ا.ينشا مجلس تاديب في كل وحدة ادارية للنظر في المخالفات المنﺳـوبة
الى موظفي المجموعات الوظيفية اﻻخرى ويتم تشكيله على النحو التالي:

رئيﺳا.
 .1نائب الوزير او نائب رئيس الوحدة اﻻدارية
عضوا.
 .2اثنين من موظفي مجموعة اﻻدارة العليا في الوحدة.
عضوا.
 .3ﺳكرتير النقابة او من يختاره الموظف في الوحدة اﻻدارية
ب.تكون قرارات مجلس التاديب في الوحدة اﻻدارية نافذة بعد مصادقة الـوزير
المختص او رئيس الوحدة اﻻدارية عليها على انه ينبغـي فـي كافـة اﻻحـوال
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موافقة الوزير المختص علـى عقوبـات تنزيـل الفئـة والراتـب او الفصـل مـع
احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء الى القضاء المختص في حالة الفصل.

اﻻحالة الى القضاء
مادة) (116لﻼدارة او مجلس التاديب وقف اجراءات التحقيق واحالة الموظف الـى
النيابة العامة بمعرفـة الـوزير المخـتص اذا تبـين ان المخالفـة المنﺳـوبة الـى
الموظف تنطوي على جريمة جزائية.
توقيف الموظف
مادة) (117ا.ﻻ يجوز توقيف الموظف اثناء فترة التحقيق اﻻ اذا اقتضت مصـلحة
التحقيق او العمل ذلك وبموافقة الوزير المختص او رئيس الوحدة اﻻدارية.
ب.يتقاضى الموظف راتبه اثناء فترة التحقيـق اذا اﺳـتمر فـي عملـه امـا اذا تـم
توقيف الموظف فانه يتقاضى نصف راتبه اثناء فترة التحقيق التـي ﻻ يجـوز
ان تتعدى ) (4اشهر.
ج.ﻻ يﺳــتحق الموظــف الموقــوف نصــف الرات ـب المتبقــي اذا كانــت العقوبــة
المتخذة بحقه هي عقوبة الفصل من الخدمة او عقوبة قيد الحرية في جريمـة
مخلة بالشرف او اﻻمانة وﻻ يكون مطالبا في هذه الحالة باﺳترداد ما صرف
له اثناء فترة التحقيق.
الباب العاشر
انتهاء الخدمة
حاﻻت انتهاء الخدمة
مادة)-1 (118تنتهي خدمات الموظـف بقـرار مـن الﺳـلطة المختصـة بـالتعيين فـي
احدى الحاﻻت التالية :
ا.انهاء الخدمة.
ب.اﻻﺳتقالة.
ج.الغاء الوظيفة ﻻﺳباب تنظيمية او اقتصادية.
د.الفصل او العزل.
-2ينظم قانون التامينات والمعاشات التقاعدية مﺳتحقات الموظـف بموجـب كـل
حالة من حاﻻت انتهاء الخدمة.
الفصل اﻻول
انهاء الخدمة
اﺳباب انهاء الخدمة
مادة) (119تنتهي خدمات الموظف ﻻحدى اﻻﺳباب اﻻتية-:
أ .بلوغ الﺳن القانونية او الخدمة القانونية ﻻحالة الموظف على التقاعد.
ب .احالة الموظف على التقاعد بناء على طلبه عند اكمال المدة التي تجيز له
ذلك بمقتضى قانون التامينات والمعاشات التقاعدية.
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ج .عدم اللياقة الصحية للخدمة بمقتضى قرار بمقتضى قرار من الجهة الطبية
المختصة.
د .عدم صﻼحية الموظف للقيام بمهام الوظيفة خﻼل الفترة اﻻختبارية.
ه .انتهاء مدة العقد اذا كان محدد المدة واذا ما اﺳتمر الطرفان في تنفيذه بعد
انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.
و .انتهاء المدة المقررة لشغل الوظيفة المؤقتة ما لم يتحدد ضمنيا اﺳتمرار
عﻼقات العمل الفعلية.
ز .وفاة الموظف حقيقة او حكما ويكون تقرير وفاة الموظف حكما بموجب
حكم قضائي نهائي.
ح .فقد الجنﺳية اليمنية المكتﺳبة بمقتضى قانون الجنﺳية اليمنية.
الفصل الثاني
اﻻﺳتقالة
اﻻﺳتقالة واجراءاتها
مادة) (120ا.للموظف ان يﺳتقيل من وظيفته بطلب تحريـر ي يقدمـه الـى الﺳـلطة
المختصة مع اشعار لمدة شهر واحد.
ب.للموظف العدول عن اﻻﺳـتقالة خـﻼل اﺳـبوعين مـن تـاريخ تقـديمها بطلـب
تحريري.
ج.ﻻ يجوز البت في طلب اﻻﺳتقالة قبل مـرور اﺳـبوعين مـن تـاريخ تقـديمها،
وعلى الﺳلطة المختصة البت في الطلب تحريريا بالقبول او الـرافض خـﻼل
ثﻼثين يومـا مـن تـاريخ تقـديم الطلـب وعلـى الموظـف اﻻﺳـتمرار بوظيفتـه
واﻻلتزام بتنفيذ واجباته بامانة واخﻼص لحين تبليغه بالقرار.
د.اذا لم تبت الﺳلطة المختصـة بطلـب اﻻﺳـتقالة خـﻼل المـدة المنـوه عنهـا فـي
الفقرة )ج( من هذه المادة تعتبر اﻻﺳتقالة مقبولة بانتهاء هذه المدة.
تاجيل موعد اﻻستقالة
مــادة) (121يجــوز للﺳــلطة المختصــة تاجيــل موعــد قبــول اﻻﺳــتقالة اذا اقتضــت
مصلحة العمل ذلك وبحيث ﻻ تتجاوز ثﻼثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
حالة عدم النظر في اﻻستقالة
مادة) (122ﻻ يجوز النظر في طلب اﺳتقالة الموظـف فـي حالـة وجـود اجـراءات
تاديبية او جنائية لها عﻼقة بوظيفته اﻻ بعـد صـدور الحكـم واكتﺳـابه درجـة
القطعية.
اﻻنقطاع عن العمل
مادة) (123يعتبر الموظف مﺳتقبﻼ اذا انقطع عن العمل لمدة عشرين يوما متصـلة
بدون عذر مقبول.
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الفصل الثالث
الغاء الوظيفة ﻻﺳباب اقتصادية او تنظيمية
مادة) (124ا .اذا اقتضت عوامل اقتصادية او تنظيمية مؤكدة وحالة تتعلق بقـدرة
الوحدة اﻻدارية الغاء عدد من الوظائف فعلى الوحدة اﻻدارية ابﻼغ الوزارة
المختصــة اوﻻ للتاكــد مــن صــحة هــذه الوقــائع قب ـل اللجــوء الــى تخفــيض
الموظفين.
ب.ﻻ يجوز اللجوء الى تخفيض الموظفين اﻻ عنـد مـا ﻻ تكـون هنـاك امكانيـة
لنقلهم او اعادة توزيعهم وفي هذه الحالة يﺳتمر صرف رواتبهم الكاملة حتى
يتم حصولهم على عمل اخر.
ج.يكون للموظفين الذين جرى تخفيضهم ﻻﺳباب اقتصادية او تنظيمية اﻻولوية
في اعادة تعيينهم في الوظائف التي تتناﺳب مع خبراتهم الﺳابقة.
الفصل الرابع
الفصل او العزل
مادة) (125تنتهي خدمة الموظف بالفصل او العزل عند-:
ا.الفصل بقرار تاديبي او بقرار تكميلي بحكم قضائي نافذ من محكمة مختصة.
ب.اذا حكــم علــى الموظــف فــي جنايــة مخلــة بالشــرف او اﻻمانــة كالرشــوة
واﻻختﻼس والﺳرقة والتزويـر والتﻼعـب بالمـال العـام والشـهادة الكاذبـة او
غيرها من محكمة مختصة اعتبر معزوﻻ من وظيفته حكما شريطة اكتﺳـاب
الحكم الدرجة القطعية.
الباب الحادي عشر
حق التنظيم والوقاية من منازعات العمل الجماعية وتﺳويتها
الفصل اﻻول
حق التنظيم
الحق في التنظيم
مادة) (126يتمتع الموظف بحق التنظيم واﻻنضمام الى النقابات والجمعيات المهنية
التي تﺳتهدف تعزيز مصالحة والدفاع عنها وذلك وفقا لقانون تنظيم النقابات
وقانون الجمعيات والتعاونيات وﻻ يخضع في ذلك اﻻ لﻼلتزامات الناشئة عن
وضعه وطبيعة وظيفته.
حماية الموظف
مــادة) (127يتمتــع الموظــف بالحمايــة الكافيــة لضــمان عــدم معاقبتــه او فصــلة او
حرمانة من حق وظيفي له بﺳبب عضـويته النقابيـة او بﺳـبب مشـاركته فـي
انشطتها اﻻعتيادية.
مبدا الطواعية في اﻻنظمام
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مــادة) (128يقــوم اﻻنضــمام الــى النقابــة علــى مبــدا الطواعيــة  ،وﻻ يجــوز اجبــار
الموظف او اكراهه على اﻻنضمام او التخلي عن عضويته او التمييـز ضـده
بﺳبب اﻻنضمام او عدمه.
الفصل الثاني
نظام الوقاية من المنازعات الجماعية وتﺳويتها
مادة) (129يحدد نظام واﺳاليب واليه الوقاية من المنازعات الجماعية وتﺳويتها في
الخدمة المدنية بمقتضى قانون خاص بذلك.
الباب الثاني عشر
احكام ختامية وانتقالية
مهمة الوزارة في الرقابة والتفتيش
مادة) (130تتـولى الـوزارة مهمـة الرقابـة والتفتـيش اﻻداريـين علـى ﺳـﻼمة تنفيـذ
تشريعات الخدمة المدنية في وحدات الجهاز اﻻداري للدولة والقطاعين العام
والمختلط وعلى اﻻدارات المختصة في تلك الوحـدات تﺳـهيل مهمـة مفتشـي
الوزارة وتقديم المعلومات التي تطلب منها بما في ذلك تمكينهم من اﻻطﻼع
على الﺳجﻼت.
مادة) (131ا .يكون جميـع رؤﺳـاء وحـدات شـئون المـوظفين بمختلـف مﺳـتوياتها
التنظيمية ونوابهم في كافة وحـدات الجهـاز اﻻداري للدولـة تـابعين للـوزارة
وتجري مرتباتهم الكاملة منها وتعتمد في ميزانيتها.
ب-اذا كانت وحدة شئون الموظفين في اية وحدة من وحدات الجهـاز اﻻداريـة
للدولــة بمﺳــتوى ادارة او قﺳــم فيعــين مــديرها او رئــيس القﺳــم بقــرار مــن
الوزير اما اذا كانت بمﺳتوى ادارة عامة في ايـة وحـدة اداريـة مـن وحـدات
الجهاز اﻻداري للدولة فيعين مديرها بقرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء علـى
ترشيح من الوزير.
جهات استﻼم اﻻوامر اﻻدارية
مادة) (132على كل وحدة ادارية توافي الجهات التالية بصورة من كافة القـرارات
واﻻوامــر اﻻداريــة المتعلقــة بشــئون المــوظفين فــي كافــة المجــاﻻت فــور
صدورها-:
 .1وزارة الخدمة المدنية واﻻصﻼح اﻻداري.
 .2وزارة المالية
 .3الجهاز المركزي للرقابة والمحاﺳبة.
جواز تفويض بعض الصﻼحيات
مادة) (133لتحقيق المرونة والتمييز الكفؤ والفعال فـي انجـاز اﻻعمـال واﻻقتصـاد
في الجهد والوقت والمال يتعين التالي-:
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ا.قيام الوزارة بتفويض الوحدات اﻻدارية وفـروع الـوزارات فـي المحافظـات
بعض الصﻼحيات المخولة لهـا بموجـب هـذا القـانون والتشـريعات اﻻخـرى
النافذة.
ب.قيام الوزير المختص بتفويض بعض الصﻼحيات المخولـة لـه بموجـب هـذا
القانون والتشريعات اﻻخرى النافذة الى نائبه ووكيـل الـوزارة المخـتص او
رؤﺳاء الوحدات اﻻدارية التابعة له او رؤﺳاء فروع وزارته في المحافظـات
او المحافظين.
ج.قيام نائب الـوزير او مـن يماثلـه ورئـيس الوحـدة اﻻداريـة التابعـة او وكيـل
الــوزارة بتفــويض مرؤوﺳــيهم فــي ديــوان الوحــدة اﻻداريــة وفروعهــا فــي
المحافظات او وكيل المحافظة بعض الصﻼحيات المخولة لكل منهم بموجب
هذا القانون والتشريعات اﻻخرى النافذة.
وفي جميع اﻻحوال يراعى عند التفويض ما يلي-:
 .1توفر الشروط واﻻمكانيات والقدرات والكفاءات الﻼزمة لممارﺳـة المفـوض
اليهم الصﻼحيات المفوض بها.
 .2مبدا التوازن بين الﺳلطة والمﺳئولية
 .3ان يكــون التفــويض كتابيــا وصــادرا بقــرار مــن المفــوض محــدد فيهــا
الصﻼحيات المفوضة ونطاقها ومدتها.
 .4ان تكون الصﻼحيات المفوضة اصلية للمفوض.
 .5ﻻ يجوز للمفوض عليه تفويض غيره فيمـا فـوض فيـه اﻻ بموافقـة صـاحب
الﺳلطة اﻻصلية.
 .6ﻻ يعفي التفويض من فوض ايا من صـﻼحياته مـن المﺳـئولية الناجمـة عـن
ممارﺳتها من قبل المفـوض اليـه كمـا ينشـى التزامـا مقـابﻼ يرتـب مﺳـؤولية
المفوض اليه في ممارﺳة ما عهد اليه من صﻼحيات.
مادة) (134ﻻ يترتب على نفاذ هذا القانون ﺳقوط مﺳتحقات الموظف القانونية عن
خدمته الﺳابقة على نفـاذ هـذا القـانون كمـا ﻻ يترتـب علـى نفـاذه اي مﺳـاس
الحقوق والمزايا القانونية المكتﺳبة للعاملين في القطاعين العام والمختلط قبل
صدور هذه القانون اذا كانت تتجاوز ما ورد في هذا القانون.

الغاء التشريعات السابقة
مادة) (135اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يلغى كل قانون او نص يتعارض مع
احكام هذا القانون.
مادة) (136تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
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مادة) (137يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرﺳمية.
صدر برئاﺳة الجمهورية –بصنعاء
بتاريخ /5رمضان 1411/هـ
الموافق /21مارس1991/م
الفريق /علي عبد ﷲ صالح
رئيس مجلس الرئاﺳـــة
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