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املرسوم لسنة ١٩٧٩ 
بشأن نظام اخلدمة املدنية

املادة ١
يشرتط فيمن يتعني يف احدي الوظائف : 

١- أن يكــون كويتــي اجلنســية , فــإن مل يوجــد فتكــون األفضليــة لألبنــاء غــري الكويتيــني 
مــن أم كويتيــة ثــم ألبنــاء البــالد العربيــة .

٢- أن يكون حممود السرية حسن السمعة . 
٣- أال تقــل ســنة عــن ثــامين عــرشة ســنة ميالديــة ذلــك فيــام عــدا احلــاالت التــى حيددهــا 

جملــس اخلدمــة املدنيــة . 
٤- أن يتوافر فيه الرشوط واملؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة . 

٥- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة . 
ــر الصحــة العامــة وجيــوز اإلعفــاء مــن  ــة بقــرار مــن وزي ــة الصحي وحتــدد رشوط اللياق
بعــض هــذه الــرشوط بقــرار مــن الوزيــر املختــص بعــد اخــذ رأي اهليئــة الطبيــة املختصــة 

 .
٦- أال يكــون قــد ســبق فصلــه مــن اخلدمــة بقــرار تأديبــي هنائــي مــا مل متــض عــيل صدوره 

ثــالث ســنوات عــيل األقل . 
٧- أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة يف جنايــة أو يف جريمــة خملــة 
بالــرشف أو األمانــة مــامل يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره يف احلالتــني وذلــك مــع مراعــاة أحكام 

القانــون رقــم ٩ لســنة ١٩٧١ ااملشــار إليــه . 
وجيــوز للجهــة احلكوميــة إضافيــة رشوط اخــري وذلــك بعــد أخــذ رأي ديــوان املوظفــني 

.
 املادة ٢

ــزم  ــى يل ــة املختصــة الوظائــف الت ــوان املوظفــني باالتفــاق مــع اجلهــة احلكومي حيــدد دي
لشــغلها اجتيــاز اختبــار وكذلــك وع قواعــد وإجــراءات االختبــار وكيفيــة ترشــيح 

ــف .  ــك الوظائ ــغل تل ــني لش الناجح

 املادة ٣
ــوع  ــاة ن ــا بمراع ــح فيه ــذي يمن ــب ال ــني واملرت ــة التع ــة درج ــة املدني ــس اخلدم ــدد جمل حي
الوظيفــة ومســتوي ونــوع ونــدرة املؤهــل أواخلــربة أو التدريــب وكذلــك عــدد ســنوات 

الدراســة املقــررة ويتــم ترتيــب الوظائــف وتصنيفهــا خــالل مخــس ســنوات . 

املادة ٤
يشــرتط للتعيــني يف جمموعــة الوظائــف العامــة احلصــول عيل مؤهــل درايس يتفــق وطبيعة 
الوظيفــة وحيــدد جملــس اخلدمــة املدنيــة مســتويات املؤهــالت الدراســية الالزمــة للتعيــني 

يف هــذه املجموعــة . 
ومــع ذلــك جيــوز تعيــني غــري املؤهلــني مــن ذوي اخلــربة ممــن اجتــزوا دورات تدريبيــة يف 
وظائــف املجموعــة املشــار إليــه وذلــك وفقــا للقواعــد والــرشوط التــى يقررهــا جملــس 
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اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني . 

املادة ٥
شــكل جملــس اخلدمــة املدنيــة جلنــة مــن وزارة الرتبيــة وجامعــة الكويت وديــوان املوظفني 
ــني يف  ــس للتعي ــا املجل ــى حيدده ــتويات الت ــية باملس ــالت الدراس ــة املؤه ــم ومعادل لتقيي
جمموعــة الوظائــف العامــة ولــه ا، يضيــف للجنــة أعضــاء آخريــن مــن غــري هــذه اجلهــات 

 .
املادة ٦

يضــع جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني قواعــد وأحــكام التعيــني 
يف كل جمموعتــي الوظائــف الفنيــة املســاعدة ووظائــف املعاونــة وذلك مع عــدم اإلخالل 

بأحــكام هــذا النظــام . 

 املادة ٧
تكــون جمموعــات الوظائــف والدرجــات املقابلــة هلــا وربطهــا املــايل وفئــات العــالوات 

الدوريــة واحلــد األدين املقــرر للبقــاء يف كل درجــة للجــداول امللحقــة هبــذا النظــام . 
وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني تقريــر مرتبــات لبعــض 

الوظائــف دون التقيــد بــام ورد باجلــداول املشــار إليهــا . 

 املادة ٨
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة )٣( مــن هــذا النظــام يمنــح املوظــف عنــد تعيينــه أول 
ــخ تســلمه العمــل . وحتســب  ــه مــن تاري ــوط الدرجــة املعــني عليهــا ويســتحق مرتب مرب

اقدميتــه يف هــذه الدرجــة مــن تاريــخ تعيينــه فيهــا . 

 املادة ٩
يكــون التعيــني يف درجــات جمموعــة الوظائــف بقــرار مــن الوزيــر ويف درجــات جمموعتي 

الوظائــف الفنيــة املســاعدة واملعاونــة بقــرار مــن وكيل الــوزارة .
 

املادة ١٠
ترتــب أقدميــة املوظفــني املعنيــني يف كل درجــة داخــل املجموعــة الوظيفيــة الواحــدة وفقا 
لتاريــخ التعيــني فيهــا فــإذا احتــد تاريــخ تعيــني أكثــر مــن موظــف يف درجــة واحــدة ترتــب 
األقدميــة فيــام بينهــم وفقــا للقواعــد التــى حيددهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقرتاح 

ــوان املوظفني .  دي

 املادة ١١
جيــوز إعــادة تعيــني املوظــف الــذي تــرك اخلدمــة يف ذات الدرجة التــى كان يشــغلها بذات 
املرتــب الــذي يتقاضــاه أو بمرتــب أكــرب أو يف درجــة أعــيل مــن درجتــه الســابقة وذلــك 

بــرشط : 
)أ( أال يكــون قــد مــي عــيل تركــه اخلدمــة أكثــر مــن مخــس ســنوات مــا مل يكــن قــد أمي 

املــدة التاليــة لرتكــه اخلدمــة يف عمــل يفيــد منــه خــربة تتفــق والوظيفــة اجلديدة .
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ــه  ــر بأن ــه الســابقة تقري ــني مــن خدمت ــه يف الســنتني األخريت ــدم عن ــد ق )ب( أال يكــون ق
ــف .  ضعي

وذلــك كلــه وفقــا للقواعــد واحلــكام التــى يضعهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة بناء عــيل اقرتاح 
ديــوان املوظفني . 

 املادة ١٢
يبلــغ املوظــف بصــورة مــن القــرار الصــادر بتعيينــه فــإذا مل يتســلم العمــل خــالل شــهر 
مــن تاريــخ إبالغــه بصــورة مــن القــرار ومل يتقــدم خــالل هــذه املــدة بعــذر تقبلــه اجلهــة 

ــرب القــرار كأن مل يكــن .  ــة اعت احلكومي
 

املادة ١٣
فيــام عــدا الوظائــف القياديــة يوضــع املعــني ألول مــرة حتــت التجربــة ملــدة ســنة واحــدة 
جيــوز فصلــه خالهلــا أو خــالل شــهر واحــد مــن انتهائهــا إذا ثبــت أنــه غــري صالــح للقيــام 
بأعبــاء وظيفتــه وإال اعتــرب مثبتــا يف الوظيفــة التــى عــني هبــا وحســبت مــدة التجربة ضمن 
ــا للقواعــد  ــه وفق ــة مــن خيضــع لفــرتة أو عــدم صالحيت ــه . وتثبــت صالحي مــدة خدمت
واإلجــراءات التــى يضعهــا الوزيــر باالتفــاق مــع ديــوان املوظفــني . وخيضــع مــن يعــاد 
تعيينــه حلكــم الفقرتــني الســابقتني إذا مل يكــن قــد أمــي فــرتة التجربــة بنجــاح يف وظيفتــه 
الســابقة أو إذا كانــت الوظيفــة املعــاد تعيينــه عليهــا ختتلــف عــن الوظيفــة الســابقة . وال 

يســتحق املوظــف أيــة مكافــأة عــن مــدة التجربــة التــى تقتــي بغــري نجــاح .

 املادة ١٤
ــات  ــاغيل جمموع ــن ش ــهم م ــن يرأس ــني الذي ــاءة املوظف ــم كف ــارش تقيي ــس املب ــيل الرئي ع
الوظائــف العامــة والفنيــة املســاعدة واملعاونــة عــن كل ســنة ميالديــة منتهيــة بتقديــر ممتــاز 
أو جيــد جــدًا أو جيــد أو ضعيــف ثــم يعرضــه عــيل مــن يليــه يف املســئولية إلبــداء رأيــه 
ويف حالــة إختــالف رأي الرئيســني ، وكذلــك يف حالــة عــدم وجــود رئيــس تــال للرئيــس 
ــر  ــرب التقاري ــاءة وتعت ــر الكف ــني لتقدي ــئون املوظف ــة ش ــيل جلن ــر ع ــرض التقري ــارش يع املب

هنائيــة فيــام عــدا تقاريــر الكفــاءة بدرجــة ضعيــف .
ويضــع جملــس اخلدمــة املدنيــة قواعــد وأســس التقييــم واإلجــراءات واملواعيــد الالزمــة 
ــي  ــة للوظائــف الت ــم عــن ســنة ميالدي ــم إســتثناء مــن التقيي لذلــك ، وحيــدد ســنة التقيي

تنطلــب طبيعتهــا أو ظروفهــا ذلــك .
أمــا شــاغيل الوظائــف القياديــة فيضــع جملــس اخلدمــة املدنية نظامــًا خاصًا يتضمــن قواعد 
وأســس وإجــراءات ومواعيــد تقييمهــم واآلثــار املرتتبــة عــيل هــذا التقييــم ويتــويل الوزير 

املختــص وضــع تقريــر تقييــم األداء بالنســبة لــكل منهم .
ويف اجلهــات التــي تنظــم شــئون اخلدمــة فيهــا قوانــني خاصــة ، جيــوز للوزيــر املختــص 
إذا خلــت هــذه القوانــني مــن أحــكام تقييــم األداء أن يصــدر قــرارًا بعــد موافقــة جملــس 
ــم األداء واإلجــراءات الالزمــة  ــد تقيي ــة يتضمــن قواعــد وأســس ومواعي اخلدمــة املدني

لذلــك وآليــة اإلخطــار هبــذا التقييــم وقواعــد وإجــراءات التظلــم منــه .
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املادة ١٥

عــيل وحــدة شــؤون املوظفــني تنظيــم عــرض التقريــر عــيل جلنــة شــؤون املوظفــني وعــيل 
اللجنــة أن تنظــر يف اعتامدهــا خــالل أربعــة شــهور مــن تاريــخ ورودهــا إيل وحــدة شــؤون 

املوظفــني ويعتــرب التقريــر الــذي التعتمــده اللجنــة كأن مل يكــن 

 املادة ١٦
ــف  ــه ضعي ــر بأن ــه تقري ــدم عن ــذي ق ــف ال ــالغ املوظ ــني بإب ــؤون املوظف ــدة ش ــوم وح تق
ــة شــؤون املوظفــني  ــامده مــن جلن ــام مــن اعت ــر خــالل ســبعة أي بصــورة مــن هــذا التقري

ــه .  ــن إبالغ ــا م ــن يوم ــالل عرشي ــة خ ــم إيل اللجن ــف أن يتظل ــوز للموظ وجي
ــدة  ــه إيل وح ــن تقديم ــا م ــني يوم ــالل ثالث ــم خ ــر يف التظل ــة أن تنظ ــيل اللجن ــب ع وجي

ــر .  ــه تقري ــدم عن ــف كأن مل يق ــرب املوظ ــه اعت ــررت قبول ــإذا ق ــني ف ــؤون املوظف ش
وجيوز للجنة عند نظر التظلم سامع أقوال املوظف وحتقيقها إذا رأت لزوما لذلك . 

 املادة ١٧
املوظــف الــذي حيصــل خــالل ســنة عــيل تقريريــن هنائيــني بانــه ضعيــف يعــرض أمــره 
عــيل وكيــل الــوزارة للنظــر يف توقيــع أي مــن العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة )٦٠( 
عــدا عقوبــة الفصــل مــن اخلدمــة فــال يكــون توقيعهــا عليــه إال بموافقــة الوزيــر وجيــوز 
ملــن وقعــت عليــه عقوبــة الفصــل أن يتظلــم للوزيــر خــالل مخســة عــرش يومــا مــن إبالغــه 

بذلــك . 
ــه عــيل  ــه ضعيــف خــالل ســنة مــن حصول ــر ثالــث بأن ــإذا حصــل املوظــف عــيل تقري ف
ــا .  ــر هنائي ــار هــذا التقري ــخ اعتب ــة مــن تاري ــرب مفصــوال مــن اخلدم ــر الســابق اعت التقري

 املادة ١٨
حيــرم املوظــف الــذي حيصــل عــيل تقريــر هنائــي بأنــه ضعيــف مــن أول عــالوة دوريــة أو 

ترقيــة تســتحق لــه . 

ويســتمر هــذا احلرمــان إيل أن يقــدم عنــه رئيســه املبــارش تقريــرا جيــد وذلــك اســتثناء مــن 
أحــكام املــادة )١٤( 

ويــري عــيل التقريــر املشــار إليــه يف الفقــرة الســابقة األحــكام املقــررة لتقديــم التقريــر 
واعتــامده والتظلــم منــه . 

 املادة ١٩
ــة إذا حــل ميعــاد اهيــام قبــل البــت يف  ــة املوظــف أو منحــه العــالوة الدوري ال جيــوز ترقي

ــه يف املــادة )١٦ ( .  ــه عــيل النحــو املنصــوص علي التظلــم من
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 املادة ٢٠
يمنح املوظف عالوة دورية بالفئات الواردة باجلدول امللحقة هبذا النظام . 

ــخ  ــن تاري ــنة م ــي س ــايل مل ــو الت ــر أو أول يولي ــة يف أول يناي ــالوة الدوري ــتحق الع وتس
ــابقة .  ــة الس ــالوة الدوري ــح الع ــخ من ــني أو تاري التعي

املادة ٢١
جيــوز بقــرار مــن الوزيــر بنــاء عــيل اقــرتاح جلنــة شــؤون املوظفــني منــح املوظفــني عــالوة 
تشــجيعية بفئــة عالوتــه الدوريــة وال جيــاوز هبــا هنايــة مربــوط درجتــه وذلــك بالــرشوط 

اآلتيــة : 
١- أن يكون املوظف قد حصل عيل تقرير بأنه ممتاز مل متض عليه سنة . 

٢- أال يمنح املوظف هذه العالوة أكثر من مرة واحدة يف درجته . 
٣- أال يكــون املوظــف قــد رقــي باالختيــار إيل درجتــه احلاليــة مــا مل متــض ســنتان عــيل 

 . ترقيته 
واليغــري هــذه العــالوة مــن موعد اســتحقاق املوظف لعالوتــه الدورية وتــرف العالوة 

التشــجيعية مــن تاريــخ القرار الصــادر بمنحها . 

 املادة ٢٢
ــة  ــاعدة واملعاون ــة املس ــة والفني ــف العام ــات الوظائ ــات جمموع ــة يف درج ــون الرتقي تك

ــني .  ــني التاليت ــكام املادت ــا ألح ــك وفق ــار وذل ــة واالختب باألقدمي
ويف مجيــع األحــوال ال تكــون ترقيــة املوظــف إال إيل الدرجــة التاليــة مبــارشة ويف نفــس 

املجموعــة التــى تنــدرج فيهــا . 
وكل ترقيــة تعطــي احلــق يف أ,ل مربــوط الدرجــة املرقــي إليهــا املوظف مضــاف إليه عالوة 

واحــدة مــن عالواهتــا الدورية . 

املادة ٢٣
يرقــي املوظــف باألقدميــة يف أول ينايــر أو أول يوليــو التــايل ملــي ســنة عــيل بلــوغ مرتبــه 

آخــر مربــوط درجتــه وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بنــص املــادة )١٨(. 

 املادة ٢٤
جيــوز ترقيــة ملوظــف باالختيــار بقــرار مــن الوزيــر بنــاء عــيل اقرتاح جلنــة شــؤون املوظفني 

وذلــك بالــرشوط التالية : 
١- وجود درجة شاغرة . 

ــار  ــة املش ــاء يف الدرج ــد أدين للبق ــة كح ــدة الالزم ــي امل ــد أم ــف ق ــون املوظ ٢- أن يك
ــذا النظــام .  ــة هب ــدوال امللحق إليهــا يف اجل

٣- أن يكون املوظف قد حصل يف كل السنتني األخريتني عيل تقرير بأنه ممتاز . 
٤- أال يكون املوظف قد رقي إيل درجته احلالية باالختيار . 

وتعترب الرتقية يف هذه احلالة نافذة من تاريخ صدور القرار هبا . 
وال تغــري هــذه الرتقيــة مــن موعد اســتحقاق العــالوة الدوريــة وإذا احتد تارخيهام يســتحق 
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املوظــف أول مربــوط الدرجــة املرقــي إليهــا مضافــا إليــه عــالوة واحــدة مــن عالواهتــا 
الدوريــة . 

 املادة ٢٥
جيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني إضافــة أحــكام أخــري 
للرتقيــة عــالوة عــيل األحــكام املنصــوص عليهــا يف املــواد الســابقة وكذلــك وضــع قواعد 

عامــة لالســتثناء مــن األحــكام املقــررة للرتقيــة يف هــذا النظــام . 

 املادة ٢٦
ترتــب األقدميــة فيــام بــني املوظفــني الذيــن يرقــون يف تاريــخ واحــد طبقــا ألقدميتهــم يف 
ــني  ــخ تعي ــة موظــف مــع تاري ــخ ترقي ــوال إذا احتــد تاري درجتهــم الســابقة ويف كل األح

موظــف آخــر يف نفــس الدرجــة واملجموعــة قــدم املرقــي عــيل املعــني . 

 املادة ٢٧
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر جلنــة أو أكثــر لشــؤون املوظفــني حســب نــوع العمــل أو حجــم 
اجلهــة احلكوميــة مــن أربعــة أعضــاء عــيل األقل من كبــار موظفيهــا ورئيس وحدة شــؤون 
املوظفــني الــذي جيــوز لــه يف حالــة تشــكيل أكثــر مــن جلنــة لشــؤون املوظفــني أن يفــوض 

أحــد موظفــي الوحــدة العضويــة اللجنة . 
ــة التســاوي يف الدرجــة يتــويل  ــة ألعــيل األعضــاء درجــة ويف حال وتكــون رئاســة اللجن

الرئاســة األقــدم يف الدرجــة . 
كام يتويل رئيس وحدة شؤون املوظفني أو من يفوضه أمانة الر باللجنة . 

وختتص هذه اللجنة باآليت : 
١- اعتامد تقارير الكفاءة . 

٢-البت يف التظلامت املقدمة من املوظفني الذين تقدر كفاءهتم بدرجة ضعيف . 
٣- اقرتاح ترقية املوظفني باالختبار . 

٤- اقرتاح منح العالوات التشجيعية . 
٥- إبداء الرأي فيام حيال إليها من الوزير . 

وترفــع اللجنــة اقرتاحاهتــا فيــام يتعلــق باختصاصاهتــا املنصــوص عليهــا يف البنــود ٣ و ٤ 
و ٥ إيل الســلطة املختصــة العتامدهــا أو تعديلهــا أو رفضهــا ويكــون قراراهــا هنائيــا . 

 املادة ٢٨
جتتمــع جلنــة شــؤون املوظفــني بدعــوة مــن رئيســها أو بنــاء عــيل طلــب الوزيــر ويكــون 
االجتــامع صحيحــا إذا حــرضه رئيــس اللجنــة ونصــف األعضــاء عــيل األقــل مــن بينهــم 

رئيــس وحــدة شــؤون املوظفــني أو مــن يفوضــه . 
 

املادة ٢٩
تكــون قــرارات شــؤون املوظفــني بأغلبية اآلراء فإذا تســاوت اآلراء يرجــح اجلانب الذي 
فيــه الرئيــس وبعــد االمتنــاع عــن التصويــت بمثابــة رفــض لالقــرتاح املعــروض وجيب يف 

هــذه احلالــة إبــداء ســبب االمتناع . 
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املادة ٣٠

ــا  ــة عليه ــائل املعروض ــاص املس ــه خ ــن بوج ــارض تتضم ــة حم ــات اللجن ــون الجتامع يك
ــا .  ــت إليه ــى انته ــات الت ــرارات واالقرتاح والق

ويوقــع عــيل املحــرض كل مــن رئيــس اللجنــة وأمــني الــر وينشــأ ســجل خــاص لــدي 
رئيــس وحــدة شــؤون املوظفــني تثبــت فيــه هــذه املحــارض . 

وال جيــوز بعــد اإلطــالع عــيل املحــارض أو اســتخراج صــورة منهــا إال بنــاء عيل امــر صادر 
مــن الوزيــر أو وكيــل الــوزارة أو مــن جهــة قضائيــة أو هيئــة تأديبية . 

املادة ٣٠ مكرر
يرشــح الوزيــر املختــص ثالثــة عــى األقــل لشــغل الوظيفــة القياديــة الشــاغرة يف اهليــكل 

التنظيمــي املعتمــد للجهــة ، عــى أن تتوافــر فيهــم الــرشوط التاليــة :
١ - احلصول عى مؤهل جامعي .

٢ - توافر اخلربة التالية عى املؤهل الدرايس وفقًا ملا ييل :
-)٢٢( سنة للتعيني بالدرجة املمتازة .

-)٢٠( سنة للتعيني بدرجة وكيل وزارة .
-)١٦( سنة للتعيني بدرجة وكيل وزارة مساعد . 

٣ - احلصــــول عى تقريـــــر كفاءة بتقـــــدير امتيــــاز أو التقدير الـــــذي يضعه جملس 
اخلدمــة املدنيــة حســب األحــوال يف كل ســنة مــن الســنتني األخريتــني .

٤ - أن يقدم تصورًا لتطوير العمل .
٥ - اإلملام بقدر كاف باللغة اإلنجليزية واحلاسب اآليل .

٦ - اجتيــاز الــدورات التدريبيــة اخلاصــة بالتأهيــل لشــغل الوظيفــة القياديــة املحــددة 
بالنظــام اخلــاص بالقياديــني والــذي يصــدر بــه قــرار مــن جملــس اخلدمــة املدنيــة حمددًا 

طبيعــة هــذه الــدورات ومدهتــا ورشوط االلتحــاق هبــا وأماكــن انعقادهــا .
- وجيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء االستثناء من بعض الرشوط.

وُيعرض املرشحون - املستوفون للرشوط أعاله - عى جملس اخلدمة املدنية لالختيار
مــن بينهــم ، وخيضــع مــن يقــع عليــه االختيــار الختبــار جتربــه اجلهــة التــي حيددهــا جملــس 
اخلدمــة املدنيــة وفقًا للقواعد والرشوط واالجراءات واألســس العامــة لالختبار وطريقة 
أدائــه التــي يضعهــا املجلــس ، ويرفــع جملــس اخلدمــة املدنيــة ترشــيح مــن اجتــاز االختبــار 
إىل جملــس الــوزراء الختــاذ مــا يــراه ، والجيــوز إعــادة ترشــيح مــن مل جيتــاز االختبــار ألي 
وظيفــة قياديــة إال بعــد مــي ســنة عــى األقــل مــن تاريــخ االختبــار الســابق ، كــام ال جيوز 

االســتثناء مــن االختبــار وا جتيــازه بنجاح .
 

املادة ٣٠ مكرر١
تكــون األولويــة يف اإلختيــار يف حــال تســاوي املرشــحني الذيــن توافــرت فيهــم الــرشوط 
ــم مــن  ــم مــن جهــة أخــري ، ث ــادة الســابقة للمرشــح مــن ذات اجلهــة ، ث ــواردة يف امل ال
جهــات غــري حكوميــة ، ويفضــل األكثــر خــربة يف املجــاالت األكثــر مــالءة مــع طبيعــة 

الوظيفــة .
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املادة ٣٠ مكرر ب
ــرًا إىل جملــس  ــة ، تقري ــل انتهــاء مــدة شــغل الوظيفــة القيادي ــر املختــص ، قب يرفــع الوزي
الــوزراء يبــني فيــه رأيــه يف جتديــد أو عــدم جتديــد شــغل القيــادي لوظيفتــه القياديــة (( .

 املادة ٣٠ مكرر ج
ــس  ــمو رئي ــوان س ــد ودي ــمو ويل العه ــوان س ــريي ودي ــوان األم ــف الدي ــتثني وظائ تس
جملــس الــوزراء واألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مــن قواعــد وضوابــط ورشوط التعيني 

والتجديــد فيهــا.

 املادة ٣١
جيــوز نقــل املوظــف مــن جهــة حكوميــة إيل أخــري بــرشط أن يكــون النقــل إيل وظيفــة 
شــاغرة مــن نفــس درجــة وظيفتــه ويف جمموعــة الوظائــف الرئيســية التــى تنــدرج فيهــا 

هــذه الوظيفــة . 
ويكــون النقــل بقــرار مــن الســلطة املختصــة بالتعيــني يف اجلهــة احلكوميــة املنقــول إليهــا 

بعــد موافقــة نفــس الســلطة يف اجلهــة احلكوميــة املنقــول منهــا . 
ويصــدر قــرار مــن جملــس اخلدمــة املدنيــة بتحديــد قواعــد النقل بــني اجلهات التــى خيتلف 

فيهــا نظام الوظائــف والدرجات . 
 

املادة ٣٢
جيــوز بقــرار مــن الســلطة املختصــة بالتعيــني نــدب املوظــف للقيــام مؤقتــا باعبــاء وظيفــة 
أخــري يف اجلهــة احلكوميــة التــى يعمــل هبــا وجيــوز أن يكــون النــدب باإلضافــة إيل عملــه 

األصــيل وذلــك بالرشطــني اآلتــني . 
١- أال يكون الندب إيل وظيفة درجتها أدين من درجة وظيفته األصلية . 

٢- أال تتجــاوز مــدة النــدب ســنة قابلــة للتجديــد مــدة ثــالث ســنوات كــام جيــوز ندبــه إيل 
وظيفــة يف جهــة حكوميــة أخــري بمراعــاة الرشطــني الســابقني ويكــون النــدب يف هــذه 
احلالــة بقــرار مــن الســلطة املختصــة بالتعيــني يف هــذه اجلهــة بعــد موافقــة نفــس الســلطة 

يف اجلهــة احلكوميــة التــى يتبعهــا املوظــف . 

املادة ٣٣
جيوز إعادة املوظف بعد موافقته إيل اجلهات التالية : 

١- اهليئات واملؤسسات العامة . 
٢- اهليئات الرياضية ومجعيات النفع العام . 

٣- الرشكات التى تساهم فيها الدولة . 
٤- احلكومة واهليئات العربية أو األجنبية أو الدولية . 

وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني إضافــة جهــات أخــري 
إيل تلــك اجلهــات . 

وال تكون اإلعارة إال وفقا للقواعد و األحكام التى يضعها جملس اخلدمة املدنية . 
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املادة ٣٤
عنــد إعــارة املوظــف تبقــي وظيفتــه خاليــة وجيــوز يف حالــة الرضورة شــغلها بصفــة مؤقتة 
بطريــق التعيــني إذا كانــت اإلعــارة بــدون مرتــب وملــدة التقــل عــن ســنة عــيل أن ختــيل 

عنــد عودتــه . 
 املادة ٣٥

اإلجازات التي جيوز منحها للموظف هي : 
١- إجازة طارئة . 
٢- إجازة دورية . 

٣- إجازات خاصة بمرتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب . 
٤- إجازة مرضية . 

 املادة ٣٦
جيــوز للموظــف أن ينقطــع عــن العمــل لســبب طــارئ ال يســتطيع اإلبــالغ عنــه مقدمــا 

للتريــح لــه بالغيــاب . 
تكــون اإلجــازة الطارئــة ملــدة التزيــد عــيل أربعــة أيــام يف الســنة وال تتجــاوز يومــا واحــدا 

يف كل مــرة 
ــى  ــباب الت ــا باألس ــه بيان ــه إيل عمل ــب عودت ــه عق ــدم لرئيس ــف أن يق ــيل املوظ ــب ع وجي

ــص .  ــس املخت ــر الرئي ــباب لتقدي ــذه الس ــع ه ــه وختض ــت غياب اقتض
ويسقط حق املوظف يف هذه اإلجازة بانتهاء السنة . 

املادة ٣٧
ملغاة

 املادة ٣٨
ــاء عــيل طلــب مــن املوظــف ويف حــدود رصيــده منهــا  ــة إال بن ال متنــح اإلجــازة الدوري

ــة إال بعــد إبالغــه باملوافقــة عليهــا .  ــام باإلجــازة الدوري والجيــوز للموظــف القي
ــيل  ــاء ع ــا إال بن ــوز مده ــه وال جي ــاء إجازت ــور انته ــه ف ــود إيل عمل ــف أن يع ــيل املوظ وع

ــه .  ــاء إجازت ــل انته ــة قب ــه باملوافق ــف وإبالغ ــن املوظ ــب م طل

وال جيــوز للجهــة احلكوميــة تأجيــل اإلجــازة الدوريــة أو تقصريهــا أو قطعهــا بعــد القيــام 
هبــا إال ألســباب تقتضيهــا مصلحــة العمــل . 

  املادة ٣٩
ال يســتحق املوظــف إجــازة دوريــة عــن املــدد التــى يقتضيهــا يف إجــازة دراســية أو بعثــة 
علميــة أو معــارا أو موقوفــا عــن العمــل أو مرافقــا ملريــض أو يف أيــة إجــازة خاصــة ملــدة 

ســتة شــهور فأكثــر . 

 املادة ٤٠
يســتحق املوظــف عنــد إنتهــاء خدمتــه بــدالً نقديــًا عــن رصيــد إجازاتــه الدوريــة التــي مل 
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ينتفــع هبــا بــام ال يزيــد عــن مائــة وثامنــني يومــًا حمســوبًا عــى أســاس آخــر مرتــب تقاضــاه 
ويســقط مــا زاد عــى ذلــك .

فــإذا أعيــد إىل اخلدمــة قبــل إنقضــاء املــدة التــي تقــاىض عنهــا البــدل النقــدي رد مــن هــذا 
البــدل مــا يقابــل املــدة املتبقيــة منهــا مــع إضافتهــا إىل رصيــد إجازاتــه.

 املادة ٤١
يســتحق املوظــف عنــد انتهــاء خدمتــه بــدال نقديــًا مــن رصيــد إجازاتــه الدوريــة التــى مل 
ينتفــع هبــا بــام اليزيــد عــيل مائــة وثامنــني يومــًا حمســوبا عــيل أســاس آخــر مرتــب تقاضــاه 

ويســقط مــا زاد عــيل ذلــك . 
فــإذا أعيــد للخدمــة قبــل انقضــاء املــدة التــى تقــايض عنهــا البــدل النقــدي رد مــن هــذا 

البــدل مــا يقابــل املــدة املتبقيــة منهــا مــع إضافتهــا إيل رصيــد إجازاتــه .

 املادة ٤٢
اســتثناء مــن أحــكام املــواد الســابقة حيــدد جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان 
املوظفــني مــدة اإلجــازة الدوريــة وقواعــد وأحــكام منحهــا ملوظفــي املعاهــد واملــدراس 

وكذلــك للموظفــني الذيــن تقتــي ظــروف أو طبيعــة عملهــم ذلــك .
 

املادة ٤٣
جيــوز للوزيــر أن يمنــح املوظــف إجــازة خاصة بمرتب كامــل ال حتســب إجازاته األخرى 
ملــدة ثالثــني يومــا ألداء فريضــة احلــج وال متنــح هــذه اإلجــازة إال مــرة واحــدة طــوال مدة 

 . اخلدمة 
ويرف مرتب هذه اإلجازة عند القيام هبا . 

 املادة ٤٤
يمنــح املوظــف يف حالــة وفــاة الــزوج أحــد أقاربــه مــن الدرجــة األويل أو الثانيــة إجــازة 

بمرتــب كامــل ملــدة ال تزيــد عــيل أربعــة أيــام . 

 املادة ٤٥
جيــوز للوزيــر منــح املوظــف إجــازة خاصــة بعــد اســتنفاد رصيده مــن اإلجــازات الدورية 
ملرافقــة مريــض قــررت وزارة الصحــة العامــة عالجــه يف اخلــارج مــع مرافــق لــه وذلــك 
للمــدة املقــررة للعــالج بحيــث ال تزيــد عــيل ســتة شــهور بمرتــب كامــل ويــرف املرتب 

يف هــذه احلالــة يف أول كل شــهر . 
وجيوز مد هذه املدة بام ال جياوز مثلها بدون مرتب .

 
املادة ٤٦

ــة  ــامل فني ــة أع ــل لتادي ــب كام ــرغ بمرت ــازة تف ــف إج ــح املوظ ــر من ــة الوزي ــوز بموافق جي
أو أدبيــة معينــة أو للقيــام بمهــام علميــة أو رياضيــة حمــددة وذلــك بنــاء عــيل طلــب مــن 

ــة .  ــات املعني اجله
ويضــع جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني القواعــد املنظمــة ملنــح 
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هــذه اإلجــازة . 

املادة ٤٧
تســتحق املوظفــة إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل ال حتســب مــن إجازاهتــا األخــري ملــدة 

شــهرين للوضــع بــرشط أن يتــم الوضــع خالهلــا 
 

املادة ٤٨
جيــوز بموافقــة الوزيــر منــح املوظفــة املســلمة التــى يتــويف زوجهــا إجــازة خاصــة بمرتــب 

كامــل ملــدة أربعــة أشــهر وعــرشة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة . 

 املادة ٤٩
جيــوز للوزيــر أن يمنــح املوظفــة إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل أو خمفــض أو بــدون مرتب 
ملرافقــة زوجهــا املوظــف يف اخلــارج إذا نقــل أو أوفــد يف بعثــة علميــة أو إجــازة دراســية أو 
مهمــة رســمية أو إعــارة وذلــك وفقــًا للقواعــد واألحــكام التــي يقررهــا جملــس اخلدمــة 

املدنيــة .

 املادة ٥٠
جيــوز بموافقــة الوزيــر منــح املوظــف إجــازة خاصــة بــدون مرتــب ال تزيــد عــيل مخســة 

عــرش يومــا يف الســنة إذا ادي أســبابا مقبولــة تــربر ذلــك . 

 املادة ٥١
جيــوز منــح املوظــف بنــاء عــيل طلبــه إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل أو نصــف مرتــب أو 
بــدون مرتــب خــالف اإلجــازات اخلاصــة املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام وذلــك وفقــا 

للقواعــد واألحــكام التــى يقررهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة .

املادة ٥٢
إذا أصيــب املوظــف بمــر يمنــح إجــازة مرضيــة بقــرار مــن اهليئــة الطبيــة ملــدة ال تزيــد عــيل 

ســنتني بمرتــب كامل . 

 املادة ٥٣
يكــون التريــح باإلجــازات املرضيــة وفقــا للقواعــد التــى يصــدر هبــا قــرار مــن جملــس 

اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح وزيــر الصحــة العامــة . 
 

املادة ٥٤
ــن  ــادة )٣٠( م ــن امل ــد )١( م ــا للبن ــق طبق ــة التحقي ــل ملصلح ــن العم ــف ع ــون الوق يك
قانــون اخلدمــة املدنيــة املشــار إليــه بقــرار مــن الوزير بالنســبة لشــاغيل جمموعتــي الوظائف 
ــل  ــة والعامــة أمــا بالنســبة لشــاغيل الوظائــف األخــرى فيصــدر القــرار مــن وكي القيادي
الــوزارة . ويف مجيــع األحــوال يكــون الوقــف عــن العمــل للمصلحــة العامــة بقــرار مــن 

الوزيــر . 
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 املادة ٥٥
ال جيــوز توقيــع عقوبــة تأديبيــة عــيل املوظــف إال بقــرار مســبب بعــد التحقيــق معــه كتابــة 

أو شــفاهة وســامع أقوالــه وحتقيــق دفاعــه . 

 املادة ٥٦
تكــون إحالــة املوظفــني مــن شــاغيل جمموعتــي الوظائــف القياديــة والعامــة إيل التحقيــق 

بقــرار مــن الوزيــر . 
وتكون اإلحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغيل الوظائف األخرى . 

ويثبــت التحقيــق إذا كان كتابــة يف حمــرض بأرقــام مسلســلة وتذيــل كل ورقــة مــن أوراقــه 
بتوقيــع املحقــق والكاتــب إن وجــد . 

املادة ٥٧
ال يكــون التحقيــق إال بحضــور املوظــف ومــع ذلــك جيــوز إذا اقتضــت مصلحــة التحقيق 

أن جيــري يف غيبتــه . 
ــني  ــن املوظف ــهود م ــامع الش ــق وس ــة بالتحقي ــيل األوراق املتصل ــالع ع ــق اإلط وللمحق

ــني .  ــف اليم ــد حل ــهادة بع ــون أداء الش ــم ويك وغريه

املادة ٥٨
كل موظــف يســتدعي لســامع شــهادته يف حتقيقــا ويمتنــع عــن احلضــور أو عــن اإلدالء بــام 

لديــه مــن معلومــات دون عــذر مقبــول يســاءل تأديبيــا . 
 

املادة ٥٩
إذا بــدت للمحقــق أثنــاء التحقيــق شــبهة جريمــة مــن جرائــم القانــون العــام وجــب عليــه 
عــرض األمــر عــيل وكيــل الــوزارة لتــويل عرضــه عــيل الوزيــر للنظــر يف إبــالغ الســلطات 

القضائيــة ويف اســتمرار التحقيــق أو وقفــه . 

 املادة ٦٠
العقوبات التأديبية التى جيوز توقيعها عيل املوظفني هي : 

١- اإلنذار . 
٢- اخلصــم مــن املرتــب ملــدة ال تزيــد عــيل مخســة عــرش يومــا يف املــرة الواحــد وال جتــاوز 

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

أثنتــي عــرش شــهرا عــن املخالفــة الواحــدة . 
٤- خفــض الدرجــة إيل الدرجــة األدنــى مبــارشة وحيــدد القــرار الصــادر بتوقيــع العقوبــة 

األقدميــة يف هــذه الدرجــة ومرتــب املوظــف فيهــا . 
٥- الفصل يف اخلدمة . 

وال توقع عيل شاغيل جمموعة الوظائف القيادية إال احدي العقوبات التالية : 
)أ( التنبيه كتابة من الوزير . 
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)ب( اللوم . 
)ج( الفصل من اخلدمة . 

 املادة ٦١
خيتــص وكيــل الــوزارة بتوقيــع مجيــع العقوبــات التأديبيــة املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة 

بالنســبة إيل شــاغيل جمموعتــي الوظائــف الفنيــة واملســاعدة . 
أمــا بالنســبة إيل شــاغيل جمموعــة الوظائــف العامــة فيختــص وكيــل الــوزارة بتوقيــع مجيــع 

العقوبــات التأديبيــة عــدا الفصــل مــن اخلدمــة فيصــدر بــه قــرار مــن الوزيــر . 
ويكــون للوزيــر يف مجيــع األحــوال تعديــل القــرار الصــادر مــن وكيــل الــوزارة لتخفيــف 

العقوبــة أو تشــديدها كــام يكــون لــه إلغــاء القــرار وحفــظ التحقيــق . 
 

املادة ٦٢
خيتــص جملــس اخلدمــة املدنيــة بتأديــب شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة وذلــك بتوقيع 
عقوبتــي اللــوم والفصــل مــن اخلدمــة وللمجلــس إحالــة املوضــوع إيل جلنــة تشــكيل مــن 
بــني أعضائــه لدراســته واقــرتاح القــرار املناســب . وجيــوز للجنــة أن تســتعني بــآراء مــن 
ختتــاره مــن غــري أعضائهــا كــام جيــوز هلــا ان تكلــف أحــد أعضائهــا أو غريهــم الســتكامل 

التحقيــق . 
وتعرض اقرتاحات اللجنة عيل املجلس ويكون قراره هنائيا . 

 
املادة ٦٣

تكــون إحالــة شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة إيل جملــس اخلدمــة املدنيــة كهيئــة تأديبية 
بقــرار مــن الوزيــر يتضمــن بيانــا باملخالفــات املنســوبة ملوظــف واألدلــة التــى تؤيــد ويبلــغ 
املوظــف بصــورة مــن قــرار اإلحالــة قبــل املوعــد املحــدد النعقــاد املجلــس بخمســة عــرش 
يومــا عــيل األقــل ويكــون للموظــف حق اإلطــالع عــيل التحقيقــات وعيل مجيــع األوراق 

املتعلقــة هبــا واحلصــول عــيل صــورة منها . 

 املادة ٦٤
جيــوز للســلطة التأديبيــة املختصــة معاقبــة املوظف غيابيــا إذا ختلف عن احلضــور للتحقيق 

معــه بغــري عــذر مقبــول رغم إخطــاره بذلــك كتابة . 

 املادة ٦٥
فيــام عــدا شــاغيل جمموعــة الوظائــف القيادية تكــون إحالة املوظــف إيل التحقيــق وإجرائه 
مــن اختصــاص اجلهــة احلكوميــة التــى وقــت فيهــا املخالفــة ولــو كان تابعــا جلهــة أخــري 
. وخيتــص بتوقيــع العقوبــات التأديبيــة اجلهــة احلكوميــة التابــع هلــا املوظــف وقــت توقيــع 

 . العقوبة 
 

املادة ٦٦
مــع عــدم اإلخــالل باملــادة)٦٣( مــن هــذا النظــام إذا وقعــت عــيل املوظف عقوبــة الفصل 
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مــن اخلدمــة كان لــه احلــق يف االطــالع عــيل التحقيقــات أو احلصــول عيل صــور منها . 
وجيــوز ملــن وقعــت عليــه هــذه العقوبــة مــن شــاغيل جمموعتــي الوظائــف الفنيــة املســاعدة 

واملعاونــة التظلــم إيل الوزيــر. 
ويكــون التظلــم إيل جملــس اخلدمــة املدنيــة بالنســبة إيل شــاغيل جمموعــة الوظائــف العامــة 
ــه لفحــص هــذه التظلــامت وتقديــم  . وجيــوز للمجلــس تشــكيل جلــان مــن بــني أعضائ

توصياهتــا . 
ويف مجيــع األحــوال جيــب عــيل املوظــف تقديــم التظلــم خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ 

إبالغــه بالقــرار ويكــون القــرار الصــادر بالبــت يف التظلــم هنائيــا . 

 املادة ٦٧
ــق أو إيل املحاكمــة  ــة املوظــف املوقــوف عــن العمــل أو املحــال إيل التحقي ال جتــوز ترقي
اجلزائيــة يف جنايــة أو يف جريمــة خملــة بالــرشف أو األمانــة خــل مــدة الوقــف أو اإلحالــة . 
فــإذا ثبــت عــدم مســئوليته أو عوقــب باإلنــذار وجــب عنــد ترقيتــه رد أقدميتــه يف الوظيفة 

املرقــي إليهــا إيل التاريــخ الــذي اســتحقها فيه . 

 املادة ٦٨
ال جيــوز النظــر يف ترقيــة موظــف وقعــت عليه إحــدي العقوبــات التأديبية إال بعــد انقضاء 

الفــرتات املحددة قريــن كل منها : 
ستة شهور يف حالة اخلصم من املرتب ملدة تزيد عيل األسبوع . 

سنة يف حالة خفض املرتب . 
سنتان يف حالة خفض الدرجة . 

وحتســب فــرتات التأجيــل املشــار إليهــا مــن تاريــخ توقيــع العقوبــة لــو تداخلــت يف فــرتة 
أخــري مرتتبــة عــيل عقوبــة ســابقة. 

 مادة ٦٩
ــة املوظــف عــن خمالفــة مــي عــيل وقوعهــا مخــس ســنوات مــامل تنقطــع  ال جتــوز معاقب
هــذه املــدة بالتحقيــق مــع املوظــف أو إيقافــه عــن العمــل أو اختــاذ أيــة إجــراءات تاديبيــة 

أخــري . 
وتري هذه املدة من جديد من تاريخ آخر إجراء . 

وإذا تعــدد املتهمــون فــإن انقطــاع املدة بالنســبة إيل أحدهم يرتتــب عليه انقطاعها بالنســبة 
إيل الباقــني ولــو مل تكــن قد اختــذت ضدهم إجــراءات قاطعــة للمدة . 

 
مادة ٧٠

ــة دون أن  ــرتة التالي ــاء الف ــف بانقض ــيل املوظ ــع ع ــى توق ــة الت ــات التأديبي ــي العقوب متح
ــة :  ــة تأديبي ــة عقوب ــع أي توق
ستة أشهر يف حالة اإلنذار . 

ستة يف حالة اخلصم من املرتب ملدة ال جتاوز أسبوع . 
سنتان يف حالة اخلصم من املرتب ملدة تزيد عيل أسبوع . 

ثــالث ســنوات يف حالــة ختفيــض املرتــب بمقــدار الربــع ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة شــهور 
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وال جتــاوز أثنــي عــرش شــهرا . 
أربع سنوات يف حالة خفض الدرجة . 

كــام متحــي عقوبــة التنبيــه أو اللــوم التــى توقــع عــيل شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة 
بإنقضــاء ثــالث ســنوات . 

ويكــون املحــو بقــرار مــن الســلطة املختصــة بتوقيــع العقوبــة ويرتتــب عــيل حمــو العقوبــة 
اعتبارهــا كأن مل تكــن بالنســبة للمســتقبل 

 
املادة ٧١

تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب اآلتية : 
١- االستقالة . 

٢- اإلحالة إيل التقاعد . 
٣- الفصل بقرار تأديبي . 

٤- العزل بقرار من جملس الوزراء . 
وملوظــف املعــزول أن يتظلــم إيل جملــس الــوزراء خــالل شــهر مــن إعالنــه بقــرار العــزل 

ويكــون قــرار املجلــس يف التظلــم هنائيــا . 
وال جيــوز ملــن عــزل بالتطبيــق ألحــكام هــذا البنــد أن يعــني يف وظيفــة عامــة أخــري أو يف 
احــدي اهليئــات أو املؤسســات العامــة أو يرشــح نفســه لعضويــة جملــس األمــة أو أيــة هيئة 

نيابيــة أخــري أو لوظيفــة خمتــار وذلــك خــالل اخلمــس الســنوات التاليــة لقــرار العــزل . 
ــة  ــرشف أو األمان ــة بال ــة خمل ــة أو يف جريم ــة يف جناي ــدة للحري ــة مقي ــم بعقوب ٥- احلك

ــة .  ــذ العقوب ــف تنفي ــم بوق ــة احلك ــف يف حال ــتيفاء املوظ ــر اس ــوز للوزي وجي
٦- سقوط اجلنسية الكويتية أو سحبها . 

٧- عدم اللياقة للخدمة أو استنفاد اإلجازة املرضية أهيام أسبق , 
٨- بلــوغ ســن الســتني وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة وضــع قواعــد وأحــكام مــد خدمة 
املوظــف الــذي يبلــغ هــذه الســن بــام ال جياوز مخــس ســنوات أما أئمــة املســاجد وخطبائها 

ومؤذينهــا فتنتهــي خدمتهــم ببلوغ الســبعني . 
٩- الوفاة .

 مادة ٧٢
تثبــت عــدم اللياقــة الصحيــة للخدمــة بقــرار مــن اهليئــة الطبيــة املختصــة بنــاء عــيل طلــب 

املوظــف أو اجلهــة احلكوميــة التابــع هلــا . 
وتنتهــي خدمــة املوظــف مــن تاريــخ هــذا القــرار أو اســتنفاد اإلجــازة املرضيــة يف املــادة 

)٥٢( مــن هــذا النظــام أهيــام أســبق . 

 املادة ٧٣
ــام  ــة ونظ ــة املختص ــات الطبي ــذا اهليئ ــة وك ــة الصحي ــدم اللياق ــوال ورشوط ع ــدد أح حت

ــوان املوظفــني .  ــاق مــع دي ــة بعــد االتف ــر الصحــة العام ــرار مــن وزي ــا بق العمــل فيه

 املادة ٧٤
ــر إذا كان  ــه ويصــدر القــرار بقبوهلــا مــن الوزي للموظــف أن يقــدم اســتقالته مــن وظيفت
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املوظــف مــن شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة ومــن وكيــل الــوزارة بالنســبة لغريهــا 
مــن الوظائــف وللســلطة املختصــة بقبــول االســتقالة إرجــاء النظــر فيهــا وذلــك خــالل 

ثالثــني يومــا مــن تاريــخ تقديمهــا وإال اعتــربت مقبولــة بحكــم القانــون . 
وال جيوز تأجيل قبول االستقالة ألكثر من ستة أشهر تعترب بانقضائها مقبولة . 

وجيــب أن تكــون االســتقالة مكتوبــة وخاليــة مــن أي قيــد أو رشط فإذا اقرتنت االســتقالة 
بقيــد أو علقــت عــيل رشط اعتــربت كأن مل تكــن مــا مل يتقــرر قبوهلــا مــع إجابــة املوظــف 

إيل طلبــه. 
وال جيــوز قبــول اســتقالة املوظــف إذا كان قــد احيــل إيل التحقيــق أو أوقــف عــن العمــل 
أو اختــذت ضــده أيــة إجــراءات تأديبيــة أخــري فــإذا انتهــت هــذه اإلجــراءات إيل عــدم 

مســئوليته أو جمازاتــه بغــري عقوبــة الفصــل جــاز قبــول اســتقالته . 

 املادة ٧٥
عــيل املوظــف أن يســتمر يف أداء عملــه إيل أن يبلــغ بقــرار قبول االســتقالة أو إيل أن ينقي 
امليعــاد املحــدد العتبــاره مقبولــة . ويســتحق املوظــف مرتبــه حتــي إبالغــه بقــرار قبــول 

االســتقالة أو انقضــاء املــدة التــى تعتــرب االســتقالة بعدهــا مقبولــة . 
 

املادة ٧٦
جيــوز إحالــة املوظــف إيل التقاعــد بــرشط أن يكــون مســتحقا ملعــاش تقاعــدي فيــام لــو 
انتهــت خدمتــه باالســتقالة وقــت هــذه اإلحالــة .وتكــون اإلحالــة إيل التقاعــد بقــرار مــن 
الوزيــر فيــام عــدا شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة فتكــون بقــرار مــن جملــس اخلدمــة 

املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح الوزيــر . 
 

املادة ٧٧
ال جيــوز إعــادة تعيــني املوظفــني الذيــن حيالــون إيل التقاعــد وفقــا ألحــكام املــادة الســابقة 

باجلهــات احلكوميــة اخلاضعــة هلــذا النظــام . 

 املادة ٧٨
يف حالــة ســحب اجلنســية الكويتيــة مــن املوظــف أو إســقاطها عنــه تنتهــي خدمتــه بقــوة 

القانــون مــن تاريــخ صــدور املرســوم بســحب اجلنســية أو إســقاطها . 

 املادة ٧٩
إذا عوقــب املوظــف بالفصــل مــن اخلدمــة وكان موقوفــا عــن عملــه انتهــت خدمتــه مــن 
ــبق أن  ــا س ــول م ــف املفص ــن املوظ ــرتد م ــوز أن يس ــة ال جي ــذه احلال ــه ويف ه ــخ وقف تاري

رصف لــه خــالل مــدة الوقــف .

 املادة ٨٠
يســتحق املوظــف مرتبــه إيل اليــوم الــذي تنتهــي فيــه خدمتــه ألحــد األســباب املنصــوص 

عليهــا يف املــادة)٧١( . 
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املادة ٨١
إذا انقطــع املوظــف عــن عملــه بغــري إذن ولــو كان ذلــك عقــب إجــازة مرخــص لــه هبــا 
ــغ  ــإذا بل ــة ف ــاءلة التأديبي ــالل باملس ــدم اإلخ ــع ع ــه م ــدة إنقطاع ــن م ــه ع ــن مرتب ــرم م حي
االنقطــاع مخســة عــرش يومــا متصلــة أو ثالثــني يومــا غــري متصلــة يف خــالل أثنــي عــرش 

شــهرا اعتــرب متصلــة يف خــالل اثنــي عــرش شــهرا اعتــرب مســتقبال بحكــم القانــون . 

 املادة ٨٢
ــل  ــد العم ــدد مواعي ــوزراء وحت ــس ال ــن جمل ــرار م ــمية بق ــالت الرس ــد العط ــون حتدي يك
الرســمية باجلهــات بقــرار مــن ديــوان املوظفــني وجيــوز حتديــد مواعيــد خاصــة جلهــات 
ــف  ــوز تكلي ــام جي ــات ك ــذه اجله ــع ه ــاق م ــددة باالتف ــف حم ــة أو لوظائ ــة معين حكومي

ــل .  ــة العم ــت مصلح ــمية إذا اقتض ــد الرس ــري املواعي ــل يف غ ــني بالعم املوظف

 املادة ٨٣
جيــوز للوزيــر تكليــف املوظــف بتأديــة أعــامل أو مهامت تتعلــق باجلهة احلكوميــة يف داخل 

البــالد أو خارجهــا وتعتــرب مــدة التكليــف أيام عمل رســمية . 

 املادة ٨٤
يكون حساب املدة املنصوص عليها يف هذا النظام بالتقويم امليالدي .

 املادة ٨٥
يتــويل ديــوان املوظفــني إصــدار التعليــامت والتوجيهــات الالزمــة لتطبيــق أحــكام هــذا 

النظــام ومتابعــة تنفيذهــا . 

 املادة ٨٦
تتــويل وحــدة شــؤون املوظفــني مســؤولية تطبيــق أحــكام القوانــني والقــرارات والنظــم 

املتعلقــة بشــؤون املوظفــني يف اجلهــة احلكوميــة . 

املادة ٨٧
عــيل اجلهــات احلكوميــة اخلاضعــة هلــذا النظــام أن متــد ديــوان املوظفــني بكافــة البيانــات 
التــى يطلبهــا وأن تســهل ملندوبيــه االطــالع عــيل الســجالت واألوراق وامللفــات وغريها 

ممــا تقتضيــه ممارســة اختصاصاتــه . 
ــف  ــؤون التوظ ــن ش ــأن م ــوان يف أي ش ــات الدي ــيل مالحظ ــرد ع ــا ا، ت ــب عليه ــام جي ك

ــا .  ــا إليه ــخ وروده ــن تاري ــا م ــني يوم ــالل ثالث خ

  املادة ٨٨
يمنــح املوظفــون املوجــودون يف اخلدمــة وقــت العمــل هبــذا النظــام الذيــن يزاولــون أيــا 
ــة مهلــة للتفــرغ للوظيفــة وإال  ممــا هــو حمظــور يف املــادة )٢٦( مــن قانــون اخلدمــة املدني

اعتــربوا مســتقلني بحكــم القانــون مــن تاريــخ انتهــاء هــذه املهلــة . 
وتكــون مــدة املهلــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة عــيل النحــو الــذي جيــدده جملس 



نظام الخدمة المدنية
قــــــــانـــــــون  اخلــــــدمة املــــــــدنــــــــية
قــــــانـــــون انـشـــاء الدائــــرة االداريـــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٢       -العودة لفهرس القانون

ــة املدنية .  اخلدم

 املادة ٨٩
ــت  ــة وق ــن يف اخلدم ــني املوجودي ــتحقة للموظف ــة املس ــازات الدوري ــد اإلج ــد رصي جيم
العمــل هبــذا النظــام و جيــوز االنتفــاع بــه باإلضافــة إيل األجــازة الدوريــة التــى تســتحق 

وفقــا ألحــكام هــذا النظــام بحــد أقــي تســعني يومــا يف الســنة . 
وال يري السقوط املنصوص عليه يف املادة )٤٠( عيل هذا الرصيد . 

 املادة ٩٠
تســتمر املجالــس التأديبيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون الوظائــف العامــة املدنيــة يف نظــر 

الدعــاوي التأديبيــة املحالــة إليهــا قبــل نفــاذ هــذا النظــام إيل أن يتــم الفصــل فيهــا . 
 

املادة ٩١
ــوان املوظفــني قواعــد وأحــكام نقــل  ــاء عــيل اقــرتاح دي ــة بن حيــدد جملــس اخلدمــة املدني
ــواردة  ــات ال ــات والدرج ــام إيل املجموع ــذا النظ ــل هب ــت العم ــة وق ــني يف اخلدم املوظف

ــه .  ــة ب باجلــداول امللحق
 

املادة ٩٢
املوظفــون املوجــودون يف اخلدمــة وقــت نفــاذ هــذا النظــام تنتقــل مواعيــد اســتحقاقهم 
العــالوة الدوريــة إيل املواعيــد املنصــوص عليهــا يف املــادة )٢٠( وفقــا ملــا يقــرره جملــس 

اخلدمــة املدنيــة . 
ــة املوظــف  ــة تاريــخ ترقي واســتثناء مــن أحــكام املــادة )٢٣( حيــدد جملــس اخلدمــة املدني

الــذي بلــغ هنايــة مربــوط درجتــه . 

 املادة ٩٣
يســتمر العمــل باللوائــح والقــرارات املعمــول هبــا يف شــؤون التوظيــف وقــت نفــاذ هــذا 
ــرب  ــام أق ــه أهي ــا في ــار إليه ــرارات املش ــح والق ــدور اللوائ ــني ص ــنة أو حل ــدة س ــام مل النظ

وذلــك بــرشط أال تتعــارض مــع أحــكام هــذا النظــام . 

 املادة ٩٤
ــدة  ــذ هــذا املرســوم وينــرش يف اجلري عــيل رئيــس الــوزراء والــوزراء كل فيــام خيصــه تنفي

الرســمية ويعمــل بــه  
 


