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املرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
بشأن اخلدمة املدنية

املادة ١
يعمــل باحــكام هــذا القانــون فيــام يتعلــق باملبــادئ االساســية للخدمــة املدنيــة ، ويعمــل 

بنظــام اخلدمــة املدنيــة الــذي يصــدر بمرســوم فيــام مل يــرد فيــه نــص يف هــذا القانــون.

 املادة ٢
يف تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد : 

باجلهة احلكومية : 
ــة او  ــة العامــة للدول ــة تكــون ميزانيتهــا ضمــن امليزاني كل وزارة او ادارة او وحــدة اداري

ملحقــة هبــا. 
باملوظف : 

كل مــن يشــغل وظيفــة مدنيــة مــن وظائــف اجلهــات احلكوميــة ايــا كانــت طبيعــة عملــه 
او مســمى وظيفتــه.

 املادة ٣
تري احكام هذا القانون عى : 

ا- اجلهات احلكومية. 
ب- اجلهــات التــي تنظــم شــئون اخلدمــة فيهــا قوانــني خاصــة ، فيــام مل يــرد بشــأنه نــص 

خــاص يف هــذه القوانــني. 
وال تري احكامه عى العسكريني من رجال اجليش والرشطة واحلرس الوطني.

 املادة ٤
ينشــأ جملــس يســمى جملــس اخلدمــة املدنيــة يكــون برئاســة رئيــس جملــس الــوزراء او مــن 
ــث  ــك ، ويعمــل يف اطــار السياســة العامــة للحكومــة عــى حتدي يفوضــه الرئيــس يف ذل
االدارة العامــة وتطويــر نظــم اخلدمــة املدنيــة يف اجلهــات احلكوميــة ورفــع كفــاءة العاملني 

فيهــا. 
ويصــدر مرســوم بتشــكيل املجلــس املشــار اليــه حيــدد فيــه مــدة العضويــة وقواعــد 

واجــراءات اجتامعاتــه وغــري ذلــك ممــا يقتضيــه نظــام العمــل فيــه. 
وللمجلــس ان يشــكل جلانــا ســواء مــن اعضائــه او مــن غريهــم لدراســة او متابعــة 

املوضوعــات التــي حييلهــا اليهــا.

  املادة ٥
خيتص املجلس باألمور التالية : 

١- وضــع السياســات العامــة املتعلقــة بالتطويــر اإلداري يف اجلهــات احلكوميــة بــام يكفل 
تنظيمهــا وختطيــط القــوي العاملــة فيهــا وتنميتهــا وكذلــك تطويــر نظــم التوظــف وغريها 

مــن جمــاالت اخلدمــة املدنية . 
٢- العمــل عــيل تطويــر التنظيــم اإلداري للدولــة وإبــداء الــرأي يف حتديــد أهــداف 
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الــوزرات و اإلدارات العامــة واختصاصاهتــا وتنظيمهــا وســبل التنســيق بينهــا . 
٣- اقــرتاح السياســة العامــة للمرتبــات واألجــور بــام يكفــل التنســيق بــني اجلهــات 
ــر  ــة أكث ــى تســاهم فيهــا الدول ــات واملؤسســات العامــة والــرشكات الت ــة واهليئ احلكومي

ــامهلا .  ــف رأس ــن نص م
٤- اقــرتاح مرشوعــات القوانــني واللوائــح اخلاصــة باخلدمــة املدنيــة وإبــداء الــرأي فيــام 

يقــرتح منهــا . 
٥- اقرتاح إنشاء اهليئات واملؤسسات العامة وإبداء الرأي يف مرشوعات إنشائها 

٦- إصــدار التفســريات امللزمــة للجهــات احلكوميــة فيام يتعلــق بترشيعات اخلدمــة املدنية 
 .

٧- اقرتاح النظم اخلاصة بالرقابة عيل االداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته 
ــم واالدارة  ــاالت التنظي ــة يف جم ــارية املتخصص ــوت االستش ــتعانة بالبي ــم االس ٨- تنظي

ــاالت .  ــذه املج ــات يف ه ــوث والدراس ــجيع البح ــة وتش ــات العلمي ــال باهليئ واالتص
٩- النظــر فيــام يــري جملــس الــوزراء إحالتــه إليــه مــن شــئون القــوي العاملــة واخلدمــة 

املدنيــة .
١٠- وضــع سياســيات اســتخدام القــوي العاملــة الوطنيــة يف اجلهــات املختلفــة ومتابعــة 

تنفيذهــا بــام حيقــق املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــني مجيــع املواطنــني . 
١١- وضــع النظــم التــى تشــجع القطاعــات غــري احلكوميــة عــيل تشــغيل القــوي العاملــة 
ــل  ــام يكف ــات وب ــك اجله ــوي إيل تل ــذه الق ــذب ه ــبة جل ــز املناس ــر احلواف ــة وتقري الوطني

التنســيق يف املزايــا واحلقــوق التــى حتصــل عليهــا القــوي العاملــة يف مجيــع اجلهــات . 
ــة  ١٢- اختــاذ اإلجــراءات التــى تــؤدي إيل التنســيق بــني خمرجــات املؤسســات التعليمي

ــة وفــرص العمــل املتاحــة يف اجلهــات املختلفــة .  والتدريب
١٣- وضــع نظــام تعيــني مراقبــني لشــؤون التوظيــف بالــوزرات واإلدارات احلكوميــة 

واجلهــات امللحقــة التابعــني لديــوان اخلدمــة املدنيــة . 
١٤- اقــرتاح السياســيات املتعلقــة بتعديــل تركيبــة القــوي العاملــة بــام يــؤدي إيل تنفيــذ 
خطــط إحــالل العاملــة الوطنيــة حمــل العاملــة الوافدة وفقا ملا تســمح بــه إمكانيــات التطبيق 
وذلــك باإلضافــة إيل االختصاصــات األخــري املخولــة لــه بمقتــي هــذا القانــون ونظــام 

اخلدمــة املدنيــة املشــار إليــه يف املــادة األويل .

 املادة ٦
ملغاة

املادة ٧
ملغاة

  املادة ٨
تنشأ يف كل وزارة جلنة للتخطيط ختتص بام يأيت : 
١- اقرتاح اخلطط والربامج التنفيذية ومتابعتها. 

٢- ابداء الرأي يف مرشوع امليزانية. 
٣- دراســة االوضــاع التنظيميــة واالداريــة ، واقــرتاح االجــراءات الالزمــة لتطويــر 
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اســاليب العمــل ورفــع كفــاءة االداء. 
٤- اعــداد خطــط التدريــب وااليفــاد يف بعثــات او اجــازات دراســية بــام يكفــل التنســيق 

مــع اجلهــات احلكوميــة االخــرى. 
٥- متابعة سري العمل يف الوزارة والتنسيق بني فروعها. 

٦- كل ما يرى الوزير احالته اليها البداء الرأي فيه. 
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

 
املادة ٩

يســتهدف نظــام اخلدمــة املدنيــة ترتيــب الوظائــف يف اجلهــات اخلاضعــة هلــذا القانون عى 
اســاس واجباهتــا ومســئولياهتا وذلــك بتصنيفهــا يف جمموعــات وتقييمهــا وفقــا للقواعــد 

واالحــكام والــرشوط واالجــراءات واملواعيــد التــي حيددهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة.
   

املادة ١٠
يضــع جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــى اقــرتاح ديــوان املوظفــني نظامــا للتدريــب يتضمــن 
ــي  ــات الت ــم واجله ــذا التقيي ــار ه ــني وآث ــم اداء املتدرب ــتوياته وتقيي ــه ومس ــد انواع حتدي
تتــوىل التدريــب والتنســيق فيــام بينهــا ، ويعتــرب االنتظــام يف التدريــب واجبــا اساســيا مــن 

واجبــات املوظــف.

املادة ١١
الوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائمــني هبــا ويســتهدف موظفــو الدولــة يف اداء 

وظائفهــم املصلحــة العامــة.

 املادة ١٢
الوظائف اما دائمة او مؤقتة : 

تنقسم الوظائف الدائمة اىل املجموعات الرئيسية التالية : 
١- جمموعة الوظائف القيادية. 

٢- جمموعة الوظائف العامة. 
٣- جمموعة الوظائف احلرفية. 

٤- جمموعة الوظائف اخلدمات. 
٥- وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بناء عــى اقرتاح ديــوان املوظفني اضافــة جمموعات 

رئيســية اخرى. 
وتصــدر بقــرار مــن ديــوان املوظفــني قواعــد واحــكام توزيــع الوظائــف عــى هــذه 

املجموعــات.

 املادة ١٣
جيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعد موافقــة ديوان املوظفني تقســيم املجموعات الرئيســية املشــار 

إليهــا يف املــادة الســابقة اىل جمموعــات نوعية وفقــا لطبيعة العمل يف اجلهــة احلكومية.

 املادة ١٤
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ــة  ــة لــكل جمموعــة مــن جمموعــات الوظائــف الرئيســية والنوعي حتــدد الدرجــات املقابل
والربــط املــايل املخصــص لكل درجــة وفئات العــالوات الدوريــة وفقا للجــداول امللحقة 

بنظــام اخلدمــة املدنيــة. 
وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــى اقــرتاح ديــوان املوظفــني تقريــر مرتبــات لبعــض 

الوظائــف دون التقيــد بــام ورد باجلــداول املشــار اليهــا.

املادة ١٥
يكون شغل الوظائف بالتعيني او بالرتقية او بالنقل او بالندب. 

ــف  ــدا الوظائ ــام ع ــد في ــق التعاق ــة او بطري ــلطة املختص ــن الس ــرار م ــني بق ــون التعي ويك
ــوم  ــا بمرس ــني فيه ــون التعي ــة فيك القيادي

وال يكون تعيني غري الكويتيني اال بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. 
وتــري عــى املعينــني بطريــق التعاقــد احــكام هــذا القانــون ونظــام اخلدمــة املدنيــة ، فيــام 

مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف العقــود املربمــة معهــم. 
ويضع جملس اخلدمة املدنية قواعد واحكام وصيغ العقود املشار اليها.

 املادة ١٥مكرر 
تكــون مــدة التعيــني يف ايــة وظيفــة مــن جمموعــة الوظائــف القياديــة ملــدة اربــع ســنوات 

قابلــة للتجديــد. 
ويكــون جتديــد التعيــني يف الوظائــف القياديــة ونقــل ونــدب املعينــني يف هــذه الوظائــف 

بمرســوم بنــاء عــى عــرض الوزيــر املختــص.

 املادة ١٦
حتــدد درجــة التعيــني واملرتــب الــذي يمنــح فيهــا بمراعــاة نــوع الوظيفــة ومســتوى ونــوع 

ونــدرة املؤهــل او اخلــربة او التدريــب وكذلــك عــدد ســنوات الدراســة املقــررة.

 املادة ١٧
جيــوز ان يكــون التعيــني يف بعــض الوظائــف حتــت التجربــة ، فــإذا ثبــت عــدم صالحيــة 
ــة  ــرتة التجرب ــت ف ــا اذا انقض ــد املــربم معــه ، ام ــة او اهنــى العق ــن اخلدم ــني فصــل م املع

بنجــاح اعتــرب مثبتــا فيــا لوظيفــة وحســبت هــذه الفــرتة ضمــن مــدة خدمتــه.

 املادة ١٨
يستحق املوظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. 

كام يستحق عالوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد املقررة يف نظام اخلدمة املدنية.

  املادة ١٩
حيــدد جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني قواعــد وأحــكام ورشوط 

منــح مــا يــأيت : 
ــل  ــات العم ــري أوق ــا يف غ ــب تأديته ــى يطل ــة الت ــامل اإلضافي ــن االع ــات ع ١- تعويض

ــمية .  الرس
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٢- مكافآت مالية مقابل اخلدمات املمتازة . 
ــاء  ــي أو قض ــل علم ــيل مؤه ــول ع ــة أو احلص ــامل الوظيف ــة اع ــبب طبيع ــدالت بس ٣- ب

ــة . ــاء خاص ــة أعب ــة أو ملواجه دورة تدريبي
٤- بدالت أو تعويضات مقابل مروفات االنتقال ونفقات السفر . 

٥- خمصصــات ماليــة للموفديــن يف إجــازات أو بعثــات أو منــح دراســية أو يف دورات 
تدريبيــة . 

٦ - ختصيص مساكن حكومية . 
ــا  ــا مل ــة تبع ــة املدني ــتوي اخلدم ــع مس ــري لرف ــة أخ ــة أو معنوي ــة أو عيني ــز مادي ٧- حواف

ــة ــة احلكومي ــل يف اجله ــة العم ــه طبيع تقتضي

املادة ٢٠
ال جيــوز اجــراء خصــم او توقيــع حجز عــى املبالغ الواجبــة االداء مــن احلكومة للموظف 
ــا  ــا يكــون مطلوب ــاء او الداء م ــن القض ــا م ــة حمكــوم هب ــاء لنفق ــت اال وف ــة كان ــة صف بأي
ــه بغــري  ــه او الســرتداد مــا رصف ل ــأداء وظيفت للحكومــة مــن املوظــف بســبب يتعلــق ب

وجــه حــق. 
وال جيــوز ان يتجــاوز مــا خيصــم مــن املســتحق للموظــف يف هاتــني احلالتــني عــى نصفــه 

وتكــون االولويــة لديــن النفقــة عنــد التزاحــم.

 املادة ٢١
يتقــادم حــق اجلهــة احلكوميــة يف اســرتداد املبالــغ املدفوعــة منهــا للموظــف بــدون وجــه 

حــق بانقضــاء مخــس ســنوات مــن تاريــخ الــرف. 
وال يــري التقــادم املنصــوص عليــه يف الفقــرة الســابقة اذا كان الــرف قــد تــم بغــش او 

تدليــس مــن املوظف. 
ويتقــادم حــق املوظــف يف املطالبــة باحلقــوق املاليــة املقــررة لــه بانقضــاء ســنة مــن تاريــخ 

علمــه هبــذه احلقــوق او مخــس ســنوات مــن تاريــخ االســتحقاق أي املدتــني اقــرب. 
وتعتــرب ايــة مطالبــة كتابيــة باملبالــغ واحلقــوق الســابقة من اســباب قطع التقــادم املنصوص 

عليــه يف هــذه املادة.

 املادة ٢٢
ــة او يف  ــح للدراس ــات او من ــم يف بعث ــية او ايفاده ــني دوارات دراس ــح املوظف ــوز من جي
دورات تدريبيــة بمرتــب كامــل او خمفــض او بــدون مرتــب ، وحيــدد جملس اخلدمــة املدنية 

القواعــد والــرشوط املنظمــة لذلــك. 
وجيــوز يف حالــة الــرضورة شــغل وظيفــة أي مــن هــؤالء املوظفــني بصفــة مؤقتــة اذا كانت 

االجــازة او البعثــة او املنحــة او الــدورة التدريبيــة بغــري مرتــب وملــدة ال تقــل عن ســنة.

 املادة ٢٣
ال جيوز للموظف ان ينقطع عن عمله اال يف حدود االجازات التي يرح له هبا.

 املادة ٢٣مكرر 
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تكــون االجــازة الدوريــة ملــدة مخســة وثالثــني يومــا يف الســنة ، تــزداد اىل مخســة واربعــني 
ــة مــدة ال تقــل عــن مخــس عــرشة ســنة ،  ــة الدول ــذي قــىض يف خدم ــا للموظــف ال يوم
وال تدخــل ايــام العطلــة االســبوعية والعطلــة الرســمية التــي تتخلــل االجــازة الدوريــة 

املســتحقة يف حســاب مــدة هــذه االجــازة.
ال جيــوز منــح االجــازة الدوريــة اال بعــد مــي ســتة شــهور. مــن تاريــخ تســلم العمــل 

ويــرف مرتــب االجــازة الدوريــة املســتحقة عنــد القيــام هبــا.

 املادة ٢٤
جيب عى املوظف : 

١- ان يقــوم بنفســه بالعمــل املنــوط بــه وان يؤديــه بأمانــة واتقــان وان يعامــل املواطنــني 
معاملــة الئقــة. 

٢- ان خيصــص وقــت العمــل الرســمي الداء واجبات وظيفته ، وجيــوز تكليفه باالضافة 
اىل ذلــك بالعمــل يف غــري األوقــات الرســمية اذا اقتضــت ذلــك مصلحــة العمــل او طبيعة 

الوظيفة. 
٣- ان ينفــذ مــا يصــدر اليــه مــن اوامــر بدقــة وامانــة وذلــك يف حــدود القوانــني باللوائــح 

والنظــم املعمــول هبــا. 
٤- ان يلتــزم باحــكام القوانــني واللوائــح وان حيافــظ عــى ممتلــكات الدولــة وان يتقيــد 

يف انفــاق امواهلــا بــام تفرضــه االمانــة واحلــرص عليهــا. 
ــرتام  ــق واالح ــلكا يتف ــه مس ــلك يف ترفات ــة وان يس ــة الوظيف ــى كرام ــظ ع ٥- ان حياف

ــب. الواج

 املادة ٢٥
حيظر عى املوظف : 

١- ان يشــرتي او يســتأجر بالــذات او بالواســطة عقــارات او منقــوالت مــن اجلهــة 
احلكوميــة التــي يــؤدي فيهــا اعــامل وظيفتــه ، كــام حيظــر عليــه ان يبيــع او يؤجــر هلــا شــيئا 

مــن ذلــك. 
٢- ان تكــون لــه مصلحــة بالــذات او بالواســطة يف اعــامل او مقــاوالت او مناقصــات او 

عقــود تتصــل باعــامل ايــة جهــة حكوميــة. 
٣- ان يــؤدي اعــامال للغــري بمرتــب او بمكافــأة او بدوهنــا ولــو يف غــري اوقــات العمــل 
الرســمية اال بــإذن كتــايب مــن الوزيــر ويعتــرب عــدم احلصــول عى هــذا االذن بمثابــة خمالفة 

تأديبيــة تســتوجب املســاءلة. 
ومــع ذلــك جيــوز للموظــف ان يتــوىل القوامــة او الوصايــة او الوكالــة عــن الغائبــني ممــن 
تربطــه هبــم صلــة قربــى او نســب لغايــة الدرجــة الرابعــة عــى ان خيطــر املوظــف اجلهــة 

التابــع هلــا بذلــك. 
٤- ان يســتغل وظيفتــه الي غــرض كان او ان يتوســط الحــد او ان يوســط احدا يف شــأن 

مــن شــئون وظيفته. 
٥- ان يــدىل بايــة معلومــات عــن االعــامل التــي ينبغــي ان تظــل رسيــة بطبيعتهــا او وفقــا 
لتعليــامت خاصــة او ينــرش ذلــك بأيــة وســيلة اال بــإذن كتــايب مــن الوزيــر ، ويســتمر هــذا 

احلظــر حتــى بعــد انتهــاء خدمــة املوظــف. 
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٦- ان حيتفــظ لنفســه بأصــول ايــة وثائــق رســمية او صــور منهــا ســواء كانــت اوراقــا او 
رشائــط تســجيل او افالمــا او غريهــا ممــا يتعلــق باجلهــة التــي يعمــل هبــا ولو كانــت خاصة 

بعمــل كلــف بــه شــخصيا.

 املادة ٢٦
حيظر عى املوظف : 

١- ان يــزاول االعــامل التجاريــة او الصناعيــة او املهنيــة وذلــك فيــام عــدا احلــاالت التــي 
حيددهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة. 

٢- ان يكــون عضــوا يف جملــس ادارة رشكــة مســامهة جتاريــة و صناعيــة اال اذا كان ممثــال 
للحكومــة فيهــا.

 املادة ٢٧
كل موظــف خيــل بالواجبــات او خيالــف املحظــورات املنصــوص عليهــا يف القوانــني او 
اللوائــح يعاقــب تأديبيــا ، وذلــك مــع عــدم االخــالل باملســئولية اجلزائيــة او املدنيــة عنــد 

االقتضــاء. 
ويعفــي املوظــف مــن العقوبــة التأديبيــة اذا ثبــت ان ارتكابــه املخالفــة كان تنفيــذا المــر 
كتــايب صــدر اليــه مــن رئيســه بالرغــم مــن تنبيهــه اىل املخالفــة. ويف هــذه احلالــة تكــون 

املســئولية عــى مصــدر االمــر. 
وال يسأل املوظف مدينا اال عن خطئه الشخي.

 املادة ٢٨
العقوبات التأديبية التي جيوز توقيعها عى املوظفني هي : 

١- االنذار. 
٢- اخلصــم مــن املرتــب ملــدة ال تزيــد عــن مخســة عــرش يومــا يف املــرة الواحــدة وال جتــاوز 

تســعني يومــا خــالل اثنــي عــرش شــهرا. 
٣- ختفيــض املرتــب الشــهري بمقــدار الربــع ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة اشــهر وال جتــاوز 

اثنــي عــرش شــهرا مــن املخالفــة الواحــدة. 
٤- خفــض الدرجــة اىل الدرجــة االدنــى مبــارشة وحيــدد القــرار الصــادر بتوقيــع العقوبــة 

االقدميــة يف هــذه الدرجــة ومرتــب املوظــف فيهــا. 
٥- الفصــل مــن اخلدمــة. ال توقــع عــى شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة اال احــدى 

العقوبــات التاليــة. 
أ- التنبيه كتابة من الوزير. 

ب- اللوم. 
ج- الفصل من اخلدمة.

املادة ٢٩
جيــوز حمــو العقوبــات التأديبيــة التــي توقــع عــى املوظــف وفقــا للقواعــد التــي حيددهــا 

نظــام اخلدمــة املدنيــة. 
ويرتتب عى حمو العقوبة اعتبارها كأن مل تكن بالنسبة للمستقبل.
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 املادة ٣٠
يوقف املوظف عن عمله يف احلاالت اآلتية : 

ــق او املصلحــة العامــة ذلــك ، ويكــون الوقــف بقــرار  ١- اذا اقتضــت مصلحــة التحقي
مســبب ملــدة ال جتــاوز ثالثــة اشــهر جيــوز مدهــا ملــدة مماثلــة يعــود بانتهائهــا اىل عملــه. فإذا 
كان وقــف املوظــف عــن عملــه ملصلحــة التحقيــق اوقــف رصف نصــف مرتبــه وال يــرد 
لــه اال اذا ثبــت عــدم مســئوليته او عوقــب باالنــذار او باخلصــم مــن املرتــب ملــدة ال تزيــد 

عــى اســبوع. 
٢- اذا حبس يف دولة الكويت حبسا احتياطيا او تنفيذا حلكم قضائي. 

ــى  ــه اذا انته ــرد ل ــى ان ي ــي ع ــس االحتياط ــة احلب ــه يف حال ــف مرتب ــف رصف نص ويوق
ــه.  ــه اىل عــدم مســئوليته واال حــرم من ــذي حبــس مــن اجل ــق ال التحقي

أمــا يف احلبــس تنفيــذا حلكــم قضائــي فيوقــف رصف ثالثــة اربــاع مرتبــه اذا كان احلكــم 
غــري هنائــي وال يــرد لــه اال اذا انتهــت املحاكمــة اىل عــدم مســئوليته. 

ــذا حلكــم  ــت تنفي ــه عــن مــدة حبســه اذا كان ويف كل االحــوال حيــرم املوظــف مــن مرتب
ــي. هنائ

 املادة ٣١
ال يمنع انتهاء خدمة املوظف الي سبب من مسئوليته اجلزائية واملدنية عند االقتضاء.

 املادة ٣٢
تنتهي اخلدمة الحد االسباب اآلتية : 

١- االستقالة. 
٢- عدم جتديد التعيني يف الوظيفة القيادية. 

٣- االحالة اىل التقاعد. 
٤- الفصل بقرار تأديبي. 

٥- ملغاه*
٦- احلكــم بعقوبــة مقيــدة للحريــة يف جنايــة او يف جريمــة خملــة بالــرشف او االمانــة 

وجيــوز للوزيــر اســتبقاء املوظــف يف حالــة احلكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة. 
٧- سقوط اجلنسية الكويتية او سحبها. 

٨- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد االجازة املرضية اهيام اسبق. 
٩ - بلــوغ ســن اخلامســة والســتني بالنســبة للكويتيني ولغــري الكويتيني، ويســتثنى من 
ذلــك أئمــة املســاجد وخطباؤهــا ومؤذنوهــا ومغســلو املوتــى واألطبــاء واملهــن الطبية 
وأعضــاء هيئــات التدريــس والتدريــب يف اجلامعــات احلكوميــة واملعاهــد التطبيقيــة 
احلكوميــة والباحثــني العلميــني بمعهد الكويــت لألبحاث العلميــة ، فتنتهي خدمتهم 
ــا  ــي يضعه ــكام الت ــد واألح ــًا للقواع ــك وفق ــبعني ، وذل ــة والس ــن اخلامس ــوغ س ببل

جملــس اخلدمــة املدنيــة . 
١٠- الوفاة.
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 املادة ٣٣
يكــون ســحب القــرارات الصــادرة بالتعيــني او بالرتقيــة او بمنــح العــالوات التشــجيعية 

املخالفــة للقوانــني واللوائــح خــالل ســنة مــن تاريــخ صــدور القــرار. 
ويوقــف هــذا امليعــاد يف حالــة اعــرتاض ديــوان املوظفــني او ديــوان املحاســبة او ايــة جهــة 

خمتصــة عــى القــرار اىل ان يبــت يف املوضــوع. 
ــة  ــة احلكومي ــني اجله ــبة و ب ــوان املحاس ــني او دي ــوان املوظف ــني دي ــالف ب ــة اخل ويف حال

ــا. ــراره هنائي ــون ق ــة ، ويك ــة املدني ــس اخلدم ــى جمل ــر ع ــرض االم يع
 

املادة ٣٤
خيطــر ديــوان املوظفــني بصــورة مــن القــرارات الصــادرة مــن اجلهــة احلكوميــة بالتعيــني 
او بالرتقيــة او بمنــح العــالوات التشــجيعية وذلــك خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 

صدورهــا. 
ــغ  ــح ويبل ــني او اللوائ ــة للقوان ــرارات املخالف ــى الق ــرتض ع ــني ان يع ــوان املوظف ولدي
اســباب االعــرتاض عــى هــذه اجلهــة خــالل ثالثــني يومــا مــن اخطــاره هبــا ، فــإذا مل يتــم 
االتفــاق بــني اجلهتــني قــام الديــوان بعــرض االمــر عــى جملــس اخلدمــة املدنيــة ليقــرر مــا 

يــراه وفقــا للفقــرة االخــرية مــن املــادة الســابقة.

 املادة ٣٥
املوظفــون املوجوديــن يف اخلدمــة وقــت نفــاذ هــذا القانــون الذيــن بلغــوا الســن املقــررة 
النتهــاء اخلدمــة وفقــا ألحكامــه تضــم إيل مــدة خدمتهــم الفعليــة التــى تدخــل يف حســاب 
التقاعــد نصــف املــدة املكملــة لبلوغهــم الســن التــى كانت مقــررة أصال النتهــاء خدمتهم 

قبــل العمــل بــه . 
وجيــوز ملــن بلــغ ســن اخلامســة واخلمســني أو أكثــر عنــد العمــل هبــذا القانــون أن يطلــب 
خــالل ســنة إحالتــه إيل التقاعــد عــيل أن تضــم مخــس ســنوات إيل خدمتــه الفعليــة وتضــم 
هــذه املــدة ملــن تنتهــي خدمتــه خــالل مــدة االختيــار ولــو مل يقــدم طلبــا وذلــك فيــام عــدا 
مــن تنتهــي خدمتــه بالفصــل بالطريــق التأديبــي طبقــا للــامدة ) ٢٨ ( أو ألحــد األســباب 

الــورادة يف البنديــن ) ٥ ، ٦( مــن املــادة )٣٢( مــن هــذا القانــون . 
كل ذلك مع عدم اإلخالل باحلد األقي املقرر قانونا للمعاش .

 املادة ٣٦
يلغــى قانــون الوظائــف العامــة املدنيــة الصــادرة باملرســوم رقــم ٧ لســنة ١٩٦٠ والقانون 
رقــم ١٨ لســنة ١٩٦٠ ، وكذلــك القانــون رقــم ١٤ لســنة ١٩٧٤ املشــار اليــه بالنســبة اىل 

اخلاضعــني الحــكام هــذا القانون. 
كام يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.

كل ذلــك مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام الــواردة بالفصــل الرابع مــن القانون رقــم )٣٠( 
لســنة ١٩٦٤ املشــار إليه .

ا ملادة ٣٧
يســتمر العمــل باللوائــح والقــرارات املعمــول هبــا يف شــئون التوظــف وقــت نفــاذ هــذا 
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القانــون ملــدة ســنة أو حلــني صــدور اللوائــح والنظــم املشــار اليهــا فيــه أهيــام أقــرب وذلــك 
بــرشط أال تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون .

وال يرتتــب عــيل تطبيــق اجلــداول املرافقــة لنظــام اخلدمــة املدنيــة أو الصــادرة وفقــا للــامدة 
)٣٩( مــن هــذا القانــون أي زيــادة يف قيمــة البــدالت والعــالوات اإلضافيــة واملكافــآت 
التشــجيعية التــى تــرف وقــت صــدوره ويســتمر رصف هــذه القيمــة إيل أن حيــدد جملس 

اخلدمــة املدنيــة أو الســلطة املختصــة القواعــد واألحــكام والــرشوط املنظمــة هلــا .

 املادة ٣٨
تعــرض نظــم املرتبــات املعمــول هبــا يف اهليئات واملؤسســات العامــة والــرشكات اململوكة 
للدولــة ملكيــة كاملــة عــيل جملــس اخلدمــة املدنيــة للنظــر يف إقرارهــا أو تعديلهــا حســب 
األحــوال والجيــوز بعــد ذلــك إجــراء أي تعديــل عــيل هــذه النظــم إال بموافقــة جملــس 

اخلدمــة املدنيــة . 
كــام جيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة عنــد االقتضــاء مراجعــة نظــم املرتبــات املعمــول هبــا يف 
الــرشكات التــى تســاهم فيهــا الدولــة بأكثــر مــن نصــف رأســامهلا بام يكفــل تنفيذ السياســة 

العامــة للمرتبــات واألجور .
 

املادة ٣٩
جيــوز بمراســيم تعديــل املرتبــات والعــالوات والبــدالت املتعلقــة باملوظفــني الذيــن تنظم 

شــئون توظيفهــم قوانــني خاصة.

املادة ٤٠
ــرش يف  ــون وين ــذا القان ــذ ه ــه تنفي ــام خيص ــوزراء كل في ــوزراء وال ــس ال ــس جمل ــيل رئي ع
اجلريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن ١/ ٧ / ١٩٧٩ فيــام عــدا املــواد ٤ و ٥ و ٣٩ فيعمــل 

هبــا مــن تاريــخ نــرشه 
وتــرف الفــروق املاليــة املرتتبــة عــيل تطبيــق اجلــداول املشــار إليهــا باملــادة ١٤ مــن هــذا 
ــخ  ــن ٢٥ / ٢ / ١٩٧٩ أو تاري ــارا م ــابقة اعتب ــامدة الس ــادرة لل ــيم الص ــون واملراس القان
التعيــني أهيــام اقــرب للموجوديــن يف اخلدمــة وقــت نفــاذه وتؤخــذ املبالــغ الالزمــة لذلــك 

مــن االحتياطــي العــام للدولــة .


