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قانجن رقم ( )24لسنة 1963
بإنشاء مجلس الدفاع األعلى

نحن عبد هللا السالم الصباح

أمير دولة الكجيت

بعد االطالع على المادة ( )161من الدستجر.

وافق مجلس األمة على القانجن اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
و مادة ()1( )1و

يشكل مجلس الدفاع األعلى على الجده اآلتي:
رئيس مجلس الجزراء

رئيسا
ً

نائب رئيس الجزراء ووزير الخاردية
رئيس الحرس الجطني
وزير الدفاع

وزير الداخلية

وزير الدولة لشئجن مجلس الجزراء
وزير المالية

وزير اإلعالم

أعضاء

()2

وزير المجاصالت
رئيس األركان العامة للجيش

وكيل وزارة الدفاع

ويججز بمرسجم أن يضم إلى المجلس عضج أو عضجان ،ويحدد المرسجم مدة عضجيتهم على أال

دائما إعادة تعيينهم.
تجاوز ثالث سنجات .ويججز ً

و مادة ( )2و
تجلى مجلس الدفاع األعلى الشؤون العليا للدفاع وللمحافظة على سالمة الجطن واإلشراف على

القجات المسلحة وسياسة التجنيد وما تصل بذلك من المسائل ،ويقجم على وده الخصجص بما يأتي:
 - 1رسم السياسة العليا لشئجن الدفاع.

 - 2تنسيق وسائل تعاون مختلف أدهزة الدولة في شئجن الدفاع.
 - 3تقرير الحادة إلعالن الحكم العرفي.

( )1مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ( )53لسنة .1987
( )2بمجدوووب نووود الموووادة رقوووم ( )1مووون المرسوووجم رقوووم ( )90لسووونة  2004بضوووم رئووويس االمووون الوووجطني إلوووى عضوووجية مجلوووس الووودفاع األعلوووى
وذلك لمدة ثالث سنجات.
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 - 4إبداء الرأي في حاالت إعالن الحرد الدفاعية وشروط معاهدات الصلح واالتفاقيات العسكرية واألمجر
العليا في العمليات الحربية العامة أثناء الحرد.

 - 5إبداء الرأي في كل قانجن عسكري قبل إحالته إلى مجلس األمة.
 - 6إبداء الرأي في كل ما رى وزير الدفاع أخذ رأي المجلس فيه.

وتقدم اقتراحات مجلس الدفاع األعلى في هذه الشئجن إلى وزير الدفاع وإلى مجلس الجزراء كل في

مسببا.
حدود اختصاصه .وفي حالة عدم األخذ بأي من هذه االقتراحات يجب أن يكجن ذلك
ً
و مادة ( )3و

لمجلس الدفاع األعلى أن يضم إليه من رى من الجزراء لالشتراك في المناقشة في مجضجع معين.

وله أن يستعين بمن رى من المستشارين والخبراء والمجظفين في كل ما تصل بأعماله من شئجن.
و مادة ( )4و
الق اررات.

يضع المجلس نظام العمل فيه .ويختار أمين سر له تجلى حفظ األوراق وضبط الجلسات وتبليغ

و مادة ( )5و

الدفاع.

بناء على طلب وزير
بناء على قرار رئيس المجلس أو ً
تجده الدعجة النعقاد المجلس من أمين سره ً

و مادة ( )6و

ويعمل به من تاريخ
على رئيس مجلس الجزراء والجزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانجنُ ،
نشره في الجريدة الرسمية(*).
أمير دولة الكجيت

رئيس مجلس الجزراء
صباح السالم الصباح
صدر في الثاني من ردب 1383هو

المجافق 18 :نجفمبر 1963م

(*) نشر بالعدد رقم ( )454من الجريدة الرسمية.
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عبد هللا السالم الصباح

مرسجم بقانجن
رقم ( )2لسنة 1967
بإنشاء "الحرس الجطني"
نحن صباح السالم الصباح

أمير الكجيت،

بعد االطالع على المجاد ( 65و 157و 159و )161من الدستجر.

وعلى القانجن رقم  23لسنة  1967بتفجيض السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم لها قجة القانجن

في بعض الشؤون الطارئة،

وعلى القانجن رقم  24لسنة  1963بإنشاء مجلس الدفاع األعلى(*).
وبناء على عرض وزير الداخلية والدفاع.
ً
وبعد مجافقة مجلس الجزراء

رسمنا باآلتي
و مادة أولى و

تنشأ هيئة مستقلة عن القجات المسلحة وهيئات األمن العام ،تسمى "بالحرس الجطني" ،وتتبع مجلس

الدفاع األعلى مباشرة ،ويكجن االلتحاق بها بطريق التطجع من بين المجاطنين.
و مادة ثانية و

بناء على عرض رئيس مجلس الدفاع األعلى.
يعين رئيس الحرس الجطني بمرسجم ً
و مادة ثالثة و
تجلى تدريب الحرس الجطني ضباط من القجات المسلحة ،ويتم هذا التدريب حسب المناهج والشروط

بناء على تجصيات رئيس الحرس الجطني.
واألوضاع التي يقررها مجلس الدفاع األعلىً ،

)*( صدر قرار من مجلس الدفاع األعلى في  1967/7/1بتنظيم الحرس الجطني متضمناً كيفية تكجينه واألعمال التي يقجم بها وتقسيماته
وتشكيالته المختلفة.
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و مادة رابعة و
طلب إليه هذا العجن ،ويسهم في
يعاون الحرس الجطني القجات المسلحة وهيئات األمن العام ،كلما ُ

بناء
أغراض الدفاع الجطني متعاوًنا مع الهيئات التي تشكل هذا الغرض .كما يقجم بأية مهمة أخرى تعهد إليه ً
على قرار من مجلس الدفاع األعلى.
و مادة خامسة و
على رئيس مجلس الجزراء ووزير الداخلية والدفاع – كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا المرسجم بقانجن،
ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية(*).
أمير الكجيت

رئيس مجلس الجزراء
دابر األحمد الصباح

وزير الداخلية والدفاع
سعد العبد هللا السالم

صدر بقصر السيف في 28 :صفر سنة  1387هو.
المجافق

 6 :جنيج سنة  1967م.

)*( نشر بالعدد رقم ( )630من الجريدة الرسمية.
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صباح السالم الصباح

قانجن رقم ( )31لسنة 1967

(*)

في شأن
سريان أحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد

للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكجمة
في مناطق العمليات الحربية

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكجيت،

بعد االطالع على المجاد ( )179 ،161 ،65من الدستجر،

وعلى القانجن رقم ( )27لسنة  1961بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من ردال
الجيش وقجاته المسلحة،
المدنيين،

وعلى المرسجم األميري رقم ( )3لسنة  1960بقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للمجظفين
وعلى القانجن رقم ( )24لسنة  1963بإنشاء مجلس الدفاع األعلى،

وافق مجلس األمة على القانجن اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى
تسري أحكام القانجن رقم ( )27لسنة  1961بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من ردال

الجيش وقجاته المسلحة ،على كل من يعمل بتكليف من الحكجمة ،في مناطق العمليات الحربية.

مادة ثانية
إذا كان األشخاص المذكجرون في المادة السابقة ،يشغلجن وظائف مدنية ،فيعاملجن فيما تعلق

بسريان أحكام القانجن رقم ( )27لسنة  1961في شأنهم ،معاملة نظائرهم من العسكريين الذ ن تقاضجن
ذات رواتبهم.

اتبا دون راتب الجندي ،فيعامل في هذا الشأن معاملة الجندي.
أما من تقاضى منهم ر ً
وتنتهي معاملة المجظفين المدنيين المذكجرين في هذه المادة بمجدب أحكام القانجن رقم ( )27لسنة

 1961آنف الذكر بانقضاء مدة تكليفهم بالعمل في مناطق العمليات الحربية.

)*( حل القانجن رقم ( )70لسنة  1980محل هذا القانجن اعتبا اًر من .1981/3/1
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مادة ثالثة
اعتبار من
ًا
على رئيس مجلس الجزراء والجزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانجن ،ويعمل به
أول جنيج سنة  ،1967وينشر في الجريدة الرسمية(*).
أمير الكجيت
صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في 3 :ربيع الثاني سنة  1387هو.
المجافق

 10 :جليج سنة  1967م.

)*( نشر بالعدد رقم ( )635من الجريدة الرسمية.
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قانجن رقم ( )32لسنة 1967

(*)

في شأن الجيش

نحن صباح السالم الصباح أمير الكجيت،
بعد اإلطالع على المجاد ( )160 ،159 ،158 ،74 ،72 ،67 ،47من الدستجر،
وعلى المرسجم رقم ( )7لسنة  1960في شأن قانجن الجظائف العامة المدنية،

وعلى القانجن رقم ( )27لسنة  1961في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،
وافق مجلس األمة على القانجن اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة ()1
تسري أحكام هذا القانجن على العسكريين دون غيرهم.

أما المدنيجن العاملجن في وزارة الدفاع والجيش فتسري عليهم أحكام قجانين الجظائف العامة المدنية

وقجانين العمل في القطاع الحكجمي مع مراعاة أحكام المجاد ( )24 ،15 ،14من هذا القانجن.
مادة ()2
األمير هج القائد األعلى للقجات المسلحة.

الباد األول

أحكام عامة
مادة ()3
الجيش قجة عسكرية مسلحة تقجم بالدفاع عن حدود الجطن وسالمة أراضيه.
مادة ()4
تألف الجيش من القجات المسلحة البرية والبحرية والججية ومختلف األسلحة والجحدات والمؤسسات

والمصالح العسكرية.

(*) عدلت بعض المجاد بمقتضى القجانين أرقام ( )5لسنة  1972و( )90لسنة  1976و( )84لسنة  1977و( )37لسنة  )23( ،1979لسنة
 ،2000والمرسجم رقم ( )4لسنة .2011
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مادة ()5
يكجن االلتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية ،أو التطجع أو التعيين ،وذلك بالشروط

واألوضاع التي تحددها القجانين والمراسيم والق اررات التنفيذية.
مادة ()6

(*)

الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل العسكري هي:
مالزم.

مالزم أول.

نقيب.
رائد.

مقدم.

عقيد.

عميد.

لجاء.

فريق.

فريق أول.
وينتهي التسلسل العسكري بالقائد األعلى للقجات المسلحة.
مادة ()7

دندي.

الرتب العسكرية ألفراد وضباط صف الجيش حسب التسلسل العسكري هي:

وكيل عريف.

عريف.

رقيب.

رقيب أول.

وكيل ضابط.

وكيل أول.

(*) مادة معدلة بالقانجن رقم ( )7لسنة  2015المعمجل به اعتبا اًر من صدوره في  2015/2/16وكان الند قبل التعد ل نتهي برتبة (مشير)
واستبدلت برتبة (فريق أول).
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مادة ()8
تحدد شارات الرتب للضباط وضباط الصف وأفراد الجيش ،ولباسهم ورمجزهم وراياتهم وأعالمهم بقرار
من الجزير.
مادة ()9
يحدد القانجن األوسمة واألنجاط العسكرية والتذكارية.
مادة ()10

(*)

تحدد رواتب ردال الجيش بمرسجم.
مادة ()11
تحدد صالحيات واختصاصات رئيس األركان العامة وسائر العسكريين حسب نظام الخدمة في الجيش

الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع.

مادة ()12
ؤدي ضباط الجيش قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين اآلتية ،أمام القائد األعلى للقجات المسلحة أو من

نيبه" :أقسم باهلل العظيم ،أقسم باهلل العظيم ،أقسم باهلل العظيم وبذمتي وشرفي باعتباري
عسكريا في الجيش
ً
مطيعا لجميع األوامر الحقة
مخلصا ألميرها المعظم،
وفيا لدولة الكجيت ،أميًنا على حقجقها،
الكجيتي أن أكجن ً
ً
ً

إلي من رؤسائي منف ًذا لها في البر والبحر والجج  -داخل وخارج البالد  -وأن أضع نفسي
التي تصدر َّ
مسالما
معاديا من يعاد ها،
ومجاهبي في خدمة الكجيت ،وأن أحمي علمها وأحفظ استقاللها وسالمة أراضيها،
ً
ً
ظا على شرفي وسالحي ،ال أتركه قط ،حتى أذوق المجت ،وهللا على ما أقجل شهيد".
من يسالمها ،محاف ً

ويؤدي أفراد الجيش وضباط الصف ذات اليمين قبل مباشرتهم أعمالهم أمام رئيس األركان العامة أو

من نيبه.

وتبين كيفية أداء اليمين ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الجزير.

(*) مادة معدلة بالقانجن رقم ( )4لسنة  2011المعمجل به اعتبا اًر من  2011/2/13المنشجر بالعدد رقم ( )1014من الجريدة الرسمية.
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مادة ()13
يحظر على العسكريين االشتغال بالسياسة ،كما يحظر عليهم االنضمام إلى دمعية أو نقابة أو هيئة

غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للجيش إال بإذن كتابي من رئاسة األركان العامة.
مادة ()14
يحظر على العسكري:
 - 1أن يفشي أية معلجمات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالجيش.

شخصيا.
 - 2أن يحفظ لديه نسخة من أية ورقة ولج تعلقت بعمل كلف به
ً

رسما إال بإذن
 - 3أن يكتب في الصحف أو أن نشر بأية وسيلة من وسائل النشر رًأيا أو بح ًثا أو مقاالً أو ً
من رئيس األركان العامة بعد اإلطالع على نسخة مما سينشر.

 - 4أن يشتري أو بيع أو يستأدر أو ؤدر أي مال يطرحه الجيش أو الجزارة للبيع ولج عن طريق المزاد
العلني.

 - 5أن يأتي عمالً أو يظهر بمظهر تنافى مع كرامته العسكرية.
فعليا بالتجارة.
 - 6أن يشتغل ً
 - 7أن ؤدي عمالً للغير بأدر.

والجيش.

ويسري الحظر الجارد في الفقرتين ( )1و( )2من هذه المادة على المدنيين العاملين في الجزارة

مادة ()15
ملكا للدولة إذا كان االختراع أو
تكجن االختراعات والمؤلفات التي نتجها العسكري أثناء عمله ً
المؤلف نتيجة تجارد أدريت بصفة رسمية أو إذا كانت له عالقة بمصالح الدولة.
ويعجض صاحب االختراع أو المؤلف عنه بقرار من الجزير.

ويسري هذا الحكم على المدنيين العاملين في الجزارة والجيش.
مادة ()16
يخضع العسكريجن ذوو الرتب األقل لذوي الرتب األعلى ،فإذا تساوت الرتب خضع األحدث في الرتبة

لألقدم فيها.
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استثناء من ذلك يخضع الضباط االحتياطيجن واالختصاصيجن لسائر الضباط في نفس الرتبة دون
ً
نظر لألقدمية.
مادة ()17
تقتصر قيادة المناطق والمجاقع على ضباط الجيش دون االختصاصيين.
مادة ()18
يحظر على العسكريين أن يعقدوا زوادهم قبل الحصجل على إذن بذلك من رئاسة األركان العامة ،وال

قائما بالنسبة إلى قجانين الجيش.
يعتبر الزواج الذي يعقد دون إذن ً
ويججز لرئيس األركان العامة أن يجيز الزواج بعد عقده.

العامة.

بناء على اقتراح رئيس األركان
وتصدر قجاعد إدراءات منح إذن الزواج أو إدازته بقرار من الجزير ً

مادة ()19
يمنع العسكريجن بعد العمل بهذا القانجن من الزواج من غير مجاطنة إال بإذن خاص من رئاسة
األركان العامة وإال تعرضجا للمحاكمة العسكرية.
مادة ()20
يكجن إنشاء الكليات العسكرية بمرسجم.

ويكجن إنشاء المدارس العسكرية بقرار من الجزير.

وال يقبل غير الكجيتيين في الكليات والمدارس العسكرية إال من بين المبعجثين من حكجماتهم وفي

سنجيا بقرار من مجلس الدفاع األعلى.
حدود العدد الذي يحدد
ً
مادة ()21
تعتبر شهادات الكليات العسكرية معادلة للمؤهل الجامعي وتعتبر شهادات كليات أركان الحرد معادلة

إلتمام الدراسات العليا.
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مادة ()22
تكجن محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانجن المحاكمات
والعقجبات العسكرية(*).
مادة ()23
تحدد بمرسجم العقجبات االنضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها ،وال يججز أن تشتمل هذه

العقجبات على عقجبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقجبة بدنية أو عقجبة مقيدة للحرية

جما.
تجاوز ستين ً

مادة ()24
استثناء من قجانين الجظائف العامة المدنية والعمل في القطاع الحكجمي ،يجرى تأد ب المجظفين
ً
المدنيين والمستخدمين والعمال العاملين في الجيش وفق اإلدراءات وأمام الهيئات التي يصدر بها قرار من

وزير الدفاع.

مادة ()25
يججز بقرار من الجزير منح العسكري
تعجيضا عن األضرار التي تصيب ممتلكاته أثناء الخدمة أو
ً
ناتجا عن إهماله ،ويقتصر التعجيض في هذه الحالة على قيمة األشياء
بسببها بشرط أال يكجن الضرر ً
الضرورية لحياة العسكري وحياة عائلته.

جما من وقجع الضرر أو اكتشافه أو
ويجب على طالب التعجيض أن تقدم بطلبه خالل خمسة عشر ً
زوال المانع من تقديم الطلب.
مادة ()26
يكجن تعجيض األشخاص عن األضرار التي تصيب أشخاصهم أو أمالكهم بسبب العمليات أو

المناورات العسكرية وفق األحكام التي يصدر بها قرار من الجزير ،وبشرط االحتفاظ بحق األشخاص في الطعن

في الق اررات الصادرة بتعجيضهم أمام القضاء.
(*) المرسجم بالقانجن رقم ( )36لسنة .1992
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مادة ()27
حرما للثكنات والمنشآت العسكرية بمرسجم.
يحدد ما يعتبر ً
تحدد بقرار من الجزير كيفية إمساك السجالت الخاصة بقيد أمجال الجزارة وإدراءات إلزام من تسببجن
في فقدان األمجال أو عطبها أو تلفها بقيمتها أو إعفائهم منها.
مادة ()28
دون إخالل بالبدالت والعال وات اإلضافية المشار إليها في المادة ( )49من هذا القانجن ،تتحمل

طبيا ،وتقجم بإطعامهم
الدولة نفقات كسجة العسكريين وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعا تهم ً
وإسكانهم في الثكنات والمنشآت العسكرية وفق حادات العمل كما تتحمل نفقات إطعام المدنيين العاملين في

مناطق العمليات الحربية أو المناورات ،والسجناء في السجن العسكري ،وأسرى الحرد ،كل ذلك وفق الق اررات

التنفيذية لهذا القانجن.

مادة ()29

()1

مؤقتا ،عن طريق اإلعارة أو التعاقد،
أ -يججز قبجل غير الكجيتيين ضباط اختصاص أو خبراء في الجيش
ً
وذلك بالشروط واألوضاع التي يصدر بها مرسجم خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانجن.

د  -ويججز عند الحادة قبجل تطجع غير الكجيتيين كضباط صف وأفراد ،وفقاً لألحكام التي يصدر بها قرار من
وزير الدفاع.

ويعامل المتطجعجن من مجاطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملجن بالجيش معاملة

الكجيتيين.

مادة ( 29مكر ارً)

()2

تكجن األولجية في التعيين في الجيش الكجيتي للكجيتيين ثم من أبناء الكجيتيات ثم غير الكجتيين من

حملة إحصاء  1965أو من ثبت تجادد أصجلهم بالكجيت قبلها ،ثم من غير الكجيتيين من أبناء العسكريين.

وفي حال االستعانة بخبراء أو استشاريين غير كجيتيين يشترط أن يكجنجا من أصحاد تخصصات

نادرة أو ال جدد كجيتيجن يشغلجنها.

( )1عوووودلت هووووذه المووووادة بمجدووووب القووووانجن رقووووم ( )21لسوووونة  1993المعمووووجل بووووه موووون  1993/8/22والمنشووووجر بالعوووودد ( )117موووون الجريوووودة
الرسووومية ،ونصوووت مادتوووه الثانيوووة علوووى أن " لغوووى كووول حكوووم يخوووالف أحكوووام هوووذا القوووانجن" ،ثوووم عووودلت بالموووادة األولوووى مووون القوووانجن رقوووم

( )16لسنة  2018المعمجل به اعتبا اًر من .2018/5/23

( )2مادة مضافة بالقانجن رقم ( )16لسنة .2018
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الباد الثاني
في التعيين

الفصل األول
الضباط

مادة ()30
تكجن تجلية الضباط بمرسجم.
مادة ()31
وفقا
الرتبة حق للضابط ال يفقدها إال إذا فقد الجنسية الكجيتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها ً

ألحكام قانجن المحاكمات والعقجبات العسكرية.

مادة ()32
يشترط في من يقبل ضاب ًطا:

 - 1أن يكجن كجيتي الجنسية.

 - 2أن يكجن قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية ،ويستثنى من ذلك الطيارون ويصدر بتحد د سن
قبجلهم قرار من الجزير.

صحيا للخدمة العسكرية ،ويصدر بتحد د شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار
 - 3أن يكجن ال ًئقا
ً
من الجزير.
 - 4أن يكجن محمجد السيرة.

 - 5أال يكجن قد سبق الحكم عليه بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو باألمانة ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.

 - 6أن يكجن
متخردا من إحدى الكليات العسكرية التي يشترط لاللتحاق بها الحصجل على شهادة الثانجية
ً
العامة أو ما يعادلها ويستثنى من هذا الشرط الضابط االختصاصي المشار إليه في المادتين ()35
و( )36وذلك مع مراعاة أحكام المادة (.)34
مادة ()33
يكجن قبجل الضباط ألول مرة في رتبة المالزم بأول مربجطها ما لم ند القانجن على خالف ذلك.

ويججز قبجل الضباط الطيارين ألول مرة برتبة مالزم أول إذا استجفجا الشروط التي يصدر بتحد دها

قرار من الجزير.
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مادة ()34
يججز تجلية وكالء الضباط والجكالء األول الحائزين على شهادة آمر فصيل أو ما يعادلها في رتبة

مال زم بعد نجاحهم في دورة تدريبية وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق وكالء الضباط فيها

بناء على عرض رئيس األركان العامة للجيش.
بقرار من الجزير ً

وفقا ألحكام الفقرة السابقة.
ويحدد الجزير بقرار سنجي منه عدد من يججز تجليتهم ضبا ًطا ً
ويعتبر وكالء الضباط الحائزون على شهادة آمر فصيل في حكم المتخرج من إحدى الكليات

العسكرية إذا حصلجا على شهادة الثانجية العامة وادتازوا الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة األولى.
مادة ()35

اختصاصيا الحاصل على مؤهل دامعي أو شهادة عليا معادلة ،بعد نجاحه في
يججز أن يقبل ضاب ًطا
ً
بناء على عرض رئيس األركان العامة.
اختبار يصدر بشروطه قرار من الجزير ً
ويكجن قبجل الضباط االختصاصيين فيما عدا األطباء البشريين في أدنى مربجط رتبة مالزم أول على

أن يمنحجا عالوة من عال وات الرتبة عن كل سنة أمضجها بعد حصجلهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون

منه خبرة في اختصاصهم بحيث ال تجاوزون بها مربجط الرتبة التي قبلجا فيها.
وتحتسب كل عالوة كسنة في األقدمية في الرتبة.
مادة ()36

وفقا لألحكام التالية:
يكجن قبجل األطباء البشريين كضباط اختصاصيين ً
( أ ) يقبل الطبيب في رتبة مالزم أول ،ويمنح ثالث عال وات فيها ،وتحسب له كل عالوة كسنة في أقدمية
الرتبة.

(د) يقبل الطبيب الحاصل على دبلجم اختصاص ال تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصجله على
البكالجريجس ،في أدنى مربجط رتبة نقيب ،فإذا كان قد أمضى مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصجله

على الدبلجم ،منح عال وة عن كل سنة بحيث ال تجاوز العالوتين وتحسب كل عالوة كسنة في أقدمية
الرتبة.
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(ج) يقبل الطبيب الحاصل على شهادة تخصد عليا في أدنى مربجط رتبة رائد ،فإذا كان قد أمضى مدة في
عمل يفيد منه خبرة بعد حصجله على شهادة التخصد ،منح عالوة عن كل سنة بحيث ال تجاوز

العال وتين ،وتحسب له كل عالوة كسنة في أقدمية الرتبة.
وتحدد شهادات التخصد العليا المشار إليها بقرار من الجزير.
مادة ()37
تلقى الضباط االختصاصيجن بعد قبجلهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونجع الدراسة فيها بقرار

بناء على عرض رئيس األركان العامة ،ويعفى من هذه الدورة االختصاصيجن الذ ن سبقت لهم
من الجزير ً
خدمة عسكرية ال تقل عن ثالثة أشهر.
ويقضي الضابط االختصاصي في دميع الحاالت سنة تحت التجربة ويججز تسريحه خاللها إذا ثبت

أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ،وإال ثبت في الرتبة التي قبل فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة
خدمته.
مادة ()38
تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسجم الصادر بتعيينهم فيها أو ترقيتهم إليها ،وال يججز أن

ردع المرسجم األقدمية في الرتبة المرقى إليها الضابط إلى تاريخ سابق على صدوره.
مادة ()39

تججز إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح ألسباد صحية إلى الخدمة في نفس رتبته

وبذات راتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية وأال يكجن قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من

ثالث سنجات.

الفصل الثاني

ضباط الصف واألفراد
مادة ()40
يشترط في المتطجع ما يأتي:

 - 1أن يكجن كجيتي الجنسية.

 - 2أن يكجن قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميالدية ولم تجاوز سنه ست وعشرون سنة ميالدية،
ويستثنى الجنجد الفنيجن والمهنيجن من الحد األعلى.
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صحيا للخدمة العسكرية ،ويصدر بتحد د شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار
الئقا
 - 3أن يكجن ً
ً
من الجزير.
 - 4أن يكجن محمجد السيرة.

 - 5أال يكجن قد سبق الحكم عليه بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو باألمانة ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.

مادة ()41
تم قبجل المتطجعين بأمر من رئيس األركان العامة ،وتبرم معهم عقجد تطجع لمدة خمس سنجات
قابلة للتجد د لمدد مماثلة حتى بلجغ المتطجع سن التقاعد.

بناء على عرض
ويصدر قرار من الجزير بشروط قبجل المتطجعين وأحكام تطجعهم وصيغة عقجدهم ً
رئيس األركان العامة.
مادة ()42
يخضع المتطجع ألحكام القجانين العسكرية بمجرد قبجل تطجعه ،ويثبت في الخدمة بعد ادتيازه الدورة
التدريبية التي يصدر بتحد د مدتها ونظامها قرار من الجزير ،ومروره أمام لجنة تدقيق التطجع ،وتحسب مدة

التدريب ضمن مدة الخدمة.

مادة ()43
وفقا ألحكام هذا
يكجن تعيين ضباط الصف بالترقية من األفراد أو من خريجي المدارس العسكرية ً

القانجن والق اررات الصادرة تنفي ًذا له.

مادة ()44
تقاضى األفراد وضباط الصف أول مربجط الرتبة عند تعيينهم ألول مرة ويججز منح الجندي عالوة أو

عالوتين من عال وات رتبته عند التعيين إذا كان حاصالً على شهادة إتمام الدراسة االبتدائية على األقل
وتحتسب هذه العال وات في أقدميته باعتبار كل عالوة سنة واحدة.
مادة ()45
تحدد أقدمية ضباط الصف واألفراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاريخ ترقيتهم.
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الباد الثالث

أحكام الخدمة
الفصل األول

الراتب والبدالت والعال وات
مادة ()46
ِ
يقض القانجن بغير ذلك ،الراتب األساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا
يقصد بالراتب ،ما لم

القانجن مضا ًفا إليه العال وات الدورية المستحقة.

مادة ()47
يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسجم الصادر بتعيينهم.
ويستحق ضباط الصف واألفراد رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطجعهم.

ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.

مادة ()48
يمنح العسكريجن عالوة دورية سنجية بالفئات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانجن ،بحيث ال

تجاوزون بها نهاية مربجط الرتبة.

وتستحق هذه العالوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين ،وال تغير عالوة الترقية

معا.
من مجعد العالوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا ً

مادة ()49

(*)

تحدد أنجاع وفئات وشروط البدالت والعال وات اإلضافية والفنية التي يستحقها العسكريجن والمدنيجن

العاملجن في الجزارة والجيش بقرار من الجزير باالتفاق مع وزير المالية والنفط.

(*) نصت المادة ( )2من القانجن رقم ( ) 1972/5بتعد ل دداول رواتب العسكريين من ردال الجيش وفئات عال واتهم االدتماعية على أنه "دون
اإلخالل بأحكام المادة ( )49من القانجن رقم ( )1967/32في شأن الجيش ،تعدل فئات العالوة االدتماعية المقررة حالياً للعسكريين من ردال
الجيش إلى الفئات المبينة في ددول فئات العالوة االدتماعية المقررة للعسكريين المرافق لهذا القانجن".
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مادة ()50
يججز بقرار من الجزير منح مكافأة استثنائية لمن يقجم من العسكريين بأعمال تستحق التقد ر أو

لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.

مادة ()51
يستحق العسكري األسير كامل راتبه وبدالته من تاريخ وقجعه في األسر حتى عجدته إلى البالد،

شهريا.
ويصرف إلى زودته أو من يختاره أقاربه الذ ن يعجلهم ما ال يجاوز سبعين في المائة من راتبه
ً
وإذا تجفي األسير أو حكم بإثبات غيبته المنقطعة دفعت دميع استحقاقاته إلى ورثته ،مع عدم

اإلخالل بالحقجق الجاردة في قانجن التقاعد العسكري.

مادة ()52
تسري على رواتب العسكري المحال إلى المحاكمة األحكام اآلتية:
( أ ) إذا أُخلي سبيله وعاد إلى عمله ،صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي
فيها.

(د) إذا كان مجقجًفا أو أخلي سبيله ولم يعهد إليه بعمل ،صرف له نصف راتبه ،فإذا قرر االدعاء أال وده
إلقامة الدعجى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته صرف له دميع ما استقطع منه مدة

التجقيف أو انقطاعه عن العمل.

(دو) إذا حكم عليه بعقجبة مقيدة للحرية في دريمة ال تستجدب طرده من الخدمة أو تجريده ،استمر صرف
نصف راتبه طجال فترة تنفيذ العقجبة لزودته أو لمن يختاره المحكجم عليه ليعجل أقاربه.

نهائيا ،فإذا كان
(د) إذا حكم عليه بعقجبة تستجدب إنهاء خدمته ،سجيت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم
ً
صادر باإلعدام صرفت تلك االستحقاقات لجرثته المستحقين دون إخالل بأحكام قانجن المحاكمات
ًا
الحكم
والعقجبات العسكرية.

مادة ()53
ال يججز الحجز على رواتب العسكريين أو خصم شيء منها إال في حدود ربع الراتب ،وذلك مع عدم

اإلخالل بأحكام المادة ( )54من هذا القانجن.

وتكجن األولجية لد ن النفقة ،ثم ألداء ما يكجن
مطلجبا للحكجمة.
ً
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مادة ()54
يحدد بقرار من الجزير ما يخصم من رواتب العسكريين نتيجة تجقيع عقجبات انضباطية عليهم،

بناء على
وتجدع األمجال الناتجة عن هذا الخصم في حساد خاص تحدد أوده الصرف منه بق ارر من الجزير ً
اقتراح رئيس األركان العامة.

الفصل الثاني

في التقارير السرية
مادة ()55
يعد لكل ضابط ملف خدمة لحق به ملف سري مستقل تجدع فيه األوراق المتضمنة المعلجمات

والبيانات الخاصة به مما يكجن متصالً بجظيفته ،كما تجدع فيه المالحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية
المقدمة عنه ،والعقجبات االنضباطية واألحكام النهائية الصادرة ضده.

مادة ()56
يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر نا ر من كل عام بين كفاءته وسلجكه

خالل العام الميالدي السابق.

وتصدر بقرار من الجزير إدراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.
مادة ()57

التقرير.

الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقد ر ضعيف يحرم من أول عالوة دورية تستحق له بعد اعتماد

مادة ()58
تعد لكل من ضباط الصف واألفراد صحيفة أحجال تثبت فيها آراء رؤسائهم حسب التسلسل وما جقع
عليهم من عقجبات انضباطية وما يصدر عليهم من أحكام نهائية.
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الفصل الثالث
في الترقية
مادة ()59
تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنجية.
مادة ()60
اعتبار من التاريخ الذي يحدده مرسجم
ًا
يستحق العسكري المرقى الراتب المقرر للرتبة التي رقى إليها
أو قرار الترقية ،مع مراعاة أحكام المادة ( )38من هذا القانجن.
مادة ()61
يكجن الترشيح للترقية وفق القجاعد التي يصدر بها قرار من الجزير.
مادة ()62
يججز بقرار تنظيمي من الجزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدنى للترقية في

حالة الحرد.

مادة ()63
الدفاع.

بناء على عرض وزير
للقائد األعلى للقجات المسلحة أن يمنح العسكري رتبة أو أكثر بمرسجم ً

أوالً :الضباط
مادة ()64
تكجن ترقية الضباط بمرسجم.

مادة ()65

يشترط في ترقية الضابط أن يكجن قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في

الجدول رقم ( )1الملحق بهذا القانجن.

ويرقى الضباط من رتبة مالزم إلى رتبة مالزم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.
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مادة ()66
تكجن الترقية من رتبة مالزم أول ونقيب ورائد بعد النجاح في دورة ادتياز الرتبة وتتم الترقية

باألقدمية المطلقة بين النادحين في الدورة ،ويجقف شرط ادتياز الدورة في حالة الحرد.
استنادا إلى آراء التسلسل.
وتكجن الترقية فيما زاد عن رتبة رائد باالختيار
ً

وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده المرسجم الصادر بها مع مراعاة أحكام المادة ( )38من

هذا القانجن.

مادة ()67
استنادا إلى آراء التسلسل
استثناء من األحكام السابقة تججز ترقية الضابط إلى الرتبة التالية لرتبته
ً
ً
إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقد ر.
استنادا إلى آراء التسلسل منح أقدمية اعتبارية لالمتياز مدة ال تجاوز
كما يججز بقرار من الجزير
ً
سنة ،وال تحسب األقدمية االعتبارية في مدة الخدمة ولكن تحسب في المدة المشترطة كحد أدنى للترقية من

الرتبة التي يحملها الضابط عند منحه إياها.

مادة ()68
ال تججز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدردة ضعيف خالل السنة التي أصبح التقرير فيها
نهائيا.
ً

ثانيا :ضباط الصف واألفراد
ً
مادة ()69
بناء على آراء التسلسل.
تكجن ترقية ضباط الصف واألفراد بأمر إداري من رئيس األركان العامة ً
مادة ()70
يشترط في ترقية كل من ضابط الصف أو الجندي أن يكجن قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى

للترقية والمبينة في الجدول رقم ( )2الملحق بهذا القانجن.

مادة ()71

تكجن ترقية الجندي إلى رتبة وكيل عريف باالختيار .ويشترط في الترقية بين رتبة وكيل عريف ورتبة

رقيب أول ادتياز الدورة المقررة للرتبة ،وتكجن الترقية باألقدمية بين النادحين في الدورة.
ويجقف شرط ادتياز الدورة في حالة الحرد.
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مادة ()72
يشترط للترقية إلى رتبة وكيل ضابط ادتياز دورة آمر فصيل وتكجن الترقية باألقدمية بين النادحين

في الدورة.

ويجقف شرط ادتياز الدورة في حالة الحرد.
مادة ()73

استنادا إلى آراء التسلسل ترقية ضباط الصف
استثناء من األحكام السابقة يججز بقرار من الجزير
ً
ً
واألفراد إلى الرتبة التالية لرتبهم إذا قامجا بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقد ر.

الفصل الرابع

في النقل والندد
مادة ()74
ال يججز نقل أحد العسكريين إلى وظيفة خارج وزارتي الدفاع والداخلية إال بعد مجافقته كتابةً.
ويشغل المنقجل الدردة المناسبة للراتب األساسي الذي كان تقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميته فيها،
فإذا أعيد إلى الجيش خالل سنة شغل الرتبة التي فيها زمالؤه وبأقدميته السابقة بينهم ،أما إذا انقضى على

النقل أكثر من سنة فيحدد وضعه وأقدميته بالمرسجم أو القرار القاضي بإعادته.
مادة ()75

بناء
يججز بقرار من الجزير و بعد أخذ رأي رئيس األركان العامة و ندد العسكريين للعمل خارج الجزارة ً
على طلب الجهة المنتدد للعمل فيها وذلك لمدة ال تجاوز سنة ،يججز تمد دها سنة أخرى عند الضرورة.
مادة ()76
يكجن نقل الضباط القادة واألمراء داخل الجيش والجزارة بقرار من الجزير ،أما نقل الضباط األعجان

وضباط الصف واألف ارد فيكجن بأمر من رئيس األركان العامة أو من نيبه.
مادة ()77

يججز بقرار من الجزير إعارة الضباط إلى الحكجمات والهيئات األدنبية أو الدولية أو إلى الهيئات

والمؤسسات المحلية بشرط مجافقة الضابط عليها كتابةً ،وتكجن اإلعارة براتب كامل أو مخفض أو بغير راتب.

وتدخل مدة اإلعارة في حساد التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العالوة الدورية والترقية.
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مادة ()78
يحتفظ الملحقجن العسكريجن بالبعثات الدبلجماسية في الخارج بأقدميتهم في الرتبة وبكافة حقجقهم

العسكرية ،ويتقاضجن رواتبهم وسائر البدالت المقررة في ميزانية وزارة الدفاع.
مادة ()79

بناء على عرض رئيس األركان العامة إيفاد العسكريين الكجيتيين في بعثات دراسية
يججز للجزير ً
ومهام رسمية.
ويججز عند الحادة إيفاد غير الكجيتيين من العسكريين االختصاصيين أو الفنيين ،وتنظم شؤون هذه

البعثات بقرار من الجزير.
التقاعد.

وتدخل مدة البعثة في حساد التقاعد وفي استحقاق العالوة والترقية ،ويحصل عنها استقطاع

مادة ()80
تصدر بقرار من الجزير  -باالتفاق مع وزير المالية والنفط  -أحكام وفئات بدل السفر واالنتقال

وشروط استرداد ما أنفقه العسكريجن لتأدية مهمة رسمية.

الفصل الخامس
اإلدازات

مادة ()81
ال يججز للعسكري أن تغيب عن مركز أو مقر خدمته إال لمدة معينة في حدود اإلدازات المنصجص

عليها في القانجن وبعد التصريح له بها.

مادة ()82
اإلدازات التي يججز منحها للعسكريين هي:
 - 1اإلدازة الدورية.

 - 2اإلدازة المرضية.
 - 3اإلدازة اإلدارية.
 - 4إدازة الحج.

ويصدر بنظام هذه اإلدازات وإدراءات منحها وقجاعد تشكيل الهيئات الطبية واختصاصاتها قرار من

بناء على اقتراح رئيس األركان العامة مع مراعاة أحكام المجاد التالية:
الجزير ً
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مادة ()83
سنجيا ،فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق
جما
ً
يستحق الضابط إدازة دورية لمدة خمسة وأربعين ً
جما في السنة.
ستين ً
سنجيا.
جما
ً
ويستحق ضابط الصف والجندي إدازة دورية لمدة خمسة وثالثين ً
اعتبار من تاريخ التعيين ،وال يججز منحها قبل انقضاء عشرة شهجر من
ًا
وتستحق اإلدازة الدورية

بدء الخدمة.

مادة ()84
يججز استدعاء العسكري المجاز قبل انتهاء إدازته الدورية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
مادة ()85
إذا اقتضووووت المصوووولحة العامووووة عووووودم التصووووريح باإلدووووازة الدوريووووة عووووون سوووونة مووووا ،دوووواز  -بعووووود

نقدا وإال أردئت إلى سنة أخرى.
مجافقة الجزير  -صرف بدلها ً
مادة ()86

(*)

يحتفظ العسكري برصيد إدازته الدورية أثناء خدمته الفعلية ،ويججز له االنتفاع به بما ال زيد على

( 90جماً) في السنة الجاحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.

ويصرف بدل رصيد اإلدازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصيد وفقاً لما لي:

 -1الضابط الذي بلغ عمره الخمسين عاماً يصرف له  300جماً ،والذي لم بلغ الخمسين عاماً
يصرف له  225جماً.

 -2ضابط الصف والفرد الذي بلغ عمره الخمسين عاماً يصرفه له  225جماً والذي لم بلغ عمره
الخمسين عاماً يصرف له  200جماً.

وإذا انتهت الخدمة بالجفاة صرف بدل رصيد اإلدازات لجرثة المتجفى الشرعيين.

(*) مادة مستبدلة بالقانون رقم ( )7لسنة  2015ويعمل به اعتباراً من  2015/2/16وكان نصها قبل استبدالها "يحتفظ العسكري برصيد إجازته
يتقاض بدلها نقدًا خالل خمس سنوات ،ويجوز له االنتفاع به بما ال يزيد على ثالثة أشهر في السنة الواحدة
الدورية التي لم يحصل عليها ولم
َ
إذا سمحت ظروف العمل بذلك.
ويصرف بدل رصيد اإلجازات عند انتهاء الخدمة ،وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات األربع السابقة عليها.
فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل اإلجازات لورثة المتوفى الشرعيين".
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مادة ()87
نقدا عن المدد التي يقضيها في إحدى الكليات العسكرية
ال يستحق العسكري إدازة دورية أو بدلها ً
أو في السجن تنفي ًذا لحكم صادر عليه ،فإذا كان العسكري ً ا
معار خصم من إدازته الدورية ما حصل عليه فعالً
من إدازة من الجهة المعار إليها.

مادة ()88

(*)

مادة ()89

(*)

يمنح من يصاد بمرض أو بحادث إدازة مرضية ال تجاوز سنتين براتب كامل.
بناء على عرض رئيس األركان العامة منح العسكري إدازة مرضية إضافية
ويججز بقرار من الجزير ً
لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه خاللها.
فإذا ثبت أن المرض أو الحادث نادم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بمرض

معجز عن العمل منح هذه السنة براتب كامل.

مادة ()90
يججز للعسكري في حالة المرض أن يستفيد برصيده من اإلدازات الدورية.
مادة ()91
يكجن التصريح باإلدازة المرضية واإلذن بامتدادها بعد مجافقة الهيئة الطبية المختصة إذا زادت على

خمسة أيام ،وإال داز التصريح بها من طبيب عسكري.

ويجب على طالب اإلدازة المرضية أن بلغ عن مرضه في اليجم األول منه.
مادة ()92
ال يججز تسريح العسكري ألسباد صحية إال بعد استنفاده كامل إدازاته المرضية والدورية المستحقة

وفًقا ألحكام هذا القانجن ،ما لم جافق كتاب ًة على ذلك.

بناء على عرض رئيس األركان العامة تسريح العسكري ألسباد صحية قبل
ويججز بقرار من الجزير ً
استنفاد إدازاته بشرط دفع كامل راتبه وبدالته عنها.

(*) المادة ( )88ألغيت بالقانجن رقم ( )84لسنة .1977
(*) عدل ند المادة ( )89بمقتضى المرسجم بالقانجن رقم ( )90لسنة  1976وكان الند قبل التعد ل" :يمنح من يصاد بمرض أو بحادث إدازة

بناء على عرض رئيس األركان العامة منح العسكري إدازة
مرضية ال تجاوز سنة براتب كامل ثم سنة بنصف راتب .ويججز بقرار من الجزير ً
مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه في خاللها .فإذا ثبت أن المرض أو
الحادث نادم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بالسل منح هذه المدد دميعها براتب كامل".
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مادة ()93
يججز منح العسكري إدازة إدارية براتب كامل عالوة على ما يستحقه من إدازاته الدورية لمدة أو مدد

جما في السنة.
ال تجاوز خمسة عشر ً

مادة ()94
يججز منح العسكري و إذا سمحت ظروف العمل بذلك و إدازة خاصة براتب كامل ال تحسب من إدازته

جما ألداء فريضة الحج.
الدورية لمدة أربعين ً

وال تمنح هذه اإلدازة إال مرة واحدة في مدة الخدمة.
مادة ()95
يصرف للعسكري في إدازته المرضية واإلدارية وفي إدازة الحج كامل راتبه وبدالته.
مادة ()96
كل من انقطع عن عمله أو لم يعد إليه عقب انتهاء إدازته مباشرة حرم من راتبه عن مدة غيابه،

عسكريا.
انضباطيا أو
وذلك مع عدم اإلخالل بمؤاخذته
ً
ً
ومع ذلك يججز لرئيس األركان العامة أن يقرر حساد مدة الغياد من رصيد اإلدازات الدورية
المستحقة إذا كان الغياد لعذر مقبجل.

ار منها.
ويبين قانجن المحاكمات والعقجبات العسكرية حاالت اعتبار الغياد عن الخدمة فرًا

الباد الرابع

انتهاء الخدمة
مادة ()97
ي
مجفدا
ًا
قائما بعمله أو
مجاز أو مكلًفا بمهمة رسمية أو ً
يعتبر العسكر في الخدمة الفعلية طالما كان ً
أسيرا.
أو محاالً إلى المحاكمة العسكرية أو ً
وال تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم اإلخالل

بأحكام المادة ( )52من هذا القانجن.
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مادة ()98
تنتهي خدمة الضابط ألحد األسباد اآلتية:

 - 1فقده الجنسية الكجيتية.

استنادا إلى آراء التسلسل
 - 2بلجغه من العمر ستين سنة ميالدية ،ويججز بقرار من مجلس الجزراء -
ً
مددا ال يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه
وبشرط مجافقة الضابط  -مد الخدمة مدة أو ً
المدة في حساد التقاعد.

 - 3اإلحالة إلى التقاعد.
 - 4قبجل االستقالة.

صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة ( )92من هذا القانجن.
 - 5ثبجت عجزه
ً
 - 6التسريح.

 - 7التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو باألمانة.
 - 8الجفاء أو الحكم بثبجت الغيبة المنقطعة.
مادة ()99
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد ألحد األسباد اآلتية:
 - 1فقده الجنسية الكجيتية.

 - 2بلجغه من العمر ستين سنة ميالدية ،ويججز بقرار من الجزير مد الخدمة لمدة أو مدد ال يجاوز بها
الخامسة والستين من عمره وتدخل في حساد التقاعد وفقاً لقانجن التأمينات االدتماعية(*).

 - 3اإلحالة إلى التقاعد.
 - 4قبجل االستقالة.

صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة ( )92من هذا القانجن.
 - 5ثبجت عجزه
ً
 - 6التسريح.
 - 7عدم تجد د تطجعه.

 - 8التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو باألمانة.
 - 9الجفاة أو الحكم بثبجت الغيبة المنقطعة.

(*) بند معدل بالقانجن رقم ( )23لسنة  2000المنشجر بالعدد ( )466من الجريدة الرسمية والمصحح بالعدد ( ،)469ثم استبدل بالقانجن رقم ()7
لسنة  2015المنشجر بالعدد ( )1224من الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبا اًر من .2015/2/16
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مادة ()100
تججز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمسة عشرة سنة ،وبلغ عمره في

رتبته السن اآلتية:

 47سنة

في رتبة مالزم أول

في رتبة نقيب أو رائد

 49سنة

في رتبة عقيد

 54سنة

 52سنة

في رتبة مقدم

 56سنة

في رتبة عميد

 58سنة

في رتبة لجاء

وتكجن إحالة الضابط إلى التقاعد بمرسجم.
مادة ()101
تججز إحالة ضابط الصف والفرد إلى التقاعد بأمر من رئيس األركان العامة إذا أتم الخامسة
واألربعين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة.
مادة ()102
للعسكري أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميالدية كاملة،

طا وبأمر من رئيس األركان العامة لضابط الصف والفرد.
ويجاد إلى طلبه بقرار من الجزير إذا كان ضاب ً
مادة ()103

ق لعدم ودجد
إذا أحيل عسكري إلى التقاعد وكان قد استجفى المدة الالزمة كحد أدنى للترقية ،ولم ر َ
شجاغر ،منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا األساس.
مادة ()104
يجب أن تكجن االستقالة مكتجبة ،وخالية من أي قيد أو شرط ،وال تنتهي خدمة المستقيل إال بالقرار

الصادر بقبجلها.

وال يججز تقديم االستقالة من الجيش في حاالت الحرد والحكم العرفي والطجارئ.
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مادة ()105
ائيا إلى حين البت
ال تججز استقالة العسكري أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته
عسكريا أو دز ً
ً
نهائيا فيما هج منسجد إليه.
ً
مادة ()106
يسرح العسكري من الخدمة ألحد األسباد اآلتية:
 - 1عدم ادتيازه فترة التجربة بنجاح.

 - 2إذا اقتضى الصالح العام تسريحه ،ويكجن التسريح في هذه الحالة بمرسجم بالنسبة للضباط ،وبقرار من
بناء على عرض رئيس األركان العامة بالنسبة إلى وكالء الضباط ،وبأمر إداري من رئيس
الجزيرً ،
األركان العامة بالنسبة إلى سائر ضباط الصف واألفراد.
مادة ()107
مع عدم اإلخالل بالحقجق األخرى المقررة في قانجن التقاعد العسكري يمنح الطيارون وعناصر الركب

الطائر الذ ن يصابجن أثناء الطيران أو بسببه إعانة مالية بالفئات اآلتية:

 15000د نار للضابط في حالة الجفاة أو اإلصابة التي تعجزه كلية عن العمل.
 10000د نار للضابط في حالة اإلصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران.

 7500د نار لضابط الصف أو الفرد في حالة الجفاة أو اإلصابة التي تعجزه كلي ًة عن العمل.
 5000د نار لضابط الصف أو الفرد في حالة اإلصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران.

ويججز بقرار من وزير الدفاع  -باالتفاق مع وزير المالية والنفط  -زيادة هذه الفئات.
وفي حالة الجفاة تصرف اإلعانة لجرثة العسكري المتجفى الشرعيين.
مادة ()108
وفقا ألحكامه.
تنتهي خدمات ضباط الصف واألفراد بانتهاء مدة تطجعهم إذا لم تجدد عقد التطجع ً
مادة ()109
إذا حكم على العسكري بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم ترتب عليه إنهاء خدماته ،وكان مجقجًفا،

انتهت خدمته من تاريخ وقفه ،وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )52من هذا القانجن.

37

مادة ()110

(*)

تسري على العسكري الذي تنتهي خدماته أحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
مادة ()111
يعتبر من االحتياط العسكريجن الذ ن تنتهي خدمتهم باإلحالة إلى التقاعد أو بقبجل استقالتهم أو

بعدم تجد د تطجعهم ،ويصدر بتنظيم خدمة االحتياط مرسجم أميري.

ويججز بقرار من الجزير استدعاء االحتياطي في حاالت الحرد والحكم العرفي والطجارئ.
مادة ()112
شهر لتسليم ما
يججز بأمر من رئيس األركان العامة إبقاء العسكري بعد انتهاء خدمته مدة ال تجاوز ًا
في عهدته ،ويججز مد هذا الميعاد مدة أخرى ال تجاوز شهرين ،وتصرف للعسكري عن مدة التسليم مكافأة
شهريا أثناء الخدمة.
تعادل ما كان تقاضاه
ً

مادة ()113
تكجن للعسكريين الذ ن تنتهي خدمتهم في الجيش بسبب العجز الصحي األولجية في التعيين في

الجظائف المدنية التي يستجفجن شروط التعيين فيها.

(*) نصت المادة ( )4من القانجن رقم ( )5لسنة  1972بتعد ل دداول رواتب العسكريين من ردال الجيش وفئات عال واتهم االدتماعية على ما
لي" :تعاد تسجية معاشات تقاعد العسكريين الذ ن انتهت خدماتهم قبل صدور هذا القانجن وطبق عليهم القانجن ( )1961/27على أساس

الرواتب الجاردة في الجداول المرافقة لهذا القانجن وتصرف لهم فروق معاشات تقاعدهم اعتبا اًر من  .1972/4/1أما من انتهت خدمتهم
من العسكريين واستحقجا مكافأة وفقاً ألحكام القانجن ( )1961/27فتعاد تسجية مكافآتهم وفقاً للجداول الجد دة إذا كان انتهاء خدماتهم

تالياً ليجم  1971/3/31وتصرف لهم الفروق المالية المترتبة على ذلك".
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الباد الخامس
أحكام انتقالية
مادة ()114

ثبت في رتبته الحالية كل عسكري كجيتي الجنسية مجدجد في الخدمة عند العمل بهذا القانجن.
مادة ()115

تستمر خدمة العسكريين غير الكجيتيين المجدجد ن في الخدمة جم نفاذ هذا القانجن ،وتسري في حق

كل منهم  -حسب رتبته  -أحكام المرسجم أو القرار المشار إليهما في المادة ( )29من هذا القانجن،
وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانجن من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها.
مادة ()116

إلى حين صدور المراسيم والقرارات واألوامر المنصجص عليها في هذا القانجن ،تسري دميع النظم
حاليا في الجيش ،إال ما كان منها مخالًفا لنصجص هذا القانجن.
المعمجل بها ً
مادة ()117

يصدر وزير الدفاع القرارات واألوامر الالزمة لتنفيذ هذا القانجن ،ويججز له أن نيب وكيل الجزارة أو

رئيس األركان العامة في إصدار بعضها.

بناء على
وال تنشر المراسيم والق اررات واألوامر الصادرة تنفي ًذا لهذا القانجن إال بإذن كتابي من الجزير ً
اقتراح رئيس األركان العامة.
مادة ()118
على الجزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانجن ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية(*).
أمير دولة الكجيت
صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في:
المجافق:

 5ربيع الثاني 1387هو،

 12جليج 1967م.

(*) نشر بالعدد رقم ( )635من الجريدة الرسمية الصادر في .1967/7/16
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جدول الرتب والمرتبات الشهرية
()1

والعالوات االجتماعية لرجال الجيش
الراتب الشهري

الرتبة

أول المربوط آخر المربوط

العالوات الدورية
قيمتها

المدد الالزمة كحد أدنى للبقاء بالرتبة

عددها

العالوة االجتماعية
أعزب

متزوج

الضباط
فريق أول

()2

1890

2070

60

3

-

508

فريق

1650

1830

60

3

-

486

لواء

1430

1595

55

3

-

425

عميد

1210

1375

55

3

-

400

عقيد

1050

1170

40

3

أربع سنوات

268

368

مقدم

890

1010

40

3

أربع سنوات

247

340

رائد

750

855

35

3

ثالث سنوات

235

328

نقيب

650

725

25

3

ثالث سنوات

215

303

مالزم أول

550

625

25

3

ثالث سنوات

203

291

مالزم

500

525

25

1

سنتان

190

278

ضباط الصف واألفراد
وكيل أول

540

840

20

15

-

175

263

وكيل ضابط

460

520

20

3

ثالث سنوات

175

263

رقيب أول

420

450

10

3

ثالث سنوات

169

250

رقيب

380

410

10

3

ثالث سنوات

161

242

عريف

340

370

10

3

ثالث سنوات

155

230

وكيل عريف

300

330

10

3

ثالث سنوات

147

222

جندي

260

290

10

3

ثالث سنوات

141

216

المهنيون
درجة أولى

240

270

6

5

ثالث سنوات

94

درجة ثانية

220

235

5

3

ثالث سنوات

88

درجة ثالثة

190

215

5

5

ثالث سنوات

88

درجة رابعة

160

185

5

5

ثالث سنوات

82

درجة خامسة

130

155

5

5

ثالث سنوات
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( )1بمجدووووب المرسووووجم رقووووم ( )118لسوووونة  2011المعمووووجل بووووه اعتبووووا اًر موووون  2011/3/21اسووووتبدل هووووذا الجوووودول بالجووووداول السووووابقة،
ثم استبدل بالجدول المرافق للمرسجم رقم ( )140لسنة .2021

( )2تم تعد ل الرتب العسكرية لضباط الجيش واستبدلت رتبة (مشير) إلى (فريق أول) بالقانجن رقم ( )7لسنة .2015

40

ددول رقم ()4
في التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانجن يقصد بعبارة:

 - 1العسكري:
مسلكا له ويشمل هذا التعبير كافة الرتب.
كل من اتخذ الجندية
ً

 - 2الضابط:

(وفقا ألحكام هذا القانجن).
كل عسكري يحمل رتبة مالزم أو ما فجقها ً

 - 3الضابط االختصاصي:

وفقا ألحكام هذا القانجن
عال وقبل في خدمة الجيش ً
كل من يحمل شهادة عليا من دامعة أو معهد ٍ
طا يقجم بعمل اختصاصي ،كمهندس أو طبيب أو صيدلي أو حقجقي أو بيطري أو ما إلى ذلك.
ضاب ً

 - 4ضابط صف:

كل عسكري يحمل رتبة عريف أو ما فجقها حسب التسلسل العسكري إلى رتبة وكيل أول.

 - 5الفرد:
وكيل العريف والجندي.

 - 6الجندي:
كل دندي ال يحمل أية رتبة.

 - 7التسلسل العسكري:
صلة الرئاسة المتدردة بين العسكريين في كافة الرتب على الجده اآلتي:
( أ ) في األفراد:
دندي  -وكيل عريف.
(د) في ضباط الصف:

عريف  -رقيب  -رقيب أول  -وكيل ضابط  -وكيل أول.
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(ج) في الضباط:
 -1الضباط األعجان :مالزم أول  -نقيب.
 -2الضباط القادة :رائد  -مقدم  -عقيد.

 -3الضباط األمراء :عميد  -لجاء  -فريق – فريق أول(*).
وينتهي التسلسل العسكري بالقائد األعلى للقجات المسلحة.

 - 8الحكم العرفي:
حالة انتقال البلد من السالم إلى التدابير االستثنائية عند تجقع خطر خاردي أو داخلي هدد أمن
البالد أو سالمتها.

 - 9حالة الحرد:
استعدادا للحرد.
حالة التعبئة الجزئية أو العامة
ً

 - 10الحرد:
االشتباكات المسلحة التي تقع فعالً بين دولتين أو أكثر تشترك فيها الكجيت.

 - 11العمليات الحربية:
األعمال أو التحركات التي يقجم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرد أو عند وقجع اضطرابات
داخلية.

(*) اسبتدلت بمجدب القانجن ( )7لسنة  2015رتبة (مشير) برتبة (فريق أول).
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قانجن رقم ( )23لسنة 1968
بشأن نظام قجة الشرطة

()1

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت،

بعد اإلطالع على المواد ( )159 ،26 ،25 ،8من الدستور ،وعلى المرسوم رقم ( )7لسنة 1960
في شأن قانون الوظائف العامة المدنية ،وعلى القانون رقم ( )27لسنة  1961في شأن معاشات ومكافآت
التقاعد للعسكريين ،وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة

()2()1

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء قوة الشرطة دون غيرهم.
ويسري على الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية أحكام المرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
 1979في شأن الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام المواد ( 8فقرة )16 ،15 ، 2/من هذا القانون.
الباب األول :أحكام عامة
مادة ()2
الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ األمن والنظام داخل البالد وحماية
األرواح واألعراض واألموال ،وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.

مادة

()3( )3

تتألف قوة الشرطة من:
( أ ) ضباط الشرطة.
(ب) ضباط الصف وأفراد الشرطة.
(ج) الخفراء.
(د) أفراد الهيئات – أو غيرها – التي يقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة عملها اعتبارها من قوة الشرطة.

( )1عدل بمقتضى القجانين أرقام ( )28لسنة  1970و( )6لسنة  1972و( )85لسنة  1976و( )84لسنة  1977و( )37لسنة  1979و()17
لسنة  1994و( )46لسنة  ،2007و( )2لسنة  ،2010و( )5لسنة  ،2011والمرسجم رقم ( )119لسنة .2011

( )2مادة معدلة بالقانجن رقم ( )70/28وكان الند قبل التعد ل (أما المدنيجن العاملجن في وزارة الداخلية وقجة الشرطة فتسري عليهم أحكام
قجانين الجظائف ا لعامة المدنية وقجانين العمل بالقطاع الحكجمي مع مراعاة أحكام المادتين ( )16 ،15من هذا القانجن) ثم عدلت بالقانجن

رقم ( )31لسنة  2016المعمجل به اعتبا اًر من .2016/7/17

( )3مادة معدلة بالقانجن رقم ( )31لسنة .2016
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مادة ()4
يكون االلتحاق بقوة الشرطة عن طريق الخدمة العسكرية أو التطوع أو التعيين وذلك بالشروط
واألوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.
مادة ()5

()1

الرتب العسكرية لضباط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:
 -1الضباط األعوان:
مالزم – مالزم أول – نقيب.
 -2الضباط القادة:
رائد – مقدم – عقيد.
 -3الضباط األمراء:
عميد – لواء – فريق – فريق أول.

مادة ()6

()2

الرتب العسكرية ألفراد وضباط صف الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:
شرطي.

رقيب أول.

وكيل عريف.

وكيل ضابط.

عريف.

رقيب.

وكيل أول ضابط.

مادة ()7
تحدد عالمات الرتب للضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة والخفراء النظاميين ،وزيهم ،بقرار من
الجزير.

( )2 ،1المادتان ( )6 ،5معدلتان بالقانون رقم ( )17لسنة  1994المعمول به اعتباراً من  1994/6/26ـ العدد ( )161من الجريدة الرسمية.
كما تنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه:
"تعادل رتبة رئيس العرفاء الواردة في المادة ( )6من قانون نظام قوة الشرطة قبل العمل بهذا التعديل رتبة رقيب.
وتستبدل التسمية الجديدة لهذه الرتبة بالتسمية السابقة أينما وردت في نصوص قانون نظام قوة الشرطة" ،ثم عدلت المادة ( )5بالقانون رقم
( )31لسنة .2016
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مادة ()8
تحدد رواتب أعضاء قجة الشرطة بمرسجم.
ويصدر بقرار من الجزير وووو بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئجن الشرطة وووو قجاعد تعيين المهنيين في
الجزارة وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وددول رواتبهم وكل ما تعلق بشئجنهم الجظيفية(*).
مادة ()9
تحدد اختصاصات وكيل الجزارة والجكالء المساعد ن والمحافظين ومد ري األمن ورؤساء الجحدات
النظامية ورؤساء المخافر بقرار من الجزير.
مادة ()10
تتجلى قجة الشرطة اتخاذ التدابير الالزمة لمنع ارتكاد الجرائم وضبط ما يقع منها وإدراء التحقيقات

والتحريات واألبحاث التي تكلف بها من قبل دهات االختصاص ،كل ذلك في حدود القانجن.
مادة ()11

لردال الشرطة حق حمل السالح المسلم لهم من الحكجمة ولهم في سبيل تنفيذ وادباتهم استعمال

القجة دون استعمال السالح وذلك بالقدر الالزم وبشرط أن تكجن القجة هي الجسيلة الجحيدة لذلك.
مادة ()12

تنظم الالئحة التنفيذية السلطات التي يكجن لها إصدار األمر بإطالق النار وطريقة تنفيذه ،وال يججز

بحال أن تستعمل قجة الشرطة السالح الناري إال في األحجال اآلتية:
أوالً:
ثانيا:
ً
ثال ًثا:

ابعا:
رً

(*)

للقبض على محكجم عليه بعقجبة دناية أو بالحبس إذا قاوم أو حاول الهرد.

للقبض على متهم بجناية أو دنحة مشهجدة إذا قاوم أو حاول الهرد.
للقبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرد.

للقبض على مسججن حاول الهرد.

هذه الفقرة مضافة بالقانجن رقم ( )28لسنة  1970ومعدلة بالقانجن رقم ( )5لسنة  2011المعمجل به اعتبا اًر من  2011/2/13المنشجر بالعدد
رقم ( )1014من الجريدة الرسمية.
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خامسا :لفض تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص فأكثر ،وكان الغرض منه ارتكاد دريمة أو
ً
من شأنه تعريض األمن العام للخطر ،وذلك إذا لم ذعن المتجمهرون للتفرق بعد إنذارهم ومحاولة
تفريقهم بالطرق األخرى الممكنة.

مادة ()13
ؤدي ضباط الشرطة أمام الجزير قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين اآلتية:
وفيا لدولة الكجيت أميًنا على حقجقها،
"أقسم باهلل العظيم ،أقسم باهلل العظيم ،أقسم باهلل العظيم ،أن أكجن ً
ظا على شرفي وسالحي،
مخلصا ألميرها المعظم،
إلي من رؤسائي ،محاف ً
مطيعا لجميع األوامر التي تصدر َّ
ً
ً
محترما قجانين البالد وحقجق الناس ".
األمانة،
و
بالصدق
وظيفتي
أعمال
مؤديا
ً
ً
ويؤدي أفراد وضباط صف الشرطة ذات اليمين قبل مباشرتهم أعمالهم أمام وكيل الجزارة أو من نيبه.

وتبين كيفية أداء اليمين ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الجزير.
مادة ()14

يحظر على ردال قجة الشرطة االشتغال بالسياسة ،كما يحظر عليهم االنضمام إلى دمعية أو نقابة
أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للشرطة إال بإذن كتابي من الجزير.
مادة ()15
يحظر على ردل قجة الشرطة:
 - 1أن يفشي أية معلجمات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالشرطة.
شخصيا.
 - 2أن يحفظ لديه نسخة من أية ورقة ولج تعلقت بعمل كلف به
ً

رسما ،إال بإذن
 - 3أن يكتب في الصحف أو أن نشر بأية وسيلة من وسائل النشر رًأيا أو بح ًثا أو مقاالً أو ً
من وكيل الجزارة بعد اإلطالع على نسخة مما سينشر.
 - 4أن يشتري أو بيع أو يستأدر أو ؤدر أي مال لقجة الشرطة أو للجزارة ولج عن طريق المزاد العلني.
 - 5أن يأتي عمالً أو يظهر بمظهر تنافى مع كرامته العسكرية.
فعليا بالتجارة.
 - 6أن يشتغل ً

 - 7أن ؤدي عمالً للغير بأدر ،ويستثنى من هذا ،الجصاية أو القجامة بأدر على أحد أقاربه إلى الدردة
الرابعة.
ويسري الحظر الجارد في الفقرتين ( )1و( )2من هذه المادة على المدنيين العاملين في الجزارة وقجة

الشرطة.
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المادة ()16
ملكا للدولة إذا كان
تكجن االختراعات والمؤلفات التي نتجها أحد أعضاء قجة الشرطة أثناء عمله ً
االختراع أو المؤلف نتيجة تجارد أدريت بصفة رسمية أو إذا كانت له عالقة بمصالح الدولة.
ويعجض صاحب االختراع أو المؤلف عنه بقرار من الجزير ويسري هذا الحكم على المدنيين العاملين

في الجزارة وقجة الشرطة.

مادة ()17
يخضع ردال الشرطة ذوو الرتب األقل لذوي الرتب األعلى ،فإذا تساوت الرتب خضع األحدث في
الرتبة لألقدم فيها.
مادة ()18
يحظر على ردال الشرطة أن يعقدوا زوادهم قبل الحصجل على إذن بذلك من الجزارة ،وال يعتبر

قائما بالنسبة إلى قجانين الشرطة.
الزواج الذي يعقد دون إذن ً

كما يمنع ردال الشرطة بعد العمل بهذا القانجن من الزواج من غير مجاطنه إال بإذن خاص بذلك من

الجزارة وإال تعرضجا للمحاكمة العسكرية.

ويججز للجزارة في دميع األحجال أن تجيز الزواج بعد عقده.
بناء على اقتراح وكيل الجزارة.
وتصدر قجاعد وإدراءات منح إذن الزواج أو إدازته بقرار من الجزير ً
مادة ()19
يكجن إنشاء كليات الشرطة بمرسجم أميري.

ويكجن إنشاء مدارس الشرطة بقرار من الجزير.
وال يقبل غير الكجيتيين في كليات ومدارس الشرطة إال من بين المبعجثين من حكجماتهم وفي حدود

سنجيا بقرار من مجلس الجزراء.
العدد الذي يحدد
ً
مادة ()20
تكجن محاكمة ردال الشرطة عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانجن

المحاكمات والعقجبات العسكرية.
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مادة ()21
تحدد بمرسجم العقجبات االنضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها ،وال يججز أن تشتمل هذه

العقجبات على عقجبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقجبة بدنية أو عقجبة مقيدة للحرية

جما.
تجاوز ستين ً

مادة ()22
تعجيضا عن األضرار التي تصيب أمجاله أثناء الخدمة
يججز بقرار من الجزير منح ردل قجة الشرطة
ً
ناتجا عن إهماله ،ويقتصر التعجيض في هذه الحالة على قيمة األشياء
أو بسببها بشرط أال يكجن الضرر ً

الضرورية لحياة ردل قجة الشرطة وحياة عائلته.

جما من وقجع الضرر أو اكتشافه أو
ويجب على طالب التعجيض أن تقدم بطلبه خالل خمسة عشر ً
زوال المانع من تقديم الطلب.
مادة ()23
يكجن تعجيض األشخاص عن األضرار التي تصيب أشخاصهم أو أمالكهم بسبب تدابير األمن

االستثنائية وفق األحكام التي يصدر بها قرار من الجزير ،بشرط االحتفاظ بحق األشخاص في الطعن في
الق اررات الصادرة بتعجيضهم أمام القضاء.

مادة ()24
تحدد بقرار من الجزير ،كيفية إمساك السجالت الخاصة بقيد أمجال الجزارة ،وكيفية إلزام من تسبب

في فقدها أو عطبها أو تلفها بقيمتها أو إعفائه من ذلك.

مادة ()25
دون إخالل بالبدالت والعال وات اإلضافية المشار إليها في المادة ( )46من هذا القانجن ،تتحمل
طبيا ،وتقجم بإطعامهم
الدولة نفقات كسجة ردال الشرطة وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعا تهم ً
وإسكانهم في منشآت ومخافر الشرطة إذا اقتضى العمل ذلك ،كل هذا وفق الق اررات التنفيذية لهذا القانجن.
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مادة ()26

(*)

مؤقتا وذلك بالشروط واألوضاع التي
طا فنيين أو خبراء في الشرطة
يججز قبجل غير الكجيتيين ضبا ً
ً
يصدر بها مرسجم.
كما يججز عند الحادة قبجل تطجع غير الكجيتيين في وظائف الشرطة كخفراء وأفراد وضباط صف،

وفًقا لألحكام التي يصدر بها قرار من الجزير.

مادة ()27
تنشأ في الجزارة لجنة تسمى " اللجنة العامة لشؤون الشرطة " وتشكل برئاسة وكيل الجزارة وعضجية

الجكالء المساعد ن وثالثة من كبار ضباط الشرطة وأحد ردال القانجن يختارهم الجزير ،وعند غياد وكيل
الجزارة أو قيام مانع من حضجره رأس اللجنة أقدم وكالء الجزارة المساعد ن.
وتختد هذه اللجنة بالنظر فيما ند القانجن على عرضه عليها وكذلك في كل ما رى الجزير أخذ
أر ها فيه.
مادة ()28
ال تكجن ادتماعات اللجنة العامة لشؤون الشرطة صحيحة إال إذا حضرها أكثر من نصف األعضاء،

وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين ،وعند التساوي ردح الجانب الذي فيه الرئيس ،ويعد االمتناع عن

التصجيت بمثابة رفض االقتراح المعروض .وتنعقد اللجنة بدعجة من رئيسها ،وتكجن مداوالتها سرية وق ارراتها

مسببة ،وال تكجن ق اررات اللجنة نافذة إال بتصد ق الجزير عليها.

وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد أعضاء اللجنة ،ودب عليه التنحي عند نظرها.

(*)

صدر مرسجم بتاريخ  1975/1/18بشأن تعيين غير الكجيتيين ضباطاً فنيين.
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الباد الثاني
في التعيين

الفصل األول
الضباط

مادة ()29
بناء على عرض وكيل الجزارة،
يكجن تعيين الضباط وتسريحهم حتى رتبة العقيد بقرار من الجزير ً
وبمرسجم فيما لي ذلك من الرتب حسب التسلسل العسكري.
مادة ()30
وفقا
الرتبة حق للضابط ال يفقدها إال إذا فقد الجنسية الكجيتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها ً

ألحكام قانجن المحاكمات والعقجبات العسكرية ،أو إذا خفضت رتبته وفًقا ألحكام المادة ( )55من هذا القانجن.
مادة ()31
طا:
يشترط فيمن يعين ضاب ً

 - 1أن يكجن كجيتي الجنسية.

 - 2أن يكجن قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية.

صحيا للخدمة النظامية ،ويصدر بتحد د شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من
 - 3أن يكجن الئًقا
ً
الجزير.
 - 4أن يكجن محمجد السيرة.

 - 5أال يكجن قد سبق الحكم عليه بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو باألمانة ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.

 - 6أن يكجن
متخردا من إحدى الكليات أو المدارس العسكرية أو كليات ومدارس الشرطة التي يشترط
ً
لاللتحاق بها الحصجل على شهادة الثانجية العامة أو ما يعادلها ،ويستثنى من ذلك الحصجل على
عال المشار إليهم في المادة ( ،)34وذلك مع مراعاة أحكام المادة (.)33
مؤهل دامعي أو ٍ
مادة ()32
يكجن تعيين الضباط ألول مرة في رتبة المالزم بأول مربجطها ما لم ند القانجن على خالف ذلك.
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يقضي الضابط سنة واحدة تحت التجربة يججز تسريحه خاللها أو خالل شهر من انتهائها إذا ثبت

أنه غير صالح للبقاء في الخدمة وإال اعتبر مثبتاً فيها ،وحسبت فترة التجربة ضمن مدة خدمته(.)1
ويججز بقرار من الجزير مد فترة التجربة سنة أخرى.
مادة ()33

()2

مادة ( 33مكرر)

()3

يججز لجكيل الجزارة أن يعين في رتبة وكيل ضابط من تجافرت فيه الشروط المنصجص عليها في

المادة ( )37من قانجن نظام قجة الشرطة باإلضافة إلى الشروط اآلتية:و

 -1أن يكجن حاصالً على مؤهل علمي يستلزم الحصجل عليه دراسة مدتها سنتان على األقل بعد
الثانجية العامة.
 -2أال يكجن قد سبق فصله من خدمة الحكجمة بناء على حكم قضائي أو بقرار تأد بي نهائي.
 -3أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط ادتيازها وااللتحاق بها بقرار من وكيل الجزارة.
مادة ()34

()4

عال يستلزم الحصجل عليه دراسة مدتها أربع سنجات
يججز تعيين الحاصلين على مؤهل دامعي أو ٍ

على األقل بعد الثانجية العامة في رتبة مال زم بأول مربجطها.

ومع ذلك يججز تعيين األطباء البشريين في رتبه نقيب مباشرة ،فإذا كان حاصالً على دبلجم
اختصاص ال تقل مدة الدارسة فيه عن سنة كاملة بعد حصجله على البكالجريجس داز منحه عالوة في رتبة

نقيب تحتسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة ،أما إذا كان الطبيب حاصالً على شهادة تخصد عليا داز
تعيينه في رتبة رائد مباشرة بأول مربجطها ،وتحدد شهادات التخصد العليا بقرار من الجزير.
ويشترط في دميع الحاالت قضاء فترة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من الجزير.
ويقضي الضابط في هذه الحاالت فترة التجربة المشار إليها في المادة ( )32من هذا القانجن.

( )1فقرة معدلة بالقانجن رقم ( )31لسنة .2016
( )2ألغيت بالقانجن رقم ( )17لسنة  1994المعمجل به اعتبا اًر من  1994/6/26و العدد ( )161من الجريدة الرسمية.
( )3مادة مضافة بالقانجن رقم ( )17لسنة  1994المشار إليه.
( )4مادة معدلة بالقانجن رقم ( )17لسنة  1994المشار إليه.
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مادة ()35
تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسجم أو القرار الصادر بتعيينهم فيها أو ترقيتهم إليها ،وال

يججز أن ردع المرسجم أو القرار األقدمية في الرتبة المرقى إليها الضابط إلى تاريخ سابق على صدوره.
مادة ()36

يججز  -بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة  -إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو
المسرح ألسباد صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية ،وأال

يكجن قد انقضى على تركه خدمة الشرطة أكثر من ثالث سنجات.

وتضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة التالية في حساد تقاعد الضابط الذي أعيد إلى الخدمة.

الفصل الثاني

في ضباط الصف واألفراد والخفراء
مادة ()37
يشترط في المتطجع لجظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء ما يأتي:
 - 1أن يكجن كجيتي الجنسية.

 - 2أن يكجن قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميالدية ولم تجاوز عمره ثالثين سنة ميالدية ،ويستثنى
الخفراء من الحد األعلى(*).

صحيا للخدمة النظامية ،ويصدر بتحد د شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من
 - 3أن يكجن الئًقا
ً
الجزير بعد أخذ رأي وزير الصحة العامة.
 - 4أن يكجن محمجد السيرة.

 - 5أال يكجن قد سبق الحكم عليه بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو باألمانة ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.

مادة ()38
تم تعيين ضباط الصف واألفراد والخفراء بقرار من وكيل الجزارة وتبرم معهم ،بعد فترة التدريب المشار

إليها في المادة ( ،)39عقجد تطجع لمدة خمس سنجات قابلة للتجد د لمدد مماثلة حتى بلجغ السن القانجنية.
ويصدر قرار من الجزير بشروط قبجل المتطجعين وأحكام تطجعهم وصيغة عقجدهم.

(*)
بند معدل بالقانجن رقم ( )46لسنة  2007و العدد ( )826من الجريدة الرسمية ،ثم بالقانجن رقم ( )31لسنة .2016
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مادة ()39
يخضع المتطجع ألحكام ونظم قجة الشرطة بمجرد قبجل تطجعه ،ويثبت في الخدمة بعد ادتيازه الدورة

التدريبية التي يصدر بتحد د مدتها ونظامها ومكافأة المتطجع أثناءها قرار من الجزير وتحسب مدة التدريب

ضمن مدة خدمة من يعين من المتطجعين.

مادة ()40
يكجن تعيين ضباط الصف بالترقية من األفراد أو من خريجي المدارس العسكرية أو مدارس الشرطة

وفًقا ألحكام هذا القانجن والق اررات الصادرة تنفي ًذا له.

مادة ()41
تقاضى ضباط الصف واألفراد أول مربجط الرتبة عند تعيينهم ألول مرة.
ويمنح الشرطي عالوة من عال وات رتبته إذا كان حاصالً أو حصل أثناء الخدمة على شهادة إتمام
الدراسة االبتدائية على األقل.
ويججز منحه عالوة أخرى من عال واتها ،وتحتسب العالوة في دميع األحجال في أقدميته باعتبار كال

عالوة سنة واحدة.

مادة ()42
تحدد أقدمية ضباط الصف واألفراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاريخ ترقيتهم.

ويقضي ضباط الصف واألفراد فترة تجربة مدتها سنة منذ تعيينهم ،يسرح خاللها أو خالل شهر من انتهائها
من ثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة ،وإال اعتبر مثبتاً فيها ،وحسبت فترة التجربة ضمن مدة خدمته(*).

(*)
فقرة معدلة بالقانجن رقم ( )31لسنة .2016
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الباد الثالث

أحكام الخدمة
الفصل األول

الراتب والبدالت والعال وات
مادة ()43
ِ
يقض القانجن غير ذلك ،الراتب األساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا
يقصد بالراتب ،ما لم

القانجن مضا ًفا إليه العال وات الدورية المستحقة.

مادة ()44
يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسجم أو القرار الصادر بتعيينهم.

ويستحق ضباط الصف واألفراد والخفراء رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطجعهم.

ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.

مادة ()45
يمنح ردال قجة الشرطة عالوة دورية سنجية بالفئات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانجن بحيث

ال تجاوزون بها نهاية مربجط الرتبة ،وتستحق هذه العالوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ
معا.
التعيين ،وال تغير عالوة الترقية من مجعد العالوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا ً
مادة ()46
تحدد أنجاع وفئات وشروط البدالت والعال وات اإلضافية والفنية التي يستحقها العاملجن في قجة
الشرطة والجزارة بقرار من الجزير باالتفاق مع وزير المالية والنفط.
مادة ()47
يججز بقرار من الجزير منح مكافأة لمن يقجم من ردال الشرطة بأعمال تستحق التقد ر أو لمن

أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.
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مادة ()48
يستحق األسير من ردال قجة الشرطة كامل راتبه وبدالته من تاريخ وقجعه في األسر حتى عجدته

إلى البالد ،ويصرف إلى زودته أو من يختاره أقاربه الذ ن يعجلهم ما ال يجاوز سبعين في المائة من راتبه

شهرًيا.

وإذا تجفي األسير وحكم بإثبات غيبته المنقطعة ،دفعت دميع استحقاقاته إلى ورثته ،مع عدم اإلخالل

بالحقجق الجاردة في قانجن التقاعد العسكري.

مادة ()49
تسري على رواتب من يحال من ردال قجة الشرطة إلى المحاكمة األحكام اآلتية:
( أ ) إذا أخلي سبيله وعاد إلى عمله ،صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي
فيها.

(د) إذا كان مجقجًفا أو أخلي سبيله ولم يعهد إليه بعمل ،صرف له نصف راتبه ،فإذا تقرر أال وده إلقامة
الدعجى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته ،صرف له دميع ما استقطع منه مدة التجقيف

أو انقطاعه عن العمل.

(ج) إذا حكم عليه بعقجبة مقيدة للحرية في دريمة ال تستجدب طرده من الخدمة أو تجريده استمر صرف
نصف راتبه طجال تنفيذ العقجبة لزودته أو لمن يختاره المحكجم عليه ليعجل أقاربه.

نهائيا ،فإذا كان
(د) إذا حكم عليه بعقجبة تستجدب إنهاء خدمته ،سجيت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم
ً
صادر باإلعدام صرفت تلك االستحقاقات لجرثته المستحقين دون إخالل بأحكام قانجن المحاكمات
ًا
الحكم
والعقجبات العسكرية.

مادة ()50
ال يججز الحجز على رواتب ردال قجة الشرطة أو خصم شيء منها إال في حدود ربع الراتب وذلك مع

عدم إلخالل بأحكام المادة ( )51من هذا القانجن.

وتكجن األولجية لد ن النفقة ثم ألداء ما يكجن
مطلجبا للحكجمة.
ً
مادة ()51
يحدد بقرار من الجزير ما يخصم من رواتب ردال قجة الشرطة نتيجة تجقيع عقجبات انضباطية

عليهم ،وتجدع األمجال الناتجة من هذا الخصم في صندوق الشرطة الذي تحدد أوده الصرف منه بقرار من
بناء على اقتراح وكيل الجزارة.
الجزير ً
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الفصل الثاني

في التقارير السرية
مادة ()52
يعد لكل ضابط ملف خدمة لحق به ملف سري مستقل تجدع فيه األوراق المتضمنة المعلجمات

والبيانات الخاصة به مما يكجن متصالً بجظيفته ،كما تجدع فيه المالحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية
المقدمة عنه ،والعقجبات االنضباطية واألحكام النهائية الصادرة ضده.
مادة ()53
يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر نا ر من كل عام بين كفاءته وسلجكه

خالل العام الميالدي السابق وتصدر بقرار من الجزير إدراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.
مادة ()54

الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقديم ضعيف يحرم من أول عالوة دورية تستحق له بعد اعتماد
التقرير.
مادة ()55
الضابط الذي يقدم عنه تقريران متجاليان بتقد ر ضعيف يعرض أمره على اللجنة العامة لشؤون

الشرطة للنظر في خفض رتبته أو تسريحه بعد سماع أقجاله.
ويكجن خفض الرتبة أو التسريح بقرار من الجزير.

مادة ()56
في حالة خفض رتبة الضابط طبًقا للمادة السابقة ال يججز النظر في ترقيته قبل مضي سنتين من

تاريخ صدور قرار خفض الرتبة.

مادة ()57
تعد لكل من ضباط الصف واألفراد والخفراء صحيفة أحجال تثبت فيها آراء رؤسائهم حسب التسلسل

وما جقع عليهم من عقجبات انضباطية أو تأد بية أو ما يصدر عليهم من أحكام نهائية.
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الفصل الثالث
في الترقية
مادة ()58
تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنجية.
مادة ()59
اعتبار من التاريخ الذي
ًا
يستحق المرقى من ردال قجة الشرطة الراتب المقرر للرتبة التي رقى إليها
يحدده مرسجم أو قرار الترقية ،مع مراعاة أحكام المادة ( )35من هذا القانجن.
مادة ()60
يكجن الترشيح للترقية وفق الئحة يصدر بها قرار من الجزير.
مادة ()61

الحرد.

يججز بقرار من الجزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدنى للترقية في حالة

أوالً :الضباط
مادة ()62

()1

تكجن الترقية حتى رتبة العقيد بقرار من الجزير ،وتكجن الترقية إلى الرتب األعلى بمرسجم.
مادة ()63

()2

يشترط في ترقية الضابط أن يكجن قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في

الجدول الملحق بهذا القانجن.

ويرقى الضابط خريج كلية الشرطة أو مايعادلهامن كليات عسكرية إلى رتبة مالزم أول بعد قضاء

سنتين في الرتبة.

( )2 ، 1المادتان ( )63 ،62معدلتان بالقانجن رقم ( )17لسنة  1994المعمجل به اعتبا اًر من  1994/6/26و العدد ( )161من الجريدة الرسمية.
.
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ويرقى الضابط الجامعي االختصاصي خريج كلية الشرطة والضابط المرقى وفقاً لحكم المادة (71
مكر ارً) من هذا القانجن ،إلى رتبة مالزم أول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة(.)1
مادة ()64
تكجن الترقية من رتبة مالزم أول حتى رتبة المقدم باألقدمية المطلقة ،وتكجن الترقية فيما زاد عن

رتبة مقدم باالختيار بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة.

وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده المرسجم أو القرار الصادر بها.
مادة ()65
استثناء من األحكام السابقة تججز ترقية الضابط إلى الرتبة التالية لرتبته بعد أخذ رأي اللجنة العامة
ً
لشؤون الشرطة ،إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقد ر.
مادة ()66

نهائيا.
ً

ال تججز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدردة ضعيف خالل السنة التي أصبح التقرير فيها
مادة ()67
عال يستلزم
تججز ترقية المالزم إلى رتبة نقيب إذا حصل أثناء الخدمة على مؤهل علمي دامعي أو ٍ

الحصجل عليه دراسة مدتها أربع سنجات على األقل بعد الثانجية العامة ،فإذا كانت مدة الدراسة سنتين دازت

ترقيته إلى رتبة مالزم أول ،كل ذلك بشرط أن يكجن الضابط قد قضى فترة التجربة بنجاح.

ثانيا :ضباط الصف واألفراد
ً
مادة ()68

()2

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )58من هذا القانجن يججز بقرار من الجزير ترقية وكيل أول ضابط

إلى رتبة مالزم ،إذا تجافرت فيه الشروط التالية:

( )1استبدلت الفقرة األخيرة من المادة ( )63بالقانجن رقم ( )24لسنة  2014المعمجل به اعتبا اًر من  2014/3/23العدد ( )1176من
الجريدة الرسمية.

( )2معدلة بالقانجن رقم ( )17لسنة  1994المعمجل به اعتبا اًر من  1994/6/26و العدد ( )161من الجريدة الرسمية.
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 -1أن يكجن حاصالً على شهادة الثانجية العامة.
 -2أن يكجن قد أمضى خمسة عشر عاماً في العمل بقجة الشرطة منها أربع سنجات على األقل في
رتبة وكيل أول ضابط.

 -3أن يجتاز الدورة التدريبية التي تحدد مدتها وشروط االختيار وااللتحاق بها بقرار من الجزير.
ويججز للجزير إضافة أي شروط أخرى.

مادة ()69
يشترط في ترقية كل من ضابط الصف أو الفرد أن يكجن قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى

للترقية المبينة في الجدول رقم ( )2الملحق بهذا القانجن.

مادة ()70
يشترط في ترقية الشرطي إلى رتبة وكيل عريف أن يجتاز الدورة المقررة للترقية.
ويجقف شرط ادتياز الدورة في حالة إعالن الحكم العرفي أو في حالة الطجارئ.
مادة ()71

(*)

يججز الترقية من رتبة شرطي حتى رتبة رقيب أول بعد قضاء مدة ال تقل عن ثالث سنجات في كل

رتبة وبعد ادتياز دورة تدريبية.

ويججز ترقية رقيب أول ووكيل ضابط إلى الرتبة التالية بعد قضاء مدة ال تقل عن أربع سنجات في
كل رتبة وبعد ادتياز دورة تدريبية.
وتحدد مدد الدورات وشروط ادتياز والتحاق المرشح للترقية بها بقرار من وكيل الجزارة.
مادة ( )71مكرر

(*)

يججز ترقية ضباط الصف الحاصلجن على شهادة الثانجية العامة أو الذ ن يحصلجن عليها أثناء
الخدمة إلى رتبة رقيب أول.

(*)
عدلت المادة ( ،)71وأضيفت المادة ( )71مكرر بالقانجن رقم ( )17لسنة  1994المعمجل به اعتبا اًر من  1994/6/26و العدد ( )161من

الجريدة الرسمية.

59

ويججز ترقية ضباط الصف الحاصلجن على مؤهل علمي و يستلزم الحصجل عليها دراسة مدتها

سنتان على األقل بعد الثانجية العامة أو الذ ن يحصلجن عليه أثناء الخدمة و إلى رتبة وكيل ضابط.

ويججز بقرار من الجزير ترقية ضباط الصف الذ ن يحصلجن على مؤهل دامعي أو ما يعادله يستلزم

الحصجل عليه دراسة مدتها أربع سنجات على األقل بعد الثانجية العامة إلى رتبة مالزم.

ويشترط في دميع الحاالت السابقة أن يكجن قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنجات على

األقل في خدمة الشرطة مع ادتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط االلتحاق بها وادتيازها بقرار من وكيل
الجزارة(*).
مادة ()72
استثناء من األحكام السابقة ،تججز بقرار من الجزير ترقية ضابط الصف أو الشرطي إلى الرتبة
ً
التالية لرتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقد ر.

الفصل الرابع

في النقل والندد
مادة ()73
ال يججز نقل أحد من ردال قجة الشرطة إلى وظيفة خارج وزارتي الداخلية والدفاع إال بمجافقة الجزير.
ويشغل المنقجل الدردة المناسبة للراتب األساسي الذي كان تقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميته فيها،
فإذا أعيد إلى قجة الشرطة شغل الرتبة التي فيها زمالؤه وبأقدميته السابقة بينهم.
مادة ()74
بناء على طلب الجهة
يججز بقرار من الجزير ،ندد أحد ردال قجة الشرطة للعمل خارج الجزارة ً
المنتدد للعمل فيها وذلك لمدة ال تجاوز سنة يججز تمد دها سنة أخرى عند الضرورة.
مادة ()75
يججز بقرار من الجزير ،إعارة الضباط إلى الحكجمات والهيئات األدنبية أو الدولية أو إلى الهيئات

والمؤسسات المحلية ،بشرط مجافقة الضابط عليها كتابةً ،وتكجن اإلعارة بمرتب كامل أو مخفض أو بغير

مرتب.

وتدخل مدة اإلعارة في حساد التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العالوة الدورية والترقية.

(*)
فقرة معدلة بالقانجن رقم ( )2لسنة  2010ووو العدد ( )959من الجريدة الرسمية.
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مادة ()76
يججز للجزير  -بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة  -إيفاد الكجيتيين من ردال قجة الشرطة

في بعثات دراسية ومهام رسمية.

ويججز عند الضرورة القصجى إيفاد غير الكجيتيين من ردال قجة الشرطة االختصاصيين أو الفنيين.

وتدخل مدة البعثة في حساد التقاعد وفي استحقاق العالوة والترقية ،ويحصل عنها استقطاع
التقاعد.
مادة ()77
تصدر بقرار من الجزير  -باالتفاق مع وزير المالية والنفط  -أحكام وفئات بدل السفر واالنتقال

وشروط استرداد ما أنفقه ردال قجة الشرطة لتأدية مهمة رسمية.

الفصل الخامس
اإلدازات

مادة ()78
ال يججز ألي من ردال قجة الشرطة أن نقطع عن عمله إال لمدة معينة في حدود اإلدازات

المنصجص عليها في القانجن وبعد التصريح له بها.

مادة ()79

(*)

اإلجازات التي يجوز منحها لرجال قوة الشرطة هي:
 .1اإلجازة الدورية.
 .2اإلجازة المرضية.
 .3اإلجازات اإلدارية.
 .4إجازة الحج.
 .5اإلجازة الطارئة.
 .6إجازة خاصة بدون راتب ال تزيد على سنة وال تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية .
 .7إجازة دراسية .
 .8إجازة خاصة للعالج .
 .9إجازة مرافقة مريض .
 .10إجازة التفرغ العلمي.
(*)
مادة معدلة بالقانجن رقم ( )31لسنة .2016
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 .11إجازة التفرغ الرياضي .
 .12إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة .
 .13اإلجازات األخرى التي تمنح للموظفة بمقتضى قانون الخدمة المدنية ووفقًا ألحكامه وذلك لإلناث
الالتي يعملن في قوة الشرطة.
ويججز بقرار من الجزير إضافة االدازات األخرى المقررة لمجظفي الدولة ،وينظم القرار إدراءات منحها

مع مراعاة أحكام المجاد التالية:

مادة ()80
سنجيا ،فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق
جما
ً
يستحق الضابط إدازة دورية لمدة خمسة وأربعين ً
جما في السنة.
ستين ً
سنجيا ،فإذا بلغ الخمسين
جما
ً
ويستحق ضابط الصف والشرطي والخفير إدازة دورية لمدة أربعين ً
جما في السنة.
من عمره استحق خمسة وأربعين ً

ار من تاريخ التعيين وال يججز منحها قبل انقضاء عشرة شهجر من
وتستحق اإلدازة الدورية اعتب ً ا
بدء الخدمة.

وال تدخل أيام العطلة األسبجعية والعطل الرسمية خالل اإلدازة الدورية في حساد مدة هذه

االدازة(.)1

مادة ()81
يججز استدعاء المجاز من ردال قجة الشرطة ،قبل انتهاء إدازته الدورية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
مادة ()82
إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح باإلدازة الدورية عن سنة ما ،دووووواز – بعوووود مجافقة

نقدا وإال أردئت إلى سنة أخرى.
الجزير  -صرف بدلها ً

مادة ()83

()2

نقدا
يحتفظ عضج قجة الشرطة بكامل رصيد إدازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم
َ
تقاض بدلها ً
أثناء خدمته الفعلية ،ويججز له االنتفاع به بما ال زيد على ( 90جماً) في السنة الجاحدة إذا سمحت ظروف

العمل بذلك.

( )1فقرة مضافة بالقانجن رقم ( )31لسنة .2016
( )2مادة معدلة بالقانجن رقم ( )27لسنة  ،2015المعمجل به اعتبا اًر من تاريخ صدوره في  2014/5/27المنشجر في الجريدة الرسمية في العدد
(.)1239
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ويصرف بدل رصيد اإلجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصيد وفقا ً لما يلي:
 -1الضابط الذي بلغ عمره الخمسين ( )300يوماً ،والذي لم يبلغ عمره الخمسين ( )225يوماً.
 -2ضابط الصف والفرد الذي بلغ عمره الخمسين ( )225يوما ً والذي لم يبلغ عمره الخمسين
( )200يوماً.
فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد اإلجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
مادة ()84
ال يستحق ردل الشرطة إدازة دورية عن المدد التي يقضيها في بعثة علمية أو في السجن تنفي ًذا

ال من إدازة من
لحكم صادر عليه ،فإذا كان ردل الشرطة ًا
معار خصم من إدازته الدورية ما حصل عليه فع ً
الجهة المعار إليها.
مادة ()85

()1

مادة ()86

()2

يمنح من يصاد بمرض أو بحادث إدازة مرضية ال تجاوز سنتين براتب كامل.
ويججز بقرار من الجزير بناء على عرض وكيل الجزارة منح ردل الشرطة إدازة مرضية إضافية لمدة

سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه خاللها.

فإذا ثبت أن المرض أو الحادث نادم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن ردل الشرطة مرض
بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل.
مادة ()87
يججز لردل قجة الشرطة في حالة المرض أن يستفيد برصيده من اإلدازات الدورية.

( )1ألغيت المادة ( )85بالقانجن رقم ( )84لسنة .1977
( )2المادة ( )86معدلة بالقانجن رقم ( )1976/85وكان نصها قبل التعد ل هج  " :يمنح من يصاد بمرض أو بحادث إدازة مرضية ال تجاوز سنة
براتب كامل ثم سنة بنصف راتب .ويججز بقرار من الجزير منح ردل الشرطة إدازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت
اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه في خاللها .فإذا ثبت أن المرض أو الحادث نادم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن ردل

يعا براتب كامل".
الشرطة مريض بالسل ،منح هذه المدة دم ً
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مادة ()88
يكجن التصريح باإلدازة المرضية واإلذن بامتدادها بعد مجافقة الهيئة الطبية المختصة إذا زادت على

خمسة أيام ،وإال داز التصريح بها من طبيب أو دار من دور العالج.

ويجب على طالب اإلدازة المرضية أن بلغ عن مرضه في اليجم األول منه.
مادة ()89
ال يججز تسريح ردل قجة الشرطة ألسباد صحية إال بعد استنفاده كامل إدازاته المرضية والدورية

وفقا ألحكام هذا القانجن ،ما لم جافق كتاب ًة على ذلك.
المستحقة ً

بناء على عرض وكيل الجزارة ،إنهاء خدمات ردل قجة الشرطة ألسباد
ويججز بقرار من الجزير ً
صحية قبل استنفاد إدازاته بشرط دفع كامل راتبه عنها.
مادة ()90
يججز منح ردل قجة الشرطة إدازة إدارية بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب زيادة على ما
جما في السنة.
يستحقه من إدازاته الدورية لمدة أو مدد ال تجاوز خمسة عشر ً
مادة ()91
يججز منح ردل قجة الشرطة  -إذا سمحت ظروف العمل بذلك  -إدازة خاصة براتب كامل ال تحسب

جما ألداء فريضة الحج.
من إدازاته الدورية لمدة أربعين ً
وال تمنح هذه اإلدازة إال مرة واحدة في مدة الخدمة.
مادة ()92

مقدما
اإلدازة الطارئة هي التي تكجن لسبب طارئ ال يستطيع ردل قجة الشرطة معه إبالغ رؤسائه
ً

للتصريح له بها.

وال يججز لردل قجة الشرطة أن نقطع عن عمله لسبب طارئ لمدة تجاوز جمين في المرة الجاحدة وال

أكثر من أربع مرات في العام الجاحد.

ويجب على ردل قجة الشرطة أن يقدم لرئيسه عقب عجدته من اإلدازة الطارئة بياًنا باألسباد التي
اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من االستئذان منه.
مادة ()93
يصرف لردل قجة الشرطة في إدازاته المرضية واإلدارية والطارئة وفي إدازة الحج كامل راتبه وبدالته.
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مادة ()94
كل من انقطع عن عمله أو لم يعد إليه عند انتهاء إدازته مباشرًة حرم من راتبه مدة غيابه ،وذلك
عسكريا.
مع عدم اإلخالل بمؤاخذته تأد ًبيا أو
ً
ومع ذلك يججز لجكيل الجزارة أن يقرر حساد مدة الغياد من رصيد اإلدازات الدورية المستحقة إذا
كان الغياد لعذر مقبجل.
ويبين قانجن المحاكمات والعقجبات العسكرية حاالت اعتبار الغياد عن الخدمة ف ار ارً.

الباد الرابع

انتهاء الخدمة
مادة ()95
قائما بعمله أو مجازاً
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( /79بند  )6يعتبر ردل قجة الشرطة في الخدمة متى كان ً
مجفدا أو محاالً للمحاكمة أو أسي اًر(*).
أو مكلفاً بمهمة رسمية أو ً
وال تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم اإلخالل

بأحكام المادة ( )49من هذا القانجن.

مادة ()96
تنتهي خدمة الضابط ألحد األسباد اآلتية:
 - 1فقده الجنسية الكجيتية.

 - 2بلجغه من العمر ستين سنة ميالدية ،ويججز بقرار من مجلس الجزراء  -وبشرط مجافقة الضابط  -مد
مددا ال يجاوز بها الخامسة والستين من عمره ،وتدخل هذه المدة في حساد التقاعد.
الخدمة مدة أو ً
 - 3اإلحالة إلى التقاعد.
 - 4قبجل االستقالة.

صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة ( )89من هذا القانجن.
 - 5ثبجت عجزه
ً
 - 6التسريح.

 - 7التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو باألمانة.
 - 8الجفاة ،أو الحكم بثبجت الغيبة المنقطعة.

(*)
فقرة معدلة بالقانجن رقم ( )31لسنة .2016
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مادة ()97
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد والخفير ألحد األسباد اآلتية:

 - 1فقده الجنسية الكجيتية.

مددا ال يجاوز بها
 - 2بلجغه من العمر ستين سنة ميالدية ،ويججز بقرار من الجزير مد الخدمة مدة أو ً
الخامسة والستين من عمره ،وتدخل هذه المدة في حساد التقاعد.
 - 3اإلحالة إلى التقاعد.
 - 4قبجل االستقالة.

صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة ( )89من هذا القانجن.
 - 5ثبجت عجزه
ً
 - 6التسريح.
 - 7عدم تجد د تطجعه.

 - 8التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو باألمانة.
 - 9الجفاة ،أو الحكم بثبجت الغيبة المنقطعة.

مادة ()98

(*)

يججز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة ،وبلغ عمره في

رتبته السن اآلتية:
في رتبه مالزم

 47سنة

في رتبه نقيب أو رائد

 49سنة

في رتبه عقيد

 54سنة

في رتبه مقدم

في رتبه عميد

باقي الرتب

 52سنة
 56سنة
 58سنة

وتكجن إحالة الضابط إلى التقاعد حتى رتبة عقيد بقرار من الجزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة

للشرطة ،وتكجن بمرسجم للرتب التي تلي ذلك حسب التسلسل العسكري.
مادة ()99

تججز إحالة ضابط الصف والفرد والخفير إلى التقاعد بقرار من وكيل الجزارة إذا أتم الخامسة
والخمسين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة.

(*)
المادة ( )98معدلة بالقانجن رقم ( )17لسنة .1994
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مادة ()100
لردل قجة الشرطة أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميالدية

طا ومن وكيل الجزارة إذا كان من ضباط الصف أو األفراد
كاملة ،ويجاد إلى طلبه بقرار من الجزير إذا كان ضاب ً
أو الخفراء.

مادة ()101

إذا أحيل أحد ردال قجة الشرطة إلى التقاعد وكان قد استجفى المدة الالزمة كحد أدنى للترقية ،ولم

رق لعدم ودجد شجاغر ،منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا األساس.
مادة ()102

يجب أن تكجن االستقالة مكتجبة ،وخالية من أي قيد أو شرط ،وال تنتهي خدمة المستقيل إال بالقرار
الصادر بقبجلها.

وال تججز االستقالة من الشرطة في حاالت الحرد والحكم العرفي والطجارئ.
مادة ()103

ائيا إلى حين
ال تججز استقالة ردل قجة الشرطة أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته
عسكريا أو دز ً
ً
نهائيا فيما هج منسجد إليه.
البت
ً
مادة ()104

(*)

يسرح ردل قجة الشرطة من الخدمة ألحد األسباد اآلتية:
 - 1عدم ادتيازه فترة التجربة بنجاح.

 - 2إذا قرر الجزير ذلك وفًقا ألحكام المادة ( )55من هذا القانجن أو ألسباد أخرى يحددها.

 – 3إذا التحق بخدمة أية دهة أدنبية بغير ترخيد من السلطة المختصة بالتعيين ،وتعتبر خدمته منتهية
من تاريخ التحاقه بتلك الجهة.

 - 4إذا اقتضى الصالح العام ذلك.

ويكجن التسريح في الحاالت السابقة بمرسجم بالنسبة إلى من يعينجن بمرسجم وبقرار من مجلس الجزراء
بناء على عرض وكيل الجزارة بالنسبة إلى ضباط الصف
بالنسبة لغيرهم من الضباط ،وبقرار من الجزير ً
واألفراد والخفراء.
مادة ()105

ألحكامه.

وفقا
تنتهي خدمة ضباط الصف واألفراد والخفراء بانتهاء مدة تطجعهم إذا لم تجدد عقد التطجع ً

(*)
مادة معدلة بالقانجن رقم ( )31لسنة .2016
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مادة ()106

إذا حكم على ردل قجة الشرطة بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم ترتب عليه إنهاء خدماته ،وكان

مجقجًفا ،انتهت خدمته من تاريخ وقفه ،وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )49من هذا القانجن.
مادة ()107

تسري على ردل قجة الشرطة الذي تنتهي خدماته أحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
مادة ()108
يعتبر من االحتياط ردال الشرطة الذ ن تنتهي خدمتهم باإلحالة إلى التقاعد أو بقبجل استقالتهم أو

بعدم تجد د تطجعهم ويججز بقرار من الجزير استدعاء االحتياط في حالة الحرد والحكم العرفي والطجارئ.
ويصدر بتنظيم خدمة االحتياط مرسجم أميري.
مادة ()109

شهر لتسليم ما في
يججز بقرار من وكيل الجزارة إبقاء ردل الشرطة بعد انتهاء خدمته مدة ال تجاوز ًا
عهدته ،ويججز مد هذا الميعاد مدة أخرى ال تجاوز شهرين ،وتصرف عن مدة التسليم مكافأة شهرية تعادل ما

شهريا أثناء الخدمة.
كان تقاضاه
ً

مادة ( 109مكر ارً)

(*)

يججز االستعانة بخبرات الضباط الذ ن تنتهي خدمتهم ألسباد غير تأد بية أو مخلة بالشرف أو

األمانة أو للصالح العام ،وذلك في مقابل مكافأة تنظم إدراءاتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية ،ويججز

الجمع بين هذه المكافأة والمعاش التقاعدي.

الباد الخامس
أحكام انتقالية
مادة ()110

ثبت في رتبته الحالية كل ردل من ردال قجة الشرطة كجيتي الجنسية مجدجد في الخدمة عند العمل

بهذا القانجن.

(*)
مادة مضافة بالقانجن رقم ( )31لسنة .2016
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مادة ()111
تستمر خدمة ردال قجة الشرطة غير الكجيتيين المجدجد ن في الخدمة جم نفاذ هذا القانجن ،وتسري

في حق كل منهم  -حسب رتبته  -أحكام المرسجم أو القرار المشار إليهما في المادة ( )26من هذا القانجن،
وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانجن من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها.
مادة ()112
إلى حين صدور المراسيم والقرارات المنصجص عليها في هذا القانجن ،تسري دميع النظم المعمجل

حاليا ،إال ما كان منها مخالًفا لنصجص هذا القانجن.
بها ً

مادة ()113
يصدر وزير الداخلية اللجائح والق اررات الالزمة لتنفيذ هذا القانجن ،ويججز أن نيب عنه وكيل الجزارة
في إصدارها.
مادة ()114
على الجزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانجن ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية(*).

أمير الكجيت
صباح السالم الصباح

صدر في  24صفر 1388هو،
المجافق  21ما ج 1968م.

(*)

نشر بالعدد ( )678من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ .1968/5/21
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ددول الرتب والمرتبات

(*)

ألعضاء قجة الشرطة

الرتبة

المرتب الشهري
أول المربجط

العال وات الدورية
قيمتها

المدة الالزمة كحد أدنى

عددها

الضبوواط:

فريق أول

للبقاء في الرتبة
وو

1890

60

3

فريوووق

1650

60

3

وو

لوووجاء

1430

55

3

وو

1210

55

3

عقيووود

1050

40

3

أربع سنجات

مقووودم

890

40

3

أربع سنجات

750

35

3

نقيوووب

650

25

3

ثالث سنجات

مالزم أول

550

25

3

ثالث سنجات

500

25

1

عميووود

رائووود

مووالزم

وو

ثالث سنجات

سنتووان

ضباط الصف واألفراد:
وكيول أول

540

20

15

460

20

3

420

10

3

رقيوووب

380

10

3

ثالث سنجات

عريوووف

340

10

3

ثالث سنجات

300

10

3

260

10

3

ثالث سنجات

3

وو

وكيوووول ضابط

رقيوب أول

وكيل عريف

شووورطي

الخفوووراء:
خفيووووووور

(*)

وو

180

8

أربع سنجات
أربع سنجات

ثالث سنجات

استبدل هذا الجدول بالجداول السابقة المرفقة بالقانجن رقم ( )27لسنة  1994المعمجل به من  ،1994/6/26ثم عدل بالمرسجم رقم ( )119لسنة  2011المعمجل به اعتباراً من .2011/3/21
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مرسوم بالقانون رقم ( )9لسنة1980
بتقرير زيادة في المعاشات الخاضعة ألحكام القانون
رقم( )27لسنة  1961بشأن معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة
بعد اإلطالع على األمر األميري الصادر في  4من رمضان سنة1396هـ الموافق  29أغسطس سنة
1976م بتنقيح الدستور،
وعلى المادة( )155من الدستور،
وعلى القانون رقم ( )27لسنة  1961بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجاال الجايش
والقوات المسلحة،
وعلااى القااانون رقاام ( )31لساانة  1967فااي شااأن سااريان أحكااام قااانون معاشااات ومكافااآت التقاعااد
للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،
وعلى القانون رقم ( )32لسنة  1967في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم( )23لسنة  1968بشأن نظـام الشرطة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في  23يوليو سنة  1974بمنح عالوة غالء معيشاة ألصاحاب المعاشاات أو
المستحقين عنهم،
وبناء على عرض وزيري الدفاع والداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون اآلتي نصه:
مادة ()1
تماااانح زيااااادة فااااي المعاشااااات الخاضااااعة ألحكااااام القااااانون رقاااام ( )27لساااانة  1961المشااااار إليااااه
مقااادارها (25/-د.ك) شاااهريا ،تااازاد إلاااى الضاااعف أن كاااان صااااحب المعااااش متزوجاااا أو كاااان لاااه ولاااد أو
أكثر ،كما تمنح الزيادة المضاعفة للمستحقين في المعاش في جميع األحوال.
ويضاف عن كل ولد من أوالد صاحب المعاش المستوفين لشروط االستحقاق من بعده أو من األوالد
المستحقين في المعاش5/-د.ك.
ويكون توزيع الزيادة المقررة للمستحقين وفقا للجدول رقم ( )1المرافق للقانون رقم ( )27لسنة
 1961المشار إليه.
مادة ()2
تمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة ألصحاب المعاشات والمستحقين بعد تطبياق قواعاد
الحد األدنى المنصوص عليها في المادتين 23و 24من القاانون رقام ( )27لسانة  1961المشاار إلياه .كماا ال
يسري الحد األقصى المنصوص عليه في المادة ( )22منه على هذه الزيادة.
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مادة ()3
ال يجوز أن يترتاب علاى الزياادة التاي تمانح وفقاا ألحكاام هاذا القاانون زياادة الجازء الاذي كاان يجاوز
لصاحب المعاش استبداله قبل تقريرها أو زيادة ما يستحق من عالوة غالء معيشة وفقا ألحكام المرسوم بمانح
عالوة غالء معيشة ألصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار إليه.
مادة()4
تسري أحكام هاذا القاانون علاى أصاحاب المعاشاات والمساتحقين فاي  30يونياو سانة  1979ويحادد
مقادار الزيااادة وفقاا للشااروط التاي تنطبااق علايهم فااي هاذا التاااريب وتصارف لهاام اعتباارا ماان  25فبرايار ساانة
.1979
مادة ()5
تؤخذ المبالغ الالزمة لتنفيذ هذا القانون من االحتياطي العام للدولة.
مادة ()6
على الوزراء-كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون  ،ويعمل به من تااريب نشاره فاي الجريادة الرسامية،
مع مراعاة حكم المادة(.)*( )4
أمير الكويت
جابر األحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر العلي السالم
وزير الدفاع

وزير الداخلية

سالـم الصباح

نواف األحمد الصباح

صدر بقصر السيف،
فــي16:ربيع األول 1400هـ
 3فبرايــر 1980م

(*)

نشر بالعدد( )1286من الكجيت اليجم بتاريخ .1980/2/10
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مرسوم رقم ()91/38
في شأن تكريم الشهداء
بعد اإلطالع على الدستور،
وعلى المرسوم األميري رقم ( )15لسنة  1959بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )17لسنة  1962في شأن األوسمة واألنواط العسكرية،
وعلى القانون رقم ( )20لسنة  1974بشأن إنشاء ميدالية مبارك الكبير ووسام الكويت،
واعتزازا ً من الدولة بشهدائها وتكريما ً لهم عما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن،
وبناء على عرض مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا باآلتي

مادة ()1
ينشأ مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم يلحق بالديوان األميري.
وتخصص االعتمادات المالية الالزمة لهذا المكتب في ميزانية الديوان األميري.
موادة ()2

(*)

يشكل مجلس أمناء مكتب تكريم الشهداء برئاسة وزير شئون الديوان األميري وعضوية كل من:
 -1نائب وزير شئون الديوان األميري نائبًا للرئيس.
عضوا.
 -2مدير عام مكتب تكريم الشهيد
ً
 -3ممثل عن الجهات التالية يرشحه الوزير المختص:
 وزارة الدفاع. وزارة الداخلية. الحرس الوطني. اإلدارة العامة لإلطفاء. وزارة الشئون االجتماعية والعمل. -الهيئة العامة لشئون القصر.

(*)

مادة معدلة بمرسجم رقم ( )47لسنة  ،1991المعمجل به اعتبا اًر من  ،1991/7/17ثم بالمرسجم رقم ( )325لسنة  2011المعمجل
به اعتبا اًر من  2011/9/4المنشجر بالجريدة الرسمية بالعدد ( )1043السنة السابعة والخمسجن.
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 -4ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص يصدر بتعيينهم قرار من وزير شئون الديوان األميري
لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويضع المجلس الئحة تنظم كيفية عقد اجتماعاته والنصاب الالزم إلصدار قراراته ومتابعة تنفيذها.
موادة ( 2مكر اًر أ)

()1

يكون لمكتب تكريم الشهداء مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد على األقل.
ويتولى المدير العام إدارة المكتب وتصريف أموره المالية واإلدارية وتنفيذ سياسات وقرارات مجلس
األمناء.
مادة ( 2مكر اًر د)

()2

يتولى مجلس األمناء رسم السياسة العامة للمكتب واإلشراف على تنفيذها وإصدار القرارات الالزمة
لذلك.
كما يقوم بتسمية الشهيد وتحديد فئته وف ًقا لنص المادة ( )4من هذا المرسوم ،ويتبع في هذا الشأن
اإلجراءات التالية:
 -1العسكريون:
تقوم الجهة التابع لها العسكري المتوفى بإبالغ مكتب الشهيد بكتاب رسمي تطلب فيه اعتماده شهيدًا
مرفقًا به ما يلي:
أ -شهادة الوفاة.
ب -محاضر التحقيق موض ًحا بها ظروف الحادث بالتفصيل.
ج -أقوال الشهود إن وجدوا.
د -مذكرة بالرأي باعتباره شهيدًا وفقًا ألحكام هذا المرسوم.
 -2المدنيون المكلفون من قبل الجهات الرسمية ،وتقوم تلك الجهات باإلجراءات السابقة.
 -3شهداء الكوارث والحوادث االستثنائية العامة:
يتقدم ذوو المتوفى إلى مكتب الشهيد بطلب لتسميته شهيدًا بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد
الكارثة أو الحادث بناء على طلب مجلس األمناء.

( )2 ،1المادتان (2مكرر أ وو  2مكرر د) مضافتان بالمرسجم رقم ( )325لسنة  2011المعمجل به اعتبا اًر من  ،2011/9/4ثم عدلت
المادة ( 2مكر اًر أ) بمجدب المرسجم رقم ( )190لسنة .2017
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ويشكل مجلس األمناء لجنة فرعية من بين أعضاءه تختص بدراسة الطلبات التي ترد إلى المكتب
وترفع إلى مجلس األمناء بما انتهت إليه من رأي ويكون للمجلس اعتماده أو رفضه أو طلب المزيد من
الدراسة أو البيانات.
يكون قرار مجلس األمناء باعتماد المتوفى شهيدًا ملز ًما لكافة الجهات العامة ذات العالقة.
موادة ()3

()1

ومعنجيا بمختلف الصجر بما يكشف عن تقد ر الدولة لهم
ماديا
يكجن تكريم الشهداء وأسرهم
ً
تكريما ً
ً
وذلك وفق الجدول المرفق بهذا المرسجم.
ويقصد بأسرة الشهيد األقرباء من الدردة األولى وفي حالة عدم ودجد أقرباء من الدردة األولى يكجن

المستحقين أقارد الدردة الثانية ،وفي هذه الحالة تم منحهم المزايا المالية فقط ،ويججز لمجلس األمناء أن

يقترح أي صجر أخرى من صجر التكريم المناسبة ،كما يضع الضجابط لما تم إقراره من صجر التكريم.
مادة ()4

()2

يقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل من فقد حياته في سبيل الدفاع عن سالمة الوطن
وأمنه أو بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث االستثنائية العامة ،ويشمل الفئات التالية:
 -1شهيد العمليات الحربية:
العسكري أو المدني المكلف رسميًا الذي يفقد حياته بسبب العمليات أو أعمال األمن الداخلي أو
الخارجي أو أثناء األسر أو بسببه.
ويعد ضمن هذه الفئة كل من فقد حياته بسبب إحدى الحاالت التالية إذا كانت ألغراض الدفاع
العسكري أو األعمال المرتبطة بذلك:
أ -مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.
ب -اإلنزال الجوي للمظليين أثناء التدريب.
ج -غرق القطع البحرية.
د -حوادث الطائرات العسكرية.
هـ -زرع وإزالة األلغام وأعمال المتفجرات.

( )1مادة معدلة بالمرسجم رقم ( )325لسنة  2011المعمجل به اعتبا اًر من .2011/9/4
( )2مادة معدلة بالمرسجم رقم ( )325لسنة  2011المعمجل به اعتبا اًر من .2011/9/4
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 -2شهيد الواجب:
عسكري الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو اإلطفاء الذي فقد حياته بسبب أداء واجبات
وظيفته ما لم يعد ضمن الفئة السابقة.
 -3شهيد الكوارث الطبيعية والحوادث االستثنائية العادية:
كل من فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية أو حوادث استثنائية عامة ،إذا قرر مجلس الوزراء
اعتبارها كذلك.
مادة ( 4مكر ار)

(*)

يعتبر من الشهداء كل من ثبت وفاته من األسرى والمفقجد ن بسبب الغزو العراقي الغاشم لدولة الكجيت،

وذلك اعتبا اًر من تاريخ التعرف على رفاته ،وتطبق عليه األحكام الجاردة في هذا المرسجم.
وتسجى أوضاعه الجظيفية والتأمينية إذا كان من العاملين في الحكجمة أو المؤسسات العامة أو
الشركات المملجكة للدولة على أساس انتهاء خدمته بالجفاة من التاريخ المشار إليه.

يعتد في تحد د الجرثة المستحقين لتركة من اعتبر شهيداً وفقاً ألحكام هذه المادة بتاريخ وفاة من عثر

على رفاته ،ويثبت ذلك التاريخ بمجدب تقرير طبي شرعي من اإلدارة العامة لألدلة الجنائية.

أما من لم يعثر على رفاته ،فيتبع في شأن ثبجت وفاته وما ترتب على ذلك من آثار شرعية اإلدراءات

المقررة في قجاعد وأحكام األحجال الشخصية وذلك بمعرفة ذوى الشأن.
مادة ()5

ويعمل به من تاريخ
على رئيس مجلس الجزراء والجزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسجمُ ،
نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكجيت
دابر األحمد الصباح
رئيس مجلس الجزراء
سعد العبدهللا السالم الصباح
صدر في 7 :ذو الحجة 1411هو
المجافق  19 :جنيج 1991م

(*)

الفقرتان األولى والثانية مضافتان بالمرسجم رقم ( )50لسنة  2004المعمجل به من  2004/2/18و العدد ( )656من الجريدة الرسمية ،أما
الفقرتان الثالثة والرابعة فانهما مضافتان بالمرسجم رقم ( )114لسنة  2005و العدد ( )719من الجريدة الرسمية.

76

ددول صجر تكريم الشهداء وأسرهم

ت

1

صجر التكريم

أولجية الحصجل على سكن مجاني وفق
أنظمة اإلسكان.

شهيد العمليات الحربية

العامة

كجيتي

غير كجيتي

كجيتي

غير كجيتي

كجيتي































































2
3

تقديم المنح الشهرية الثابتة

4

منح مبالغ مالية مقطجعة.



5

منح مزايا مالية مقطجعة.





6

دية شرعية.





7

رعاية صحية داخل وخارج الدولة

(بالنسبة لغير الكجيتي يشترط أن يكجن

والحجادث االستثنائية
غير كجيتي

إسقاط كافة د جن الدولة قبله
للمستفيد ن.

شهيد الجادب

شهيد الكجارث













مقيماً في الكجيت).

8

تقديم الرعاية االدتماعية

9

إطالق أسمائهم على مرافق الدولة

























 10التجصية بمنح الجنسية.













 11حج وعمرة.

























وتضمن المناهج الدراسية بطجالتهم.

 12منح األوسمة واألنجاط العسكرية
والمدنية.
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مرسوم رقم 94/200
بإنشاء أكاديمية الشرطة
بعد اإلطالع على الدستور،
وعلى القانون رقم  29لسنة  1966في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم  23لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم  15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في  10من نوفمبر سنة  1968بإنشاء كلية للشرطة المعدل بالمرسوم
الصادر في  8نوفمبر سنة 1981م،
وعلى المرسوم الصادر في  4من إبريل سنة  1979في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم
المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في  20من يونيو سنة  1984بتنظيم كلية الشرطة،
وبنا ًء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا باآلتي:

الباد األول

األحكام العامة
مادة ()1

()1

تنشأ في وزارة الداخلية أكاديمية للشرطة تسمى [أكاديمية سعد العبدهللا للعلوم األمنية] تعد إحدى
المؤسسات التعليمية بالدولة ،وتختص بتعليم وتدريب وتأهيل وإعداد الطلبة الملتحقين بأجهزتها التعليمية
وتقديم الدراسات التخصصية والعليا وإجراء األبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة في مجاالت عملها.
موادة ()2

()2

تضم األكاديمية األجهزة التعليمية التالية-:
 – 1كلية الدراسات العليا.
 – 2كلية الشرطة.
 – 3معهد الشرطة.
 – 4معهد الهيئة المساندة.
 – 5مدرسة الشرطة.

( )1مادة معدلة بالمرسجم رقم ( )191لسنة  2006المعمجل به اعتبا اًر من .2006/7/9
( )2مادة معدلة بالمرسجم رقم ( )191لسنة  2006المعمجل به اعتبا اًر من .2006/7/9
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ويجوز بقرار من وزير الداخلية – بعد أخذ رأي مجلس األكاديمية – إنشاء معاهد ومراكز للدراسات
التخصصية أو دمج أو إلغاء القائم منها.
وتبين الالئحة التنفيذية اختصاصات هذه األجهزة وتكوينها ،وتحدد الوحدات التابعة لكل منها
واختصاصاتها.
وتضم األكاديمية عددًا من اإلدارات والوحدات ،تحدد بقرار من وزير الداخلية.
مادة ()3
يرأس األكاديمية مدير عام من الضباط برتبة عميد على األقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها
واإلشراف على تنفيذ قرارات مجلس األكاديمية ويعاونه مساعد أو أكثر برتبة مناسبة ،ويعين المدير
ومساعدوه بقرار من وزير الداخلية.
ويتولى إدارة كل جهاز تعليمي أو تدريبي من أجهزة األكاديمية مدير من بين الضباط يعين بقرار من
وزير الداخلية.
مادة

()1( )4

يكون لألكاديمية مجلس يسمى [مجلس أكاديمية سعد العبدهللا للعلوم األمنية] برئاسة وكيل وزارة
الداخلية ،ويحدد أعضائه واختصاصاته ونظام وقواعد العمل به وانعقاده وكيفية إصدار قراراته ونفاذها
والمكافآت المالية التي تصرف ألعضائه سنويا ً وكل ما يتعلق بشئونه قرار من وزير الداخلية.
مادة ()5

()2

مادة ()6

()3

( )1مادة معدلة بالمرسجم رقم ( )191لسنة .2006
( )3 ،2ألغيت المادة ( )5و( )6بمجدب المرسجم رقم ( )191لسنة .2006
.
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الباد الثاني

قجاعد القبجل وشئجن الطلبة
مادة ()7
يشترط فيمن يقبل للدراسة باألجهزة التعليمية باألكاديمية ما يلي-:
 - 1أن يكون كويتي الجنسية ،ويجوز قبول غير الكويتيين إذا كانوا مبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد
الذي يحدده سنو ًيا مجلس الوزراء.
 – 2أن يكون محمود السيرة ،حسن السمعة.
 – 3أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
 – 4أال يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
 - 5أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والبدنية.
 - 6أن يكون حاصالً على الشهادة العلمية الالزمة للقبول للدراسة.

وتبين الالئحة التنفيذية الشروط األخرى الالزم توافرها في المتقدم وشروط االلتحاق ومدة الدراسة.
مادة ()8
يكون قبول الطالب بأجهزة األكاديمية ذات النظام الداخلي تحت االختبار لمدة ثالثة أشهر من تاريب
انتظامهم بالدراسة ،وتبين الالئحة التنفيذية نظم التثبت من الصالحية وما يترتب على ذلك من آثار.
مادة ()9
تتحمل وزارة الداخلية نفقات إعاشة الدارسين باألجهزة التعليمية ذات النظام الداخلي كما تتحمل
تكاليف كسائهم وعالجهم .ويجوز بقرار من وزير الداخلية منحهم مكافآت مالية طوال مدة قيدهم باألكاديمية.
مادة ()10
تبين الالئحة التنفيذية الجزاءات التأديبية واالنضباطية التي يمكن توقيعها على الدارسين والسلطات
المختصة بتوقيعها ،كما تبين القواعد المنظمة للخصم من درجات السلوك والمواظبة ،وتشكيل مجلس تأديب
الطالب وسلطاته ونظام التصديق على قراراته.
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مادة ()11
يفصل الطالب بقرار من وكيل وزارة الداخلية بنا ًء على اقتراح مدير عام األكاديمية في الحاالت
اآلتية:
 – 1ثبوت عدم توافر أحد شروط القبول المنصوص عليها في هذا المرسوم والئحته التنفيذية أو فقده له
أثناء الدراسة.
 - 2التغيب عن الدراسة لمدة خمسة عشر يو ًما متصلة دون عذر مقبول.
 – 3ثبوت عدم الصالحية خالل فترة االختبار.
ير وزير الداخلية منح فرصة استثنائية واحدة لطلبة
 - 4الرسوب أكثر من مرة في سنة دراسية واحدة ما لم َ
السنة النهائية.
 – 5إذا عاود الغش في االمتحانات.
 - 6وجود مبررات تتعلق بالصالح العام.
مادة ()12
إذا رغب الطالب في االستقالة من أحد األجهزة التعليمية باألكاديمية ،عليه أن يقدم طلبًا مكتوبًا غير
مشروط إلى مدير عام األكاديمية الذي يتولى البت فيه خالل خمسة عشر يو ًما ،وإال اعتبرت االستقالة مقبولة
بمضي هذه المدة.

الباد الثالث

نظام الدراسة
مادة ()13
تشمل مناهج الدراسة المقررات الشرطية والقانونية والعامة والتدريبات الشرطية والرياضة
الشرطية .وتكون الدراسة باألكاديمية باللغة العربية ،ولمجلس األكاديمية تقرير دراسة مادة أو أكثر بإحدى
اللغات األجنبية.
وتبين الالئحة التنفيذية نظام تدريس هذه المقررات ومددها وعدد ساعاتها ونظام االمتحان في كل
منها ومعاييره.
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مادة ()14
يجوز إعفاء الدارس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو بعضها إذا ثبت أنه حضر
مقررات دراسية تعادلها وأدى بنجاح االمتحانات المقررة لها .وتبين الالئحة التنفيذية المعايير الخاصة
بمعادلة المقررات.
مادة ()15
تمنح األكاديمية بعد اعتماد مجلس األكاديمية لنتائج امتحانات الدراسة الدرجات العلمية والشهادات
التالية-:
 - 1دردة الدكتجراة في علجم الشرطة.
 – 2دردة المادستير في علجم الشرطة.

 – 3دبلجم الدراسات العليا في علجم الشرطة.

 – 4دردة البكالجريجس في علجم الشرطة التي تعادل دردة اإلدازة الجامعية بالتنسيق مع المجلس األعلى
للتعليم العالي.

 - 5دبلجم في علجم الشرطة.

كما تمنح األكاديمية الشهادات التأهيلية والتأسيسية واجتياز الدورات التدريبية .وتبين الالئحة
التنفيذية نظام الدراسة والشروط الالزمة للحصول على الشهادات والدرجات العلمية.

الباد الرابع

أحكام ختامية
مادة ()16
يكون لألكاديمية اعتمادات مالية خاصة بها تدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية.
مادة ()17
يكون لألكاديمية عَلم وشعار خاص بها يصدر بهما قرار من وزير الداخلية.
مادة ()18
يصدر وزير الداخلية ،بعد أخذ رأي مجلس األكاديمية ،الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم والقرارات
الالزمة لتنفيذه.

82

مادة ()19
مع عدم اإلخالل بأحكام هذا المرسوم يستمر العمل باللوائح المطبقة إلى حين صدور الالئحة
التنفيذية.
مادة ()20
يلغى مرسوم إنشاء كلية الشرطة الصادر في  10من نوفمبر سنة  ،1968ومرسوم تنظيم كلية
الشرطة الصادر في  20يونيو سنة  ،1984كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة ()21
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسجمُ ،
أمير الكجيت

رئيس مجلس الجزراء بالنيابة
صباح األحمد الجابر

وزير الداخلية
علي الصباح

صدر بقصر السيف في20 :ربيع الثاني سنة 1415هـ.
الموافق

 26 :سبتمبـر سنة 1994م.

83

صباح السالم الصباح

قانون رقم ( )13لسنة 2020
في شأن قوة اإلطفاء العام

(*)

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( )16لسنة  1960والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة  1960والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )49لسنة  1960في شأن المؤسسات العالجية،
وعلى القانون رقم ( )23لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )18لسنة  1978في شأن أنظمة السالمة وحماية المرافق العامة
وموارد الثروة العامة ،والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )56لسنة ،1980
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة  1978بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على
تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )21لسنة  1979في شأن الدفاع المدني،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )69لسنة  1980بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريين والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )129لسنة ،1992
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة  1981بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات
اإلدارية والمعدل بالقانون رقم ( )61لسنة ،1982
وعلى القانون رقم ( )36لسنة  1982في شأن رجال اإلطفاء والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )116لسنة  1992في شأن التنظيم اإلداري وتحديد االختصاصات
والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم ( )111لسنة  2013في شأن تراخيص المحالت التجارية،
وعلى القانون رقم ( )33لسنة  2016بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم ( )1لسنة ،2018
وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(*)
نشر في الجريدة الرسمية في العدد ( )1499السنة السادسة والستجن بتاريخ  ،2020/9/6وعمل به اعتبا اًر من .2020/10/6
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تعريفات
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص:

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

قوة اإلطفاء:

قوة اإلطفاء العام.

الرئيس:

رئيس قوة اإلطفاء العام.

أعضاء قوة اإلطفاء العام:

ضباط وضباط صف قوة اإلطفاء.
الباب األول
أحكام عامة
مادة ()2

تنشأ قوة نظامية غير مسلحة تسمى "قوة اإلطفاء العام" تحل محل اإلدارة العامة لإلطفاء ،وتتبع
الوزير المختص ،ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.
مادة ()3
يتولى قيادة قوة اإلطفاء العام رئيس برتبة فريق على األقل ممن له مدة خدمة ال تقل عن عشرين
عا ًما باإلطفاء ،ويكون مسؤوالً عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذًا لهذا القانون ،ويكون له نائب
أو أكثر برتبة لواء على األقل ممن لهم خدمة باإلطفاء ال تقل عن عشرين عا ًما ،ويصدر بتعيينهم مرسوم بنا ًء
على ترشيح الوزير المختص.
مادة ()4
يتولى الرئيس االختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة تنفيذًا له ،وعلى
األخص ما يلي:

 -1إصدار القرارات التي تتضمن شروط وقواعد السالمة الواجب توافرها في مختلف األنشطة الصناعية
والتجارية والزراعية والمهنية والحرفية واألعمال والمباني السكنية والمحالت والمنشآت بما يكفل
حماية األرواح والممتلكات العامة والخاصة.
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 -2تحديد اإلجراءات والتدابير الوقائية من أخطار الحرائق والكوارث في زمن السلم والحرب وكيفية
مواجهتها وإزالة آثارها.
 -3إصدار القرارات الخاصة بإجراءات وتدابير منع وقوع الحرائق والوقاية منها وتنظيم منح
التراخيص الالزمة وضبط ما يقع من مخالفات بشأنها.
 -4تحديد وتصنيف األماكن والمحالت والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الحماية المقررة كليًّا أو جزئيّا
واألجهزة والمعدات الالزمة لتنفيذ هذه األعمال.
مادة ()5
ت ُنشأ كلية تسمى "كلية اإلطفاء العام" بمرسوم ،تحدد فيه شروط وقواعد القبول وااللتحاق بالكلية
ومدة ونظام الدراسة بها.
مادة ()6
يحدد الوزير المختص بنا ًء على اقتراح الرئيس رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة اإلطفاء
وفقًا ألحكام القانون ،وذلك طبقًا للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()7
تلتزم الجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة ،وبلدية الكويت بتنفيذ الخطط واإلجراءات
والتدابير والشروط والضوابط التي تصدرها قوة اإلطفاء في مجال الحماية من الحرائق واإلغاثة.
مادة ()8
يسري على أعضاء قوة اإلطفاء أحكام القانون رقم ( )23لسنة  1968المشار إليه والقوانين
المعدلة له ،وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

الباب الثاني
تعيين أعضاء قوة اإلطفاء واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي
الفصل األول
التعيين
مادة ()9
يكون االلتحاق بقوة اإلطفاء العام عن طريق التعيين وتبين الالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون
الحقوق والواجبات المفروضة على أعضائها.
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مادة ()10
يكون تعيين الضباط في قوة اإلطفاء من خريجي كلية اإلطفاء أو ما يعادلها بقرار من الوزير
المختص بنا ًء على عرض الرئيس ،ويشترط فيمن يعين اآلتي:
 .1أن يكون كويتي الجنسية.
 .2أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميالدية.
 .3أن تثبت لياقته البدنية والصحية للخدمة.
 .4أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.
 .5أال يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية ،أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ،ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
 .6أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ،ما لم يمض على صدوره ثالث سنوات على
األقل.
وإلى حين تخرج أول دفعة من كلية اإلطفاء ،يشترط للتعيين في رتبة مالزم إطفاء إما الحصول من قوة
اإلطفاء على مؤهل علمي بعد الثانوية العامة لمدة سنتين على األقل أو الحصول على مؤهل جامعي ودورة
تدريبية من قوة اإلطفاء لمدة ستة أشهر على األقل.
ويكون تعيين ضباط الصف وفقًا للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()11
يؤدي ضباط قوة اإلطفاء أمام الوزير المختص قبل مباشرة العمل اليمين اآلتية:
صا ألميرها المفدى وأن أؤدي عملي بأمانة
"أقسم باهلل العظيم أن أكون وفيًّا لدولة الكويت مخل ً
سرا اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد ترك العمل
وإخالص وأن أقوم بواجبي بنزاهة وشرف ،وأال أفشي ًّ
حفا ًظا على أسرار الناس وأعراضهم ،وأن أحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم".
ويؤدي ضباط صف قوة اإلطفاء ذات اليمين قبل مباشرة العمل أمام الرئيس أو من يفوضه.
مادة ()12
تكون الرتب العسكرية لضباط قوة اإلطفاء حسب التسلسل اآلتي:
 مالزم إطفاء. مالزم أول إطفاء. نقيب إطفاء. رائد إطفاء.87

 مقدم إطفاء. عقيد إطفاء. عميد إطفاء. لواء إطفاء. فريق إطفاء. فريق أول إطفاء.مادة ()13
تكون الرتب العسكرية لضباط الصف حسب التسلسل العسكري اآلتي:
 وكيل عريف إطفاء. عريف إطفاء. رقيب إطفاء. رقيب أول إطفاء. وكيل ضابط إطفاء. وكيل أول ضابط إطفاء.مادة ()14
تحدد شارات الرتب لضباط وضباط صف اإلطفاء ولباسهم ورموزهم وراياتهم وأعالمهم بقرار من الوزير
المختص بنا ًء على عرض الرئيس.
الفصل الثاني
االختصاصات والهيكل التنظيمي
مادة ()15
تختص قوة اإلطفاء العام بالمساهمة في تحقيق األمن المجتمعي وحماية األفراد والممتلكات العامة
والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث ،وعلى األخص ما يلي:
 -1مكافحة الحرائق وإخمادها والوقاية منها ووضع الخطط واإلجراءات الخاصة بها.
 -2القيام بعمليات اإلنقاذ بكافة أنواعها ووضع التدابير المتعلقة بها.
 -3المحافظة على األرواح والممتلكات من الحرائق واالنهيارات والكوارث بكافة أنواعها وتعدد
صورها.
 -4حماية الثروة الوطنية ومصادرها.
 -5مساندة ومعاونة الجهات العسكرية في أداء مهامها.
 -6تقديم العون والمساندة في العمليات اإلنسانية وأعمال اإلغاثة تجاه المجتمع ضمن اإلمكانات
المتوفرة وحسب متطلبات الموقف.
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 -7التنسيق مع الجهات المعنية في وضع الخطط الالزمة للوقاية والحد من اآلثار المترتبة على
أخطار الحروب والكوارث الطبيعية ومواجهتها وإعداد متطلباتها وكيفية إزالة آثارها.
 -8التن سيق مع الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية للعمل على وقاية
البالد من أخطار الحروب وأسلحة الدمار بما يكفل تأمين سالمة سكان البالد ومؤسساتها
المختلفة.
 -9التنسيق مع وسائل اإلعالم المختلفة والجهات المعنية ذات العالقة بهدف نشر الوعي الخاص
بالوقاية من الحرائق وطرق إخمادها وتنفيذ وسائل وتدابير الحماية المقررة.
 -10تنظيم دورات لتدريس طرق ووسائل مكافحة الحرائق وإخمادها وتدريس عمليات اإلنقاذ
واإلغاثة في مختلف مراحل التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -11التنسيق مع الجهات المختصة في شأن وضع القواعد المتعلقة بنقل وتداول وتخزين واستعمال
المواد الخطرة أو القابلة لالشتعال واألجهزة المتعلقة بها.
 -12وضع االشتراطات الواجب توافرها في المعدات واألجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق
وإخمادها واستيرادها واالتجار بها ومنح التصاريح الخاصة بها.
 -13فحص عينات ال معدات واألجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وإخمادها لتحديد مدى
مطابقتها لالشتراطات وفقًا للبند السابق.
 -14إجراء التجارب وعمل التمارين الالزمة للتحقق من مستوى جاهزية التدريب على أعمال
المكافحة واإلنقاذ واإلغاثة بالتعاون مع الجهات المعنية وللتحقق كذلك من صالحية المعدات
واآلليات المستخدمة بالشكل الذي يحقق األهداف المرجوة.
وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات والشروط والقواعد والضوابط المقررة لكل ذلك.
مادة ()16
يكون لقوة اإلطفاء هيكل تنظيمي يصدر به قرار من الوزير المختص يحدد الوظائف العسكرية
واإلشرافية والمدنية بها والشروط المقررة لشغلها ،وذلك بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية بالنسبة
لتحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها.
الباب الثالث
الحقوق والجزاءات التأديبية
مادة ()17
ألعضاء قوة اإلطفاء حق التظلم وف ًقا للقواعد العامة من القرارات الصادرة عن قوة اإلطفاء والطعن
عليها أمام القضاء.
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مادة ()18
لعضو قوة اإلطفاء العام حق الترشح واالنتخاب وفقًا للشروط والقواعد المقررة بهذا الشأن.
مادة ()19
ألعضاء قوة اإلطفاء العام الحق في عقد زواجهم دون الحصول على إذن بذلك من جهة عملهم.
مادة ()20
ألعضاء قوة اإلطفاء العام حق الكتابة في الصحف أو النشر بأية وسيلة من وسائل النشر سواء كان
رأيًا أو بحثًا أو مقاالً أو رس ًما دون الحصول على إذن من جهة عملهم.
مادة ()21
الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة اإلطفاء العام حتى رتبة عقيد هي:
 .1التنبيه
 .2التأنيب
 .3اإلنذار
 .4الخصم من المرتب لمدة ال تجاوز خمسة عشر يو ًما عن المخالفة الواحدة.
شهرا عن
 .5تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على اثني عشر
ً
المخالفة الواحدة.
 .6تأخير الترقية لمدة ال تزيد على سنتين.
 .7التسريح من الخدمة.
أما ضباط اإلطفاء من رتبة عميد فما فوقها فتوقع عليهم الجزاءات التأديبية اآلتية:
 .1اللوم.
 .2التسريح من الخدمة.
وتتضمن الالئحة التنفيذية ضوابط ذلك.
الباب الرابع
الرعاية الصحية ألعضاء قوة اإلطفاء العام
مادة ()22
ينشأ مستشفى طبي متكامل يضم كافة التخصصات لرعاية أعضاء قوة اإلطفاء وأسرهم حتى الدرجة
األولى صحيًّا وطب ًّيا خالل خمس سنوات من تاريب صدور هذا القانون ،على أن يضم المستشفى معمل تحاليل
طبية وفق المعايير الدولية مزودًا بأحدث األجهزة.
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مادة ()23
يلحق بالمستشفى قسم إلجراء األبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه أعضاء قوة اإلطفاء
وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.
مادة ()24
يختص المستشفى بإجراء الفحوصات الطبية والرعاية الصحية لجميع أعضاء قوة اإلطفاء وأسرهم
حتى الدرجة األولى عند الحاجة.
على أن تسجل المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص يتم االحتفاظ به في قسم السجالت الطبية
بالمستشفى وعدم السماح لغير المختصين باالطالع عليه وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
مادة ()25
تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها أطباء ومختصين من وزارة الصحة وجامعة
الكويت وقوة اإلطفاء العام إلعداد الئحة بأمراض المهنة التي يصاب بها أعضاء قوة اإلطفاء العام وطرق
عالجها والنظر في حاالت سفر أعضاء قوة اإلطفاء وأسرهم حتى الدرجة األولى للعالج بالخارج على نفقة
الدولة في الحاالت التي تستدعي ذلك ،على أن يشارك في ذلك قسم األبحاث المنصوص عليه في المادة ()23
من هذا القانون.
مادة ()26
تخصص وزارة الصحة قس ًما في مستشفى أو أكثر إلجراء الفحوصات الطبية والرعاية الصحية
ألعضاء قوة اإلطفاء وأسرهم حتى الدرجة األولى وإعداد السجالت الطبية لكل منهم لحين االنتهاء من
المستشفى المزمع إنشاؤه.
مادة ()27
في غير األحوال المصرح بها قانونًا يحظر على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة
بأعضاء قوة اإلطفاء وأسرهم حتى الدرجة األولى والتي توصل إليها بحكم عمله.
مادة ()28
يتمتع أعضاء قوة اإلطفاء وأسرهم حتى الدرجة األولى بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية حتى بعد
التقاعد من العمل.
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الباب الخامس
مخالفة اشتراطات اإلطفاء وعقوباتها
والضبطية القضائية
مادة ()29
دون إخالل بأحكام القانون رقم ( )111لسنة  2013المشار إليه ،تضع قوة اإلطفاء شروط وقواعد
األمن والسالمة الخاصة باإلطفاء في كافة األنشطة واألعمال التجارية والمباني والمحالت والمنشآت
والممتلكات العامة والخاصة واالستثمارية والتجارية والصناعية والمهنية والحرفية والسكن الجماعي وغير
ذلك مما تحدده الالئحة التنفيذية ،وإصدار التراخيص الالزمة لذلك.
ويستثنى من ذلك السكن الخاص.
مادة ()30
في حالة وجود مخالفة لالشتراطات أو اإلجراءات أو التدابير التي تفرضها قوة اإلطفاء يقوم الرئيس
أو من يفوضه بإنذار المنشأة المخالفة إلزالة أسباب المخالفة خالل المدة التي يحددها ،فإذا امتنع المخالف
عن إزالتها ،جاز للرئيس بالتنسيق مع بلدية الكويت إصدار قرار بإزالتها على نفقة المخالف أو غلق المنشأة
أو وقف الترخيص لمدة ال تزيد على شهر ،ولذوي الشأن الطعن في القرار.
مادة ()31
يكون ألعضاء قوة اإلطفاء الذين يندبهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له سلطة دخول المنشآت وتفتيشها وجمع االستدالالت وإثبات المخالفات
وتحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المختصة.
كما يكون لهم االستعانة برجال الشرطة ،وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاصاتهم األخرى.
مادة ()32
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة ،وبغرامة ال تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من خالف ما تحدده الالئحة التنفيذية من شروط وإجراءات األمن والسالمة واالشتراطات
الالزمة الستيراد أو االتجار في المعدات واألجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق.
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ويجوز الحكم بالمصادرة أو إلغاء الترخيص أو الغلق لمدة ال تزيد على سنة وذلك بحسب األحوال،
ويلزم المحكوم عليه بتصحيح األعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله وفي حالة امتناعه يكون للجهة اإلدارية
المعنية إجراؤه على نفقته.
مادة ()33
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد على ثالثة
أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم
بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة بأعضاء قوة اإلطفاء وأسرهم حتى الدرجة األولى وذلك في غير الحاالت
المصرح بها قانو ًنا.
الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة ()34
قرارا بنقل أعضاء قوة اإلطفاء باإلدارة العامة لإلطفاء إلى قوة اإلطفاء العام
يصدر الوزير المختص
ً
بذات أوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها.
مادة ()35
قرارا بنقل العاملين المدنيين باإلدارة العامة لإلطفاء إلى قوة اإلطفاء ويتم
يصدر الوزير المختص
ً
تسكينهم على درجاتهم في الهيكل التنظيمي المشار إليه في المادة ( )16مع احتفاظهم بحقوقهم وأوضاعهم
الوظيفية ويسري في شأنهم أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()36
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بنا ًء على عرض الرئيس ،وذلك
خالل ستة أشهر من تاريب نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ()37
يستمر العمل بكافة القرارات والنظم المطبقة حال ًّيا في اإلدارة العامة لإلطفاء بما ال يتعارض وأحكام
هذا القانون إلى حين صدور الالئحة التنفيذية له.
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مادة ()38
يلغى القانون رقم ( )36لسنة  1982المشار إليه ،وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()39
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون.
نائب أمير الكويت
نواف األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 12 :محرم 1442هـ
الموافق 31 :أغسطس 2020م
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قرار رقم ()2005 /545
بإصدار نظام الخدمة في الحرس الوطني
رئيس الحرس الوطني،
بعد اإلطالع على الدستور،
وعلى القانون رقم ( )17لسنة  1962في شأن األوسمة واألنواط العسكرية،
وعلى القانون رقم ( )24لسنة  1963بإنشاء مجلس الدفاع األعلى،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1967بإنشاء الحرس الوطني،
وعلى القانون رقم ( )32لسنة  1967في شأن الجيش،
وعلى القانون رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بتاريب
 1979/4/4في شأن نظام الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( )69لسنة  1980بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،
وعلى موافقات وقرارات مجلس الدفاع األعلى الصادرة بشأن تنظيم الحرس الوطني،
وعلى قــرار رئيس الحرس الوطني رقم ( )68/7بشأن النظام الداخلي للحرس الوطني والقرارات
المكملة له،
وعلى القرار رقم ( )2005/49بشأن العمل بالنظام الموحد للبدالت والمكافآت اإلضافية للعسكريين.

قــــرر
(مادة أولى)
مع مراعاة أن أحكام قانون الجيش هي الشريعة العامة لنظم خدمة العسكريين ،تسري أحكام النظام
المرافق على عسكريي الحرس الوطني.
ويطبق على المدنيين العاملين بالحرس الوطني قانون ونظام الخدمة المدنية ،وذلك فيما لم يرد
بشأنه نص خاص في هذا النظام.
وتسري على الجنود المهنيين أحكام العقود الخاصة بهم والقرارات ذات الصلة بشئونهم.

(مادة ثانية)
يعمل بأحكام هذا النظام اعتبارا ً من تاريب صدوره ،ويلغى ما يتعارض معه من أحكام في القرارات
السابقة.
رئيس الحرس الوطني
سالم العلي الصباح
التاريب:

 26ذي القعدة 1426هـ
 28ديسمبر 2005م
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نظام الخدمة
في الحرس الجطني
الفصل األول
أحكام عامة
(مادة )1
يشترط فيمن يقبل عسكرياً بالحرس الجطني العامل ما لي:
 .1أن يكجن كجيتي الجنسية.

 .2أن يكجن قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميالدية ،ولم تجاوز السن المحددة في اإلعالن عن
الدفعة التي تقدم للقبجل فيها.

 .3أن تثبت لياقته الصحية للخدمة العسكرية وفقاً للشروط المعتمدة لذلك.
 .4أال يكجن قد سبق الحكم عليه بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.

 .5أن يكجن محمجد السيرة حسن السمعة.

 .6أن تتجافر لديه الشروط والمؤهالت المحددة في اإلعال ن عن الدفعة التي تقدم للقبجل فيها.
(مادة )2
يكجن العسكري ،المعين ألول مرة ،تحت االختبار لمدة سنة من تاريخ التعيين أو التجلية.
(مادة )3
الرتب العسكرية لضباط الحرس الجطني حسب التسلسل العسكري هي:
الضباط األعجان :مالزم

و

مالزم أول

و

نقيب

عميد

و

لووجاء

و

فريق

الضباط القوادة:

الضباط األمراء:

رائد

و

مقوودم

و

عقيد

وينتهي التسلسل العسكري بالقائد األعلى للقجات المسلحة.
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(مادة )4
تضاف الكلمات التالية بعد الرتبة:
 :للضابط الحاصل على دورة األركان.

الركون
حقجقي

 :للضابط االختصاصي الحاصل على ليسانس الحقجق.

مهندس

 :للضابط االختصاصي الحاصل على بكالجريجس الهندسة.

صيدلي

 :للضابط االختصاصي الحاصل على بكالجريجس الصيدلة.

 :للضابط االختصاصي الحاصل على بكالجريجس الطب.

طبيوب

 :للضابط الحاصل على دردة الدكتجراه.

دكتجر

وإذا ادتمع أكثر من لقب للضابط تكجن أسبقية األلقاد كالتالي :الركن و شهادة التخصد (حقجقي،

طبيب ،مهندس ،صيدلي) و الدردة العلمية (دكتجر).

(مادة )5
الرتب العسكرية لضباط صف وأفراد الحرس الجطني حسب التسلسل العسكري هي:
حارس وطني
األفوووراد

وكيل عريف
عريف

ضباط الصف

رقيب

رقيب أول

وكيل ضابط
وكيل أول

ويكجن شغل رتب ضباط الصف بالترقية من الرتب األدنى ،أو بالتعيين من خريجي المدارس
العسكرية ،أو بالنقل من دهات عسكرية.
(مادة )6
يججز ترشيح وكالء الضباط والجكالء األوائل ،الحاصلين على الثانجية العامة أو ما يعادلها ،للتجلية

في رتبة المالزم ،وذلك من بين الحائزين على شهادة أمار فصائل أو ما يعادلها ،وفي حدود العدد الذي تحدده
القيادة سنجياً.
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ويلحق المرشحجن بدورة تدريبية تحدد مدتها ومناهج الدراسة فيها بقرار بناء على تجصية اللجنة

المختصة بشئجن الخدمة .ويعتبر من يجتاز الدورة ويجلى ضابطاً في حكم المتخرج من إحدى الكليات

العسكرية.

(مادة )7
يخضع العسكريجن ذوو الرتب األقل لذوي الرتب األعلى ،فإذا تساوت الرتب خضع األحدث في الرتبة

لألقدم فيها.

واستثناء من ذلك يخضع الضباط االحتياطيجن لسائر الضباط العاملين في نفس الرتبة دون النظر

لألقدمية.

وتقتصر قيادة المناطق والجحدات المقاتلة على الضباط الميدانيين دون االختصاصيين ،ما لم يكن

الضابط االختصاصي مؤهالً لذلك وفقاً للضجابط التي تقترحها اللجنة المختصة بشئجن الخدمة ،ويتم اعتمادها.
(مادة )8
ؤدي العسكريجن ،قبل مباشرتهم أعمالهم ،اليمين التالية:

"أقسم باهلل العظيم ،أن أكجن وفياً لدولة الكجيت ،أميناً على حقجقها ،مخلصاً ألميرها ،مطيعاً لجميع

األوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي ،منفذاً لها داخل وخارج الكجيت ،وأن أضع نفسي ومجاهبي في
ّ
خدمة الكجيت ،وأن أحمي علمها ،وأحفظ استقاللها ،وسالمة أراضيها ،معادياً من يعاد ها ،مسالماً من
يسالمها ،محافظاً على سالحي ،ال أتركه قط ،حتى أذوق المجت ،وهللا على ما أقجل شهيد".
وتنظم األوامر الثابتة كيفية ومراسم أداء اليمين.
(مادة )9
يحظر على عسكري الحرس الجطني:
 .1إفشاء أية أسرار أو معلجمات تتعلق بالعمل حتى بعد انتهاء الخدمة.

 .2االحتفاظ دون تصريح بأية مستندات أو متعلقات تخد العمل خارج مجاقع الحرس الجطني ،ولج
كانت تتعلق بعمل كلف به شخصياً.

 .3مغادرة دولة الكجيت دون إخطار قائده المباشر بذلك مسبقاً.

 .4الزواج بدون إذن مسبق وإال ُعَّد هذا الزواج غير قائم بالنسبة لنظم الحرس الجطني ،ما لم تتم
إدازته الحقاً من القيادة.
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 .5كتابة أو نشر أو إذاعة رأي أو بحث أو مقال أو رسم ،أو الظهجر في أي من وسائل اإلعالم بغير
إذن خاص مسبق.

 .6االنضمام إلى النقابات أو الهيئات أو المنظمات أو الترشيح لعضجية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو
األندية أو ما يماثلها بغير إذن خاص مسبق.

 .7شراء أو استئجار أي من أمجال أو ممتلكات الحرس الجطني ،ولج عن طريق المزاد العلني ،أو بيع أو
تأدير شيء له.

 .8أن تكجن له مصلحة خاصة ،بالذات أو بالجساطة ،في أية عقجد برمها الحرس الجطني.
 .9االشتغال بالتجارة أو األعمال الحرة أو االشتراك في عضجية مجالس إدارة الشركات.

 .10العمل لدى الغير ولج بدون أدر .ما لم يكن مكلفاً قانجناً بأعمال الجصاية أو القجامة على أحد من
أقاربه حتى الدردة الرابعة ،على أن يخطر الحرس الجطني بذلك مسبقاً.

 .11القيام بأي عمل أو تصرف تعارض مع ما تفرضه عليه وظيفته من أمانة وإخالص وانضباط وإطاعة
لقادته ،أو تنافى مع كرامته العسكرية ولج كان خارج الحرس الجطني.

ومع عدم اإلخالل بما ند عليه قانجن الخدمة المدنية يسري الحظر الجارد في الفقرتين ( )2 ،1من
هذه المادة على المدنيين العاملين في الحرس الجطني.
(مادة )10

يجري ترشيح العسكريين والمدنيين لنيل األوسمة واألنجاط العسكرية من مد ر الهيئة أو اإلدارة التابع

لها المرشح ،وذلك وفقاً للشروط والضجابط العامة التي تجصي بها اللجنة المختصة بشئجن الخدمة ،ويتم

اعتمادها.

(مادة )11
إلى حين صدور قانجن المحاكمات والعقجبات العسكرية ومرسجم العقجبات االنضباطية يستمر العمل
بالقرار رقم ( )69/175وتعد الته.
(مادة )12
ال يسأل العسكري انضباطياً عن الخطأ الذي ارتكبه في العمل تنفيذاً ألمر قائد يجب عليه طاعته ،أو

يعتقد ذلك لمبررات مقبجلة.

كما ال يسأل مدنياً في مجادهة الحرس الجطني إال عن الخطأ الشخصي دون الخطأ المرفقي.
(مادة )13

تتجلى اللجنة المختصة بشئجن الخدمة فحد وتحقيق الشكاوى والتظلمات التي يقدمها العسكريجن

إلى أمانة سرها ،وترفع إلى القيادة تقري اًر بما انتهت إليه.
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الفصل الثاني
الرواتب والعال وات والبدالت والمكافآت اإلضافية
(مادة )14
يقصد بالراتب ،ما لم ند على غير ذلك ،الراتب األساسي مضافاً إليه العال وات الدورية المستحقة

طبقاً للجدول المرفق.

وتستحق العالوة الدورية المقررة للعسكري اعتبا اًر من أول الشهر التالي النقضاء سنة من تاريخ

التعيين ،ويظل هذا المجعد ثابتاً طجال مدة الخدمة.

وتصرف العالوة الدورية في مجعدها وإن تم نقل العسكري من ددول ضباط الصف واألفراد إلى ددول

الضباط ،أو تزامنت مع استحقاق عالوة الترقية.

(مادة )15
يطبق على منتسبي الحرس الجطني البدالت والمكافآت اإلضافية المجحدة في الجهات العسكرية

الثالث بالدولة.

وتتجلى لجنة البدالت والمكافآت اإلضافية بالحرس الجطني وضع الشروط والضجابط العامة الالزمة

لذلك.
(مادة )16
يستحق األسير كامل راتبه وبدالته ومكافآته اإلضافية من تاريخ وقجعه في األسر حتى عجدته،

ويصرف إلى زودته أو من يختاره أقاربه الذ ن يعجلهم ما ال يجاوز ( )%70من راتبه الشهري ،ويحتفظ له بما
زيد على ذلك.

وإذا تجفي األسير أو حكم بثبجت غيبته المنقطة دفعت دميع مستحقاته إلى ورثته الشرعيين.
(مادة )17
دون إخالل بما تند عليه القجانين الجزائية أو ما قد يقضي به حكم قضائي نهائي ،تسري على

رواتب العسكري المحال إلى التحقيق أو المحاكمة األحكام التالية:

أ -إذا أخلي سبيله وعاد إلى عمله ،صرف له راتبه إلى حين التصرف في التحقيق أو صدور حكم
نهائي في الدعجى.
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د -إذا كان مجقجفاً ،أو أخلي سبيله وأوقف عن العمل ،صرف له نصف راتبه .فإذا قرر االدعاء أن ال
وده إلقامة الدعجى ،أو صدر عفج عنه ،أو قضي ببراءته صرف له ما استقطع منه مدة التجقيف

عن العمل.

ج -إذا حكم عليه بعقجبة مقيدة للحرية في دريمة ال تستجدب إنهاء خدمته استمر صرف نصف راتبه
لزودته أو لمن يختاره ممن يعجلهم طجال فترة تنفيذ العقجبة.

د -إذا حكم عليه بعقجبة تستجدب إنهاء خدمته سجيت استحقاقاته إلى تاريخ إنهاء الخدمة.
وفي حال الحكم عليه باإلعدام تصرف مستحقاته لجرثته الشرعيين.

وتدخل العالوة االدتماعية في مفهجم الراتب في تطبيق أحكام هذه المادة.
(مادة )18
ال يججز الحجز على رواتب العسكري أو الخصم منها إال في حدود ربع الراتب.
استيفاء لد ن نفقة محكجم بها .وعند
وتدخل العالوة االدتماعية في مفهجم الراتب إذا كان الحجز
ً
التزاحم تكجن األولجية لد ن النفقة ،ثم لد ن الحكجمة.

الفصل الثالث
تقارير الكفاءة
(مادة )19
يخصد ملف سري لكل ضابط وضابط صف ،من رتبة وكيل ضابط ووكيل أول ،تجدع به تقارير
الكفاءة المقدمة عنه واألوراق التي تتصل بأدائه لجظيفته ومسلكه بجده عام وما جقع عليه من عقجبات أو

يصدر ضده من أحكام.

وتحدد اللجنة المختصة بشئجن الخدمة من تكجن لهم صالحية اإلطالع على هذه الملفات.
(مادة )20

يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد ،وعن كل وكيل ضابط ووكيل أول ،تقرير كفاءة سنجي ،في

شهر نا ر من كل عام ،على النمجذج الذي تعده اللجنة المختصة بشئجن الخدمة بحيث يخلد إلى تقد ر

عام بإحدى الدردات التالية:

ممتاز و ديد دداً و ديد و مقبجل و ضعيف.

ويخطر كل من قدم عنه تقرير كفاءة يقل عن دردة ديد بصجرة من التقرير بمجدب كتاد سري.

ويججز له ،خالل ثالثين جماً من تاريخ استالمه لإلخطار ،أن تظلم من التقرير كتاب ًة إلى اللجنة المختصة
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بشئجن الخدمة التي تتجلي سماعه وتحقيق دفاعه ،ثم ترفع تقري اًر مفصالً بما تراه إلى القيادة التخاذ قرار
نهائي فيه يخطر به المتظلم.
ويعتبر عدم الرد على التظلم خالل ستين جماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
(مادة )21
يحرم العسكري الذي يقدم عنه تقرير كفاءة بدردة ضعيف من أول عالوة دورية تستحق له بعد

صيرورة التقرير نهائياً.

(مادة )22
تعد لكل من ضباط الصف ،حتى رتبة رقيب أول ،واألفراد صحيفة أحجال تثبت فيها آراء قادتهم حسب
التسلسل وما جقع عليهم من عقجبات أو يصدر ضدهم من أحكام نهائية ،وتؤخذ هذه األمجر في االعتبار عند

ترشيحهم للترقية.

الفصل الرابع
الترقية
(مادة )23
تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنجية.
(مادة )24
يشترط للترشيح للترقية:
 .1أن يكجن العسكري قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية.

 .2أن يكجن قد ادتاز ما ألحق به من دورات حتمية تؤهله للترقية إلى الرتبة التالية ،والتي تحددها
اللجنة المختصة بشئجن الخدمة.

 .3أال يقل تقد ره العام في آخر تقريري كفاءة عن ديد ،وذلك بالنسبة للرتب التي يقدم عنها تقارير
كفاءة سنجية.
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 .4أال يكجن قد وقعت عليه ،خالل السنة التي تتم فيها الترقية ،عقجبة انضباطية تزيد على التجقيف
البسيط أو صدر ضده حكم نهائي بالحبس أكثر من شهرين ،ما لم تر اللجنة المختصة بشئجن

الخدمة أن ما نسب إليه ال يحجل دون ترقيته.

ويججز في حالة الحرد االستثناء من الشرطين األولين أو أحدهما.
(مادة )25

يشترط للترقية إلى رتبة وكيل ضابط ادتياز دورة أمار فصائل ،أو ما يعادلها ،وتكجن الترقية

باألقدمية بين النادحين في الدورة .مع مراعاة حكم الفقرة األخيرة من المادة السابقة.
(مادة )26

تتم الترقية إلى رتبة المالزم أول بمجرد قضاء الضابط سنتين في رتبة المالزم.

وتكجن الترقية من رتبة المالزم أول حتى رتبة المقدم باألقدمية المطلقة ،وباالختيار إلى ما عال ذلك

من الرتب.

وتكجن الترقية إلى رتبة وكيل عريف باالختيار ،والى رتب ضابط الصف باألقدمية المطلقة.
(مادة )27

ترفع اللجنة المختصة بشئجن الخدمة إلى القيادة أسماء الضباط المرشحين للترقية باالختيار

مصحجبة بتقارير تتضمن مبررات الترشيح ،وأسباد ما يكجن قد نجم عنه من تخط في االختيار.
(مادة )28

استثناء من األحكام السابقة يججز للجنة المختصة بشئجن الخدمة ترشيح العسكري للترقية إلى

الرتبة التالية لرتبته استناداً إلى آراء التسلسل إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقد ر.
(مادة )29

بناء على تجصية اللجنة المختصة بشئجن الخدمة ،استناداً إلى آراء التسلسل ،منح العسكري
يججز ً
أقدمية اعتبارية لالمتياز مدة ال تجاوز سنة تدخل في حساد المدة المشترطة للترقية وال تحسب في مدة

خدمته.
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الفصل الخامس
النقل والتكليف والندد واإلعارة
(مادة )30
يكجن النقل داخل الحرس الجطني أو خارده وكذا التكليف والندد واإلعارة بقرار من القيادة.
(مادة )31
فيما عدا الضباط األمراء والقادة والمستشارين ،يججز للمد ر المختد نقل العسكريين والمدنيين

داخل الهيئة أو اإلدارة بأمر إداري ،كما يججز النقل من دهة إلى أخرى داخل الحرس الجطني بأمر إداري
يصدره مد ر الهيئة أو اإلدارة التي تم النقل إليها بعد االتفاق مع المد ر األخر.
(مادة )32
يججز بقرار من السلطة المختصة وفقاً للمادة السابقة تكليف العسكري بصفة مؤقتة بشغل وظيفة

تعلج وظيفته األصلية مباشرة أو القيام بأعبائها إلى دانب عمله األصلي.
ويتقاضى المكلف المخصصات المقررة للجظيفة األعلى.
(مادة )33

يججز نقل عسكري الحرس الجطني إلى وظيفة معادلة لرتبته في دهة أخرى خارج الحرس الجطني،

بشرط مجافقته كتابة على ذلك.

فإذا أعيد المنقجل إلى الخدمة بالحرس الجطني حدد القرار الصادر بإعادته رتبته وأقدميته.
(مادة )34
يججز ندد العسكري للعمل مؤقتاً بجهة أخرى لمدة ال تجاوز سنة ،ويججز عند الضرورة تمد دها
سنة أخرى.
ويحدد القرار الصادر بالندد ما تقاضاه المنتدد خالل فترة ندبه.
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(مادة )35
يججز إعارة العسكري للعمل بصفة مؤقتة لدى إحدى الجهات الحكجمية أو الهيئات أو المنظمات

الجطنية أو األدنبية أو الدولية.

وتتحمل الجهة المعار إليها كافة الحقجق المالية للمعار ما لم ند قرار اإلعارة على غير ذلك.
(مادة )36

يكجن إيفاد العسكريين ،في مهام رسمية أو في بعثات دراسية أو غير ذلك ،وفقاً للقجاعد التي تصدر

بها ال ئحة من القيادة.

الفصل السادس
اإلدازات
(مادة )37
ال يججز للعسكري أن تغيب عن عمله إال في حدود اإلدازات المصرح له بها ،ويحرم من راتبه عن
مدة انقطاعه.

فإذا تجاوز غياد العسكري عن عمله خمسة عشر جماً متصلة أو ثالثين جماً متقطعة خالل اثني

عشر شه اًر اعتبر مقدماً استقالته.

ومع ذلك يججز للمد ر المسئجل أن يقرر خصم أيام الغياد من رصيد إدازاته إذا رأى أن الغياد كان

لعذر مقبجل.
(مادة )38
اإلدازات التي تمنح للعسكريين هي:
 .1اإلدازة الدورية.

 .2اإلدازة المرضية.
 .3اإلدازة اإلدارية.
 .4إدازة الحج.

 .5اإلدازة الطارئة.

ويصرف للعسكري كامل راتبه وبدالته مقدماً في إدازاته الدورية وفي إدازة الحج.
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أوالً :اإلدازة الدورية.

(مادة )39

يستحق الضابط إدازة دورية لمدة خمسة وأربعين جماً سنجياً ،فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق

ستين جماً في السنة .ويستحق ضابط الصف والفرد إدازة دورية لمدة خمسة وثالثين جماً سنجياً.
وال دخل في حساد اإلدازة أيام اإلدازات الرسمية والعطالت األسبجعية.

الخدمة.

وتستحق اإلدازة الدورية اعتبا اًر من تاريخ التعيين وال يججز منحها قبل انقضاء عشرة أشهر من بدء
(مادة )40
إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح للعسكري باإلدازة الدورية عن سنة ما ،داز بقرار من

القيادة صرف بدلها نقداً.

ويحتفظ العسكري برصيد إدازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يصرف بدلها نقداً ،ويججز له

االنتفاع بهذا الرصيد بما ال زيد على ثالثة أشهر في السنة الجاحدة

ويصرف للعسكري عند انتهاء خدمته بدل رصيد اإلدازات المستحقة له عن السنجات الخمس السابقة

على تاريخ انتهاء خدمته ،فإذا انتهت الخدمة بالجفاة صرف هذا البدل للجرثة الشرعيين.
(مادة )41

يججز استدعاء العسكري المجاز قبل انتهاء إدازته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ،مع التعجيض

المناسب إن كان لذلك مقتضى.

(مادة )42
ال يستحق العسكري إدازة دورية أو بدلها نقداً عن المدة التي يقضيها في إحدى الكليات العسكرية،

أو في بعثة دراسية ،أو إعارة أو ندد ،إذا كان قد حصل خالل تلك المدة على إدازته المستحقة.

وكذلك ال يستحق العسكري أية إدازة عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم قضائي.

ثانياً :اإلدازة المرضية.

(مادة )43

يجب على طالب اإلدازة المرضية أن بلغ عن مرضه في اليجم األول منه.

ويكجن التصريح باإلدازة المرضية واإلذن بامتدادها وفقاً للتنظيم الذي تقترحه اللجنة المختصة

بشئجن الخدمة ،بناء على رأي الخدمات الطبية ،ويتم اعتماده.
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(مادة )44
يمنح من يصاد بمرض أو حادث إدازة مرضية بحد أقصى سنتان متصلتان ،براتب كامل يعتبر

بعدها غير الئق صحياً للخدمة العسكرية.

ومع ذلك يججز بقرار من القيادة مد اإلدازة المرضية للعسكري سنة إضافية ثالثة بنصف راتب إذا

قررت اللجنة الطبية المختصة أن من المردح شفاءه خاللها.

فإذا ثبت أن المرض أو الحادث نادم عن الخدمة أو متفاقم بسببها ،أو أن العسكري مريض بمرض

معجز عن العمل ،منح هذه السنة الثالثة براتب كامل.
(مادة )45
يججز للعسكري في حالة المرض أن يستفيد برصيده من اإلدازات الدورية.

وإذا أصيب العسكري بمرض أو حادث أثناء تمتعه بإدازة دورية داز له طلب قطعها ومنحه إدازة

مرضية إذا قررت الهيئة الطبية المختصة أن حالته تحجل دون تمتعه بإدازته الدورية ،وال تمكنه من أداء
مهام وظيفته لج أنه كان على رأس عمله.

(مادة )46
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بقرار نهائي أن العسكري لم يعد الئقاً صحياً للخدمة العسكرية،

تحقق في شأنه قانجناً سبب من أسباد انتهاء الخدمة طبقاً لحكم المادة ( )6/52من هذا النظام وإن تراخى

صدور قرار إنهاء خدمته إلى حين استنفاده كامل إدازاته المرضية والدورية المستحقة طبقاً لحكم المادتين
( )44 ،40من هذا النظام .وال يججز إنهاء خدمة العسكري ألسباد صحية قبل ذلك دون مجافقته.
بناء على مقتضيات المصلحة العامة إنهاء خدمته قبل استنفاده
ومع ذلك يججز بقرار من القيادة ً
إدازاته بشرط دفع كامل راتبه وبدالته عنها.
(مادة )47
إذا بلغ مجمجع ما يمنح للعسكري من إدازات مرضية ،على فترات متقاربة ،حداً ردح معه احتمال

فقدانه لياقته الصحية للخدمة العسكرية أحيل إلى اللجنة الطبية المختصة لتقرر ما تراه بشأنه.

ثالثاً :اإلدازة اإلدارية.

(مادة )48

يججز منح العسكري إدازة إدارية براتب كامل عالوة على ما يستحقه من إدازاته الدورية لمدة أو
لمدد ال تجاوز خمسة عشر جماً في السنة.
وال ترحل هذه اإلدازة إلى سنة أخرى.
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رابعاً :إدازة الحج.

(مادة )49

يججز منح العسكري ،إذا سمحت ظروف العمل بذلك ،إدازة براتب كامل لمدة أربعين جماً ال تحسب

من إدازاته الدورية ألداء فريضة الحج.

وال يمنح العسكري هذه اإلدازة إال مرة واحدة طجال خدمته الحكجمية.

خامساً :اإلدازة الطارئة.

(مادة )50

ويتم منحها وتحد دها بناء على ما تراه القيادة من أسباد مسجغة.

الفصل السابع
انتهاء الخدمة
(مادة )51
ا
يعتبر العسكري في الخدمة طالما كان قائماً بعمله أو مجا اًز أو مكلفاً بمهمة رسمية أو مجفداً أو
معارً

أو منتدباً أو محاالً إلى التحقيق أو المحاكمة أو أسي ارً.
وال تحتسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم اإلخالل

بأحكام المادة ( )17من هذا النظام.

(مادة )52
تنتهي خدمة عسكري الحرس الجطني ألحد األسباد التالية:
 -1فقده الجنسية الكجيتية.

 -2بلجغه من العمل ستين عاماً ميالدياً بالنسبة للضباط ،وخمسة وخمسين عاماً بالنسبة لضباط الصف
واألفراد .ويججز بقرار من القيادة مد الخدمة مدة أو مدداً ال تجاوز خمس سنجات ،وتدخل هذه المدة

في حساد التقاعد.

 -3اإلحالة إلى التقاعد.
 -4قبجل االستقالة.
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 -5عدم تجد د عقد تطجعه.

 -6ثبجت عجزه صحياً عن العمل ،مع مراعاة أحكام اإلدازات المرضية.
 -7التسريح.

 -8الحكم عليه نهائياً بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بعقجبة دناية أو في دريمة مخلة بالشرف أو
باألمانة.

 -9الجفاة أو الحكم بثبجت الغيبة المنقطعة.
(مادة )53
يججز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا قضى في الخدمة خمسة عشر عاماً على األقل ،وبلغ عمره في

رتبته السن التالية:
الموالزم أول

 47سنة

النقيب والرائد

 49سنة

العقيوووود

 54سنة

المقوووودم

العميوووود

 52سنة
 56سنة
 58سنة

اللووووجاء

(مادة )54
يججز للعسكري أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا قضي في الخدمة عشرين سنة على األقل ويجاد
إلى طلبه بقرار من القيادة.
(مادة )55
إذا أحيل العسكري إلى التقاعد ،وكان قد استجفى المدة الالزمة كحد أدنى للترقية ولم رق لعدم ودجد

شاغر ،منح الرتبة التالية لرتبته ،واحتسب تقاعده على هذا األساس.
(مادة )56

يجب أن تكجن االستقالة مكتجبة وخالية من أي قيد أو شرط ،وال تنتهي خدمة العسكري إال بالقرار
الصادر بقبجلها.

وال تججز استقالة العسكري في حاالت الحرد ،والحكم العرفي ،والتعبئة العامة ،وكذلك أثناء التحقيق

معه أو أثناء محاكمته عسكرياً أو دزائياً إلى حين البت نهائياً فيما هج منسجد إليه.
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(مادة )57
يججز تسريح العسكري من الخدمة ألحد السببين التاليين:
 .1عدم ادتيازه فترة التجربة بنجاح.
 .2إذا اقتضى الصالح العام تسريحه.
(مادة )58
إذا حكم على العسكري بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم ترتب عليه إنهاء خدمته وكان مجقجفاً،

انتهت خدمته من تاريخ وقفه مع مراعاة حكم المادة ( )17من هذا النظام.
(مادة )59

يججز بقرار من القيادة إبقاء العسكري بعد انتهاء خدمته مدة ال تجاوز شه اًر لتسليم ما في عهدته،
ويججز مد هذا الميعاد مدة أخرى ال تجاوز شهرين ،وتصرف له خالل هذه الفترة مكافأة تعادل ما كان تقاضاه

شهرياً أثناء الخدمة.

(مادة )60
مع مراعاة أحكام الق اررات أرقام ( )2005/459 ،93/96 ،87/119 ،86/71وتعد التها ،يججز إعادة

العسكري المستقيل أو المتقاعد إلى الخدمة بشرط ثبجت لياقته الصحية.
(مادة )61

يججز أن لحق بالحرس االحتياطي العسكريجن الذ ن تنتهي خدمتهم باإلحالة إلى التقاعد ،أو بقبجل

استقاالتهم ،أو بعدم تجد د عقجد تطجعهم.

ويججز استدعاء الحرس االحتياطي للتدريب ،أو للخدمة ،أو في حاالت الحرد والحكم العرفي والتعبئة

العامة ،وذلك بقرار يصدر من القيادة بتحد د فئات وأعداد ومدد وشروط االستدعاء.
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مدلجل المصطلحات
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الجاردة قرينها:
القيوووووووادة

 :رئيس الحرس الجطني ،أو نائب رئيس الحرس الجطني.

العسكووووووري

 :كل من يشغل رتبة عسكرية بالحرس الجطني ،ويشمل ذلك دميع رتب الضباط

التسلسل العسكوري

 :صلة الرئاسة المتدردة بين كافة العسكريين بحسب الرتبة وترتيب األقدمية.

المد ر المسئووجل

 :مد ر الهيئة اإلدارية أو مد ر الهيئة العسكرية أو مد ر اإلدارة القانجنية حسب

الضابط االختصاصي

 :كل ضابط دامعي قبل في الخدمة بالحرس الجطني على أساس مؤهله الدراسي.

الضابط االحتياطوي

 :هج الضابط الذي انتهت خدماته بالحرس الجطني العامل وألحق بالحرس

الضابط الميدانووي

 :كل ضابط عام من غير الضباط االختصاصيين واالحتياطيين.

وضباط الصف واألفراد.

األحجال.

االحتياطي.
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ددول الرواتب
أوالً :الضباط

المرتب

الرتبة

الشهري

العال وات الدورية

المدة الالزمة كحد أدنى
للبقاء فوي الرتبة

أول المربجط

قيمتها

عددها

فريق

1650

60

3

لجاء

1430

55

3

عميد

1210

55

3

عقيد

1050

40

3

أربع سنجات

مقدم

890

40

3

أربع سنجات

رائد

750

35

3

ثالث سنجات

نقيب

650

25

3

ثالث سنجات

مالزم أول

550

25

3

ثالث سنجات

مال زم

500

25

1

سنتان

ثانياً :ضباط الصف

ثالثاً  :األفراد

وكيل أول

540

20

15

وكيل

460

20

3

ثالث سنجات

رقيب أول

420

10

3

ثالث سنجات

رقيب

380

10

3

ثالث سنجات

عريف

340

10

3

ثالث سنجات

وكيل عريف

300

10

3

ثالث سنجات

حارس وطني

260

10

3

ثالث سنجات

رابعاً  :الجنجد المهنيجن

دردة أولى

240

6

5

ثالث سنجات

دردة ثانية

220

5

3

ثالث سنجات

دردة ثالثة

190

5

5

ثالث سنجات

دردة رابعة

160

5

5

ثالث سنجات

دردة خامسة

130

5

5

ثالث سنجات
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قرار وزاري رقم ( )3623لسنة 2004

بشأن البدالت والمكافآت اإلضافية للعسكريين
نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير الدفاع،
بعد اإلطالع على:و

و القانجن رقم ( )24لسنة  1963بإنشاء مجلس الدفاع األعلى،

و القانجن رقم ( )32لسنة  1967في شأن الجيش والقجانين المعدلة له،

و قرار مجلس الجزراء رقم ( )97الصادر في ادتماعه رقم  2003 /4تاريخ  2003 /2 /2بشأن تكليف كل من
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والرئاسة العامة للحرس الجطني دراسة تجحيد البدالت العسكرية بالتنسيق فيما

بينها وتقديم تصجر مشترك بشأنها،

و قرار مجلس الجزراء رقم ( )814الصادر بتاريخ  2004 /7 /26بالمجافقة على تعد ل وتجحيد وتخصيد مبلغ
للبدالت والمكافآت للعاملين في الجهات العسكرية الثالث،

و القرار الجزاري رقم ( )324لسنة  1989بشأن البدالت والعال وات اإلضافية لردال الجيش والق اررات الصادرة
تنفي ًذا له،

و القرار الجزاري رقم ( )618لسنة  2004بشأن بدالت ومكافآت الممرضين العسكريين،
و وبعد االتفاق مع وزير المالية بكتابه رقم ( )958الصادر بتاريخ ،2004 /9 /21

وبناء على عرض وكيل الجزارة رئيس لجنة البدالت والمكافآت والعال وات ،قرر ما لي:
و
ً
مادة ()1
تكجن أنجاع وفئات وشروط وكافة األحكام والضجابط المتعلقة بصرف البدالت والمكافآت اإلضافية

التي يستحقها العسكريجن
شهريا طبًقا لما هج منصجص عليه في هذا القرار.
ً
مادة ()2

تشكل بقرار منا لجنة للبدالت والمكافآت اإلضافية تختد بتنفيذ أحكام هذا القرار ،ويحدد في القرار
أيضا بتحد د شروط وضجابط صرف البدالت
تشكيلها ومهامها واختصاصاتها ،كما تختد هذه اللجنة ً
والمكافآت المنصجص عليها في هذا القرار بقرارات يصدرها رئيسها ويشار إليها فيما بعد بو (اللجنة).
مادة ()3
تنفي ًذا لقرار مجلس الجزراء بتجحيد البدالت والمكافآت العسكرية وتحقيًقا ألهدافه بشأن العدل

والمسوووواواة في تطبيووووووق هووووووذا القوووورار لدى الجهات العسكرية الثالث ،تستمر اللجنة الثالثية المشكلة بقراره

رقم  2003/97الصادر بتاريخ  2003 /2 /2كجهة مركزية لهذه الجهات في تفسير أحكام هذا القرار ،كما
أيضا االختصاصات المبينة بهذا القرار ويشار إليها فيما بعد باللجنة الثالثية.
تكجن لها ً
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مادة ()4
أيضا على ما لي:
تسري أحكام هذا القرار على العسكريين ،كما تسري أحكامه ً
( أ ) المجندون واالحتياطيجن ،وفًقا لما تقرره اللجنة.

(د) المهنيجن وفًقا لما تقرره اللجنة من بدالت ومكافآت خاصة بهم على أن تم الصرف لهم بنسبة %75
من قيمة الفئة من البدالت الخاصة المستحقة لنظرائهم من ضباط الصف واألفراد.

(دو) الكجيتيات المعينات كعسكريات متطجعات.

مادة ()5
تقسم البدالت والمكافآت المنصجص عليها في هذا القرار إلى بدالت ومكافآت عامة وخاصة.
مادة ()6
يقصد بالبدالت والمكافآت العامة في تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها العسكريجن

ويتساوون فيها بالنظر إلى صفتهم العسكرية.

مادة ()7
يقصد بالبدالت والمكافآت الخاصة في تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها العسكريجن بالنظر
إلى طبيعة أو خطجرة األعمال التي زاولجنها.
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أوالً :البدالت والمكافآت العامة:
مادة ()8

بدل المنصب:
يستحق الضباط شاغلج المناصب أدناه أو من في حكمهم طجال مدة شغلهم لهذه المناصب بدل

منصب وفًقا لما لي:

المنصوووووووووووووووووب

قيمة البدل

وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

الحرس الجطني

رئيس األركان ونائبه

وكيل وزارة

مد ر الهيئة ومساعده

450

معاون /رئيس هيئة آمر قجة

وكيل وزارة مساعد

قادة الجحدات القيادية

400

مد ر

مد ر عام

مد ر

300

رئيس فرع

مساعد مد ر عام ومد ر وقائد منطقة

رئيس فرع

200

ركن أول

مساعد مد ر وآمر كتيبة ورئيس مخفر ومراقب

ركن أول

150

ركن ثاني

رئيس قسم ومسؤول نقطة حراسة وآمر دناح

ركن ثاني

80

ركن ثالث

ووو

ركن ثالث

50

مادة ()9

بدل التمثيل
يستحق الضابط بدل تمثيل وفق ما لي:
الرتبوووووووووووووووة

قيمووووووووة البوووووووووودل

مشير

700

فريق أول

600

فريق

500

لجاء

400

عميد

350

عقيد

300

مقدم

250

رائد

200

نقيب

150

مالزم أول

100

مالزم

75
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مادة ()10

بدل التشجيع الدراسي

لي:

يستحق هذا البدل العسكريجن الحاصلجن على الشهادات والمؤهالت العلمية المبينة أدناه وفق ما

نارا شهادة الدكتجراة أو أركان الحرد العليا
 150د ً
نار شهادة المادستير أو أركان حرد
 120د ً ا
نارا
 80د ً
 70د ً ا
نار
نارا
 60د ً
 50د ً ا
نار

الشهادة الجامعية (البكالجريجس أو الليسانس أو دبلجم الدراسات العليا)

دبلجم سنتين بعد الثانجية العامة
شهادة الثانجية العامة
الشهادة المتجسطة
مادة ()11

بدل السالح
يستحق هذا البدل العسكريجن وفق ما لي:
نارا
 45د ً
 25د ً ا
نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()12

بدل المسافة
يستحق هذا البدل العسكريجن وفق ما لي:
نار لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من  60كم.
( أ )  70د ًا
نار لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من  30كم وأقل من  60كم.
(د)  50د ًا
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مادة ()13

بدل األوسمة واألنجاط
يستحق هذا البدل العسكريجن حاملج األوسمة واألنجاط العسكرية المنشأة بمجدب القجانين الكجيتية

وفق ما لي:

نار
 60د ًا
نار لكل وسام
 25د ًا

وسام الدفاع الجطني
األوسمة

نار لكل نجط
 25د ًا

األنجاط

مادة ()14

بدل الطجارئ واالستعداد القتالي
يستحق هذا البدل العسكريجن ممن تنطبق عليهم إحدى الحالتين التاليتين:
( أ ) الحجز الكلي أو االستعداد القتالي رقم (.)1
(د) الحجز الجزئي أو االستعداد القتالي رقم (.)2
وذلك وفق الفئات والمبالغ اليجمية المبينة في الجدول رقم ( )1المرفق بهذا القرار.
مادة ()15

بدل العمليات الحربية
يستحق هذا البدل العسكريجن المشاركجن في العمليات الحربية داخل البالد أو خاردها وفق الفئات

والمبالغ اليجمية المبينة بالجدول رقم ( )2المرفق بهذا القرار.
مادة ()16

مكافأة العمليات الحربية الخاردية
مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المادة السابقة من هذا القرار يمنح المشاركجن بالعمليات الحربية

التي تكجن خارج البالد مكافأة عمليات حربية خاردية تعادل راتب شهر شامل وتصرف هذه المكافأة لمرة واحدة

فقط عند بدء مباشرة هذا الجادب.
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مادة ()17

مكافأة التعليم والتدريب
نارا عن
يستحق هذه المكافأة العسكريجن غير المتفرغين لمهنة التعليم والتدريب وتصرف بجاقع  12د ً
شهريا ،وتحدد اللجنة
كل حصة ،وتصرف هذه المكافأة في نهاية كل شهر بشرط أن ال تزيد عن عشر حصد
ً
ضجابط وحاالت صرف هذه المكافأة.

مادة ()18

مكافأة الركب الطائر
يستحق هذه المكافأة العسكريجن الذ ن تم االستعانة بهم ألداء بعض المهام العسكرية على الطائرات وفق ما
لي:
خارج البالد
داخل البالد

نار عن كل رحلة.
 20د ًا
 10د نار عن كل طلعة.

شهريا لبدل الركب الطائر
وتصرف هذه المكافأة في نهاية كل شهر بحيث ال تزيد عن المقرر
ً
للعاملين بصفة مستمرة في هذا الركب.
مادة ()19

مكافأة اإلبحار
يستحق هذه المكافأة العسكريجن الذ ن بحرون بصفة غير منتظمة بجاقع ( )10دنانير عن كل جم

شهريا.
إبحار ،وتصرف هذه المكافأة في نهاية كل شهر بشرط أن ال تزيد قيمتها عن ( )100د نار
ً
مادة ()20

مكافأة مشاركة لجان
يستحق هذه المكافأة العسكريجن الذ ن تم تكليفهم في اللجان ،ويكجن استحقاق هذه المكافأة عن

كل ادتماع وذلك وفًقا لتصنيف اللجان التي تشكل بالنظر إلى الجظيفة التي يشغلها رئيس اللجنة وفق ما لي:
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رئيس اللجنة
وزارة الدفاع
وزير /رئيس األركان /وكيل
وزارة /نائب رئيس األركان

وزارة الداخلية

رئيس الحرس /نائبه
وزير /وكيل
نارا
مد ر الهيئة أو مساعده  25د ً
وزارة
قائد وحدة قيادية

نارا
 20د ً
 15د ً ا
نار

نارا
 120د ً
 90د ً ا
نار

رئيس فرع

 10دنانير

نارا
 60د ً

مد ر عام

رئيس فرع

الحرس الجطني

المستحقة لمكافأة العضج خالل شهر
نارا
 150د ً

معاون /رئيس هيئة آمر قجة وكيل مساعد
مد ر

القيمة

الحد األقصى المقرر

مساعد مد ر
عام /مد ر

مد ر

ويشترط الستحقاق هذه المكافأة أن تكجن اللجنة مشكلة بقرار أو بأمر من السلطة المختصة وأن

يكجن انعقادها خارج أوقات الدوام الرسمي ،وفي حالة اشتراك العسكري في أكثر من لجنة في الشهر فإنه

شهريا.
نار
يستحق في هذه الحالة مكافأة اللجنة األكبر قيمة ،وبما ال تجاوز  150د ًا
ً
مادة ()21

مكافأة إعداد مشروع الميزانية
يستحق هذه المكافأة العسكريجن المكلفجن بإعداد مشروع الميزانية السنجية وفق ما لي:
الضباط

 800د نار

ضباط الصف واألفراد

 500د نار

على أن تصرف هذه المكافأة عند االنتهاء من تقديم مشروع الميزانية ولمرة واحدة في السنة.
مادة ()22

مكافأة االستحقاق
مع عدم اإلخالل بما يستحقه العسكري عند انتهاء خدمته من مزايا وحقجق مالية أخرى يستحق

مكافأة االستحقاق من تنتهي خدمته من العسكريين الكجيتيين إلحدى األسباد التالية:
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( أ ) اإلحالة على التقاعد وتستحق هذه المكافأة وفق الفئات المبينة بالجدول أدناه:
الفئات

الضباط

الرتبة

ضباط الصف واألفراد

الفئة األولى :من  25سنة خدمة فعلية فأكثر

سنة

ستة شهجر

الفئة الثانية 20 :سنة وأقل من  25سنة خدمة فعلية

ستة شهجر

ثالثة شهجر

د) الجفاة وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفق الفئة األولى.
(ج) إصابة العمل وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفق الفئة األولى.
وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر راتب شامل للرتبة التي تم إحالته للتقاعد عليها ،أو على

أساس الرتبة التي يحتسب على أساسها استحقاقه للمعاش في حالة الجفاة أو إصابة العمل.

ويشترط الستحقاق هذه المكافأة مضي خدمة فعلية ال تقل عن خمس سنجات لمن انتهت خدمته قبل

العمل بهذا القرار وتمت إعادته للخدمة.

وفي دميع األحجال ال يستحق العسكري هذه المكافأة أكثر من مرة.
مادة ()23

مكافأة مشاركة قجات
جميا العسكريجن المشاركجن بالمهام والجادبات مع القجات الشقيقة والصديقة
يستحق هذه المكافأة ً
في غير حالة العمليات الحربية وفق ما لي:
الضباط األمراء
الضباط القادة
الضباط األعجان
ضباط الصف واألفراد
باقي الفئات

نارا
 25د ً
 20د ً ا
نار

نار
 15د ًا
 10دنانير
 5دنانير
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ثانيا :البدالت الخاصة
ً
مادة ()24

بدل التعليم والتدريب
يستحق هذا البدل العسكريجن المؤهلجن المتفرغجن العاملجن في مجال التعليم والتدريب في

األكاديميات والكليات والمدارس والمعاهد والجحدات وأدنحة التدريب والقجاعد الججية وفق ما لي:

نارا.
 250د ً

( أ ) أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتجراه
(د) أعضاء هيئة التدريس من حملة المادستير

 200د نار.

(ج) باقي المؤهالت

نارا
 150د ً
 100د نار

(د) مدربج ومهندسج الطيران الججيين غير المتفرغين والعاملجن في القجاعد الججية.
وتحدد اللجنة المناصب التعليمية والتدريبية في استحقاق هذا البدل.
مادة ()25

بدل التخصد
( أ ) األطباء
يستحق هذا البدل العسكريجن من األطباء البشريين وأطباء األسنان وفق ما لي:

عميد

نارا
 650د ً
 600د نار

لجاء
عقيد

 500د نار

مقدم

نارا
 450د ً
 400د نار

نقيب

 300د نار

مالزم أول

نارا
 250د ً
 200د نار

ضابط صف

نارا
 175د ً

رائد

مالزم
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(د) الفني
يستحق هذا البدل العسكريجن المؤهلجن من ذوي المهن الفنية والطبية وفق ما لي:
الفئة األولى

 100د نار

الفئة الثانية

نارا
 80د ً
 60د ً ا
نار

الفئة الثالثة

استنادا للمجاصفات والشروط والخبرة العملية المطلجبة
وتحدد اللجنة مستحقي هذا البدل وفق الفئات
ً
لكل مهنة.

(ج) الحرفي

يستحق هذا البدل العسكريجن المؤهلجن من ذوي المهن الحرفية وفق ما لي:
نارا
 80د ً
 60د ً ا
نار

الفئة األولى
الفئة الثانية

فيها.

استنادا للمجاصفات والشهادات والخبرة العملية
وتحدد اللجنة فئات مستحقي هذا البدل وفق الفئات
ً

مادة ()26

بدل العيادة
يستحق هذا البدل العسكريجن األطباء من كافة التخصصات الطبية وفق ما لي:
( أ ) طبيب استشاري

 600د نار

(د) طبيب اختصاصي أول

 500د نار

(ج) طبيب اختصاصي

 400د نار

ويجقف صرف هذا البدل في حالة التصريح للطبيب بفتح عيادة خاصة.
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مادة ()27

بدل التمريض
يطبق قرار وزارة الدفاع رقم ( )2004 /618الصادر بتاريخ  2004 /5 /11بشأن بدالت ومكافآت
وفقا للفئات والضجابط
الممرضين العسكريين على العسكريين الممرضين بالجهات العسكرية الثالث وذلك ً

الجاردة بالقرار المشار إليه.

وتحدد اللجنة الثالثية قجاعد الصرف والجمع بين هذا البدل وبين البدالت والمكافآت المنصجص
عليها في هذا القرار.
مادة ()28

بدل المجسيقي
يستحق هذا البدل العسكريجن المتفرغجن المؤهلجن العاملجن في وحدات المجسيقى وفق ما لي.
نارا
 120د ً
 100د نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()29

بدل المتفجرات
د نار.

فعليا في مجال التخلد من المتفجرات بجاقع 200
يستحق هذا البدل العسكريجن المؤهلجن العاملجن ً

(د) العلمي
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن في مجال تخصصهم وفق الفئات التالية:
حملة المؤهالت الجامعية من المحاسبين والمهندسين والصيادلة وأصحاد المهن
الطبية المساعدة

باقي التخصصات الجامعية

 200د نار
نارا
 150د ً
 100د نار

حملة الدبلجم سنتين بعد الثانجية العامة
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(هو) الحاسب اآللي
فعليا في مجال الحاسب اآللي وفق ما لي:
فنيا العاملجن ً
يستحق هذا البدل العسكريجن المؤهلجن ً
الفئة

القيمة

الجصف

الفئة األولى

مؤهل دامعي مع خبرة  10سنجات

 200د نار

الفئة الثانية

مؤهل دامعي مع خبرة  5سنجات

الفئة الثالثة

مؤهل دامعي

الفئة الرابعة

دبلجم تخصد سنتين بعد الثانجية العامة مع خبرة  10سنجات

نارا
 180د ً
 160د ً ا
نار

الفئة الخامسة

دبلجم تخصد سنتين بعد الثانجية العامة مع خبرة  5سنجات

الفئة السادسة

دبلجم تخصد سنتين بعد الثانجية العامة

نارا
 140د ً
 120د ً ا
نار

 100د نار

(و) المهندسجن
يستحق هذا البدل مهندسج الطيران الججى والمهندسجن البحريجن من تاريخ إنهائهم بنجاح الدورة
التأهيلية أو تقليدهم نصف دناح الطيران وممارستهم للعمل وذلك بجاقع  200د نار.

(ز) الحقجقيجن
فعليا في مجال القانجن ،ويحسب هذا
يستحق هذا البدل العسكريجن حملة ليسانس الحقجق العاملجن ً
البدل على أساس أول مربجط الرتبة التي يشغلجنها وفق ما لي:
خبرة أكثر من  10سنجات

%100

خبرة أكثر من  5وأقل من  10سنجات

%75

خبرة أقل من  5سنجات

%50

ويعتد بسنجات الخبرة السابقة في مجال القانجن كأساس الحتساد سنجات الخبرة في تطبيق أحكام

هذا البدل.
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مادة ()30

بدل مراكز العمليات
استنادا ألوامر
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن في مراكز العمليات المشكلة بصفة دائمة
ً
التنظيم وفق ما لي:
نارا
 120د ً
نار
 80د ًا

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()31

بدل التجهيز
يستحق هذا البدل العسكريجن الذ ن يصدر بتحد دهم قرار من اللجنة وفق ما لي:
نارا
 40د ً
نار
 20د ًا

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()32

بدل الغطس

ما لي:

يستحق هذا البدل العسكريجن المؤهلجن المتفرغجن العاملجن بصفة مستمرة في مجال الغطس وفق

ضفادع بشرية

 200د نار

الغجاصين

نار
 150د ًا
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مادة ()33

بدل اإلبحار
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن على الزوارق والسفن والقجارد وفق ما لي:
العاملجن على الزوارق الصاروخية أو الدوريات المقاتلة

نار
 160د ًا
نار
 140د ًا

العاملجن على سفن الدوريات وسفن اإلنزال وقجارد اإلسناد

العاملجن على باقي السفن والقجارد األخرى

 100د نار
مادة ()34

بدل أسلحة الدمار الشامل
يستحق هذا البدل العسكريجن المؤهلجن العاملجن في وحدات الدفاع الكيماوي والنجوي والبيجلجدي

الذ ن تقتضي طبيعة عملهم التعامل المباشر مع المجاد الكيماوية واإلشعاعية والبيجلجدية ومجاد الغاز المسيل

نارا.
للدمجع وغاز األعصاد والمجاد األخرى الخاصة بعمليات التطهير المختلفة بجاقع  150د ً
مادة ()35

بدل الحرس األميري
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن بالحرس األميري وفق ما لي:
نارا
 180د ً
 140د ً ا
نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()36

بدل التطبيق
نارا.
يستحق هذا البدل العسكريجن المتفرغجن العاملجن في وحدات التطبيق بجاقع  80د ً
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مادة ()37

بدل أمن الدولة واالستخبارات واألمن

يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن
ميدانيا بأمن الدولة واالستخبارات واألمن وفق ما لي:
ً
نارا
 180د ً
 140د ً ا
نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
وتحدد اللجنة مستحقي هذا البدل.
مادة ()38

بدل المهام الخاصة

فعليا بالجحدات المبينة أدناه وفق ما لي:
يستحق هذا البدل العسكريجن المؤهلجن العاملجن ً
الفئة األولى

وحدات االقتحام

الفئة الثانية

وحدات المغاوير والصاعقة

نارا
 250د ً
 220د ً ا
نار

الفئة الثالثة

وحدات القجات الخاصة ومكافحة الشغب وحماية الشخصيات والطائرات:

الضباط

 200د نار

ضباط الصف واألفراد

نارا
 150د ً
مادة ()39

بدل التشكيل الميداني

فعليا ضمن التشكيالت والجحدات الميدانية البرية ولجاء
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن ً
الدفاع الججى وفق ما لي:
الفئة األولى

 200د نار

الفئة الثانية

نار
 160د ًا
 120د ً ا
نار

الفئة الثالثة

وتحدد اللجنة مستحقي هذا البدل وفق الفئات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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مادة ()40

بدل حماية المنشآت
يستحق هذا البدل العسكريجن المكلفجن بحماية المنشآت وفق ما لي:
( أ ) حماية منشآت الطاقة:
نارا
 180د ً
 140د ً ا
نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد

(د) حماية المنشآت األخرى:

نار
 140د ًا
 100د نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد

وتحدد اللجنة المقصجد بالمنشآت في تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة ()41

بدل البحث الجنائي
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن في مجال البحث الجنائي وفق ما لي:
( أ ) البحث الجنائي:
نارا
 180د ً
 120د ً ا
نار

الضباط
ضابط الصف واألفراد
(د) البحث الجنائي الفني والتخصصي:
الضباط

 100د نار

ضابط الصف واألفراد

نارا
 80د ً
مادة ()42

بدل الدوريات
نارا.
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن بالدوريات وذلك بجاقع  120د ً
نارا.
أما العاملجن بدوريات النجدة فيستحقجن هذا البدل بجاقع  160د ً
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مادة ()43

بدل الدرادات النارية
نارا.
يستحق هذا البدل العسكريجن سائقي الدرادات النارية وذلك بجاقع  140د ً
مادة ()44

بدل نجخذة
يستحق هذا البدل العسكريجن قائدو الزوارق والسفن المؤهلجن والذ ن يمارسجن القيادة عليها

بانتظام وفق ما لي:

نارا
 180د ً
 160د ً ا
نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()45

بدل األثر
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن في مجال األثر وفق ما لي:
نارا
 150د ً
 120د ً ا
نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()46

بدل الخيالة والهجن
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن في مجال الخيالة والهجن وفق ما لي:
نارا
 120د ً
 100د نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
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مادة ()47

بدل أمن الجزر

ما لي:

يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن
ميدانيا بصفة دائمة والمكلفجن بحماية أمن الجزر وذلك وفق
ً

الضباط

 200د نار

ضباط الصف واألفراد

نارا
 150د ً
مادة ()48

بدل الطيران
يستحق هذا البدل العسكريجن الطيارون من تاريخ إنهائهم بنجاح مرحلة التدريب المتقدم وتقليدهم

دناح الطيران وفق ما لي:

الطيارون العاملجن بالقجاعد الججية

نارا
 350د ً
 250د ً ا
نار

الطيارون العاملجن بالجهات األخرى
مادة ()49

بدل الركب الطائر
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن بصفة مستمرة كركب طائر وذلك بجاقع  100د نار وهم:
( أ ) منظمج الحمجلة.

(د) المضيفجن الججيجن.

(ج) الرماة على طائرات الهليجكجبتر.

(د) ميكانيكيج الطيران الججي.
(هو) عناصر البحث واإلنقاذ.
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مادة ()50

بدل السججن
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن
ميدانيا بالسججن والذ ن تطلب عملهم االتصال المباشر
ً
والمستمر مع السجناء والمحججزين وفق ما لي:
نارا
 180د ً
 150د ً ا
نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()51

بدل المخفر
فعليا بالمخافر وفق ما لي:
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن ً
نارا
 140د ً
 100د نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()52

بدل أمن الحدود
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن
ميدانيا بصفة مستمرة والمكلفجن بحماية أمن الحدود البرية
ً
وذلك وفق ما لي:
نارا
 150د ً
 120د ً ا
نار

الضباط
ضباط الصف واألفراد
مادة ()53

بدل العمل اإلداري:
نارا.
يستحق هذا البدل العسكريجن القائمجن بأعمال إدارية وذلك بجاقع  80د ً
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مادة ()54

بدل اإلطفاء
نارا.
فعليا
ً
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن ً
وميدانيا في مجال اإلطفاء بجاقع  150د ً
مادة ()55

بدل الخطر
يستحق هذا البدل العسكريجن العاملجن في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة وفق

الفئات التالية:

نار
 120د ًا
 100د نار

الفئة األولى
الفئة الثانية

نار
 80د ًا
نار
 60د ًا

الفئة الثالثة
الفئة الرابعة

نار
 40د ًا

الفئة الخامسة
وتحدد اللجنة مستحقي هذا البدل بحسب الفئات.

ثال ًثا :األحكام العامة
مادة ()56

التكليف واالنتداد واإلعارة خارج العمل األصلي
إذا كلف العسكري أو تم انتدابه أو إعارته بقرار منا أو من السلطة المختصة بالعمل خارج عمله

األصلي ،احتفظ ببدالته العامة ما عدا بدل المسافة ،كما يججز للعسكري االحتفاظ ببدالته الخاصة أو ببدالت
الجهة المرسل للعمل بها أ هم أكثر ،إذا كان العمل بالجهة المرسل إليها مماثل لطبيعة وخطجرة عمله األصلي

ويشترط لهذا االحتفاظ أن ال تزيد مدة التكليف أو االنتداد أو اإلعارة عن سنة وتجقف البدالت الخاصة إذا لم
تم التجد د للعسكري.

وتحدد اللجنة طبيعة وخطجرة العمل المشابه والمماثل في تطبيق أحكام هذه المادة.
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مادة ()57

قجاعد وضجابط الجمع وعدم الجمع:
يججز الجمع بين أكثر من بدل أو مكافأة من البدالت والمكافآت العامة.
مادة ()58
يججز الجمع بين البدالت والمكافآت العامة وبين البدالت الخاصة ما لم ند في هذا القرار على

خالف ذلك.

مادة ()59
استثناء من أحكام المادة ( )58من هذا القرار ال يججز الجمع بين المكافآت العامة التالية وبين
ً
البدالت الخاصة المشابهة لها في طبيعة العمل وفق ما لي:
 مكافأة الركب الطائر مع بدل الطيران وبدل الركب الطائر وبدل تخصد (مهندس دجي). -مكافأة التعليم والتدريب مع بدل التعليم والتدريب.

 مكافأة اإلبحار مع بدل الغطس وبدل اإلبحار وبدل أمن الجزر وبدل نجخذة وبدل تخصد (مهندس بحري).مادة ()60
ال يججز الجمع بين البدالت الخاصة فيما بينها ما لم ند في هذا القرار على خالف ذلك.
مادة ()61
استثناء من أحكام المادة ( )60من هذا القرار يججز الجمع بين البدالت الخاصة التالية فيما بينها.
ً
( أ ) دمع بدل التجهيز مع البدالت الخاصة التي تحددها اللجنة الثالثية تطبيًقا ألحكام المادة ( )31من هذا
القرار.

(د) دمع بدل الخطر مع بدل التخصد الفني والحرفي.
(ج) بدل تخصد أطباء مع بدل العيادة.

(د) بدل الطيران مع بدل التعليم والتدريب المنصجص عليه في الفقرة (د) من المادة ( )24من هذا القرار.

(هو) تحدد اللجنة الثالثية قجاعد الجمع بين البدالت الخاصة وبين بدل الخطر المنصجص عليه في المادة
( )55من هذا القرار.
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مادة ()62
في حالة تجافر شروط استحقاق أكثر من بدل من البدالت الخاصة المحظجر الجمع فيما بينها صرف

في هذه الحالة البدل ذو القيمة األكبر.

مادة ()63
يحتفظ العسكري الملحق بالبعثات الدبلجماسية بالخارج ببدالته العامة عدا بدل المسافة ،أما بدالته

الخاصة فتجقف دميعها ويصرف له في هذه الحالة بدل العمل اإلداري.
مادة ()64

اسيا ببدالته الخاصة والعامة عدا بدل المسافة.
يحتفظ العسكري المبعجث والمتفرغ در ً
مادة ()65
اعتبار من تاريخ الجقف عن العمل.
ًا
جقف صرف البدالت الخاصة
مادة ()66
ال تسري أحكام هذا القرار على المنتدبين والمعارين من البعثات العسكرية العربية واألدنبية.
مادة ()67
كل من يقدم أو دلي ببيانات غير صحيحة أو يمتنع عن اإلدالء ببيانات تطلبها هذا القرار يقع تحت

دنائيا أو تأد ًبيا أو
طائلة العقجبات الجاردة في قانجن الجزاء أو في أي قانجن آخر فضالً عن مساءلته
ً
انضباطيا عن ذلك مع استرداد ما قد يكجن صرف له دون وده حق.
ً
مادة ()68
وبناء على
ال يججز التغيير أو التعد ل في المسميات أو الفئات الجاردة في هذا القرار إال بقرار منا،
ً
عرض اللجنة الثالثية.
مادة ()69

يكجن تحد د الشهادات الدراسية المعادلة للشهادات المنصجص عليها بهذا القرار بحسب ما تقرره

الجهات المعنية الرسمية للدولة.
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مادة ()70
يقصد بالمؤهلين في تطبيق أحكام هذا القرار الحاصلجن على المؤهل الدراسي ،وكذلك أصحاد

التأهيل العملي في مجال عملهم ولج لم يكجنجا من الحاصلين على المؤهالت الدراسية في هذا التخصد.
مادة ()71

يقصد بالمدرد والمعلم في تطبيق هذا أحكام هذا القرار ،العسكري الحاصل على شهادة مدرد أو من
أنهى بنجاح دورة مدربين أو من تم اعتماده كمدرد أو معلم من قبل الجهة المختصة.
مادة ()72
إذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القرار نقد في قيمة البدالت والمكافآت اإلضافية عما تقاضاه

العسكري من تلك البدالت والمكافآت ،احتفظ العسكري في هذه الحالة بالفرق بصفة شخصية على أن يستهلك
هذا الفرق بالترقية والعال وات الدورية والبدالت والمكافآت التي يحصل عليها ويكجن ذلك االحتفاظ بناء على

قرار من اللجنة.
مادة ()73
يحتفظ العسكريجن المستفيدون من بدل التشجيع الدراسي عن مؤهل دون الشهادة المتجسطة بهذا

البدل كحق مكتسب لهم.

مادة ()74
يستحق المعين بالتكليف أو بالجكالة البدل المستحق للمنصب المعين فيه.
مادة ()75
تسري على القياد ين الذ ن يصدر بتحد دهم قرار منا العالوة الخاصة بمجمجعة الجظائف القيادية

المدنية والمقررة بمجدب ق ارر مجلس الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة  1990والمعدل بالقرار رقم ( )3لسنة

1994م.

مادة ()76
تحدد بقرار منا مناطق وساحات القتال وتاريخ بدء وانتهاء العمليات الحربية ،ويخجل رئيس األركان

العامة للجيش بتحد د حاالت االستعداد القتالي ورفع أو خفض حاالتها.
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مادة ()77
تلغى كافة الق اررات واألحكام المخالفة لهذا القرار ،ويعمل بالقجاعد واألحكام العامة المعمجل بها في

الدولة بشأن العالوة االدتماعية.

مادة ()78
اعتبار من .2004/7/1
ًا
ويعمل به
على كافة المعنيين  -كل فيما يخصه  -تنفيذ أحكام هذا القرارُ ،
نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير الدفاع
دابر مبارك األحمد الصباح

صدر في  17 :شعبان 1425هو
 :ا أكتجبر 2004م
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الجدول رقم ()1
بشأن بدل الطجارئ واالستعداد القتالي
الرتبة

الحالة
حالة االستعداد القتالي  /1الحجز الكلي حالة االستعداد القتالي  /2الحجز الجزئي

مشير

40

20

فريق أول

38

20

فريق

36

18

لجاء

30

15

عميد

24

13

عقيد

22

11

مقدم

20

10

رائد

18

8

نقيب

15

7

مالزم أول

13

6

مالزم

12

6

وكيل أول

11

5

وكيل

10

5

رقيب أول

9

4

رقيب

9

4

عريف

8

4

وكيل عريف

7

3

دندي /شرطي /خفير /مهني

7

3
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الجدول رقم ()2
بشأن بدل العمليات

الرتبة

الجضوووووووووع
عمليات خارج البالد

عمليات داخل البالد

مشير

80

65

فريق أول

75

60

فريق

70

55

لجاء

65

50

عميد

60

45

عقيد

55

40

مقدم

50

35

رائد

45

30

نقيب

42

27

مالزم أول

41

26

مالزم

40

25

وكيل أول

35

21

وكيل

35

21

رقيب أول

30

20

رقيب

30

20

عريف

25

15

وكيل عريف

25

15

دندي /شرطي /خفير /مهني

25

15
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مرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة 1979
في شأن الخدمة المدنية
بعد اإلطالع علاى األمار األمياري الصاادر فاي  4رمضاان سانة 1396هاـ الموافاق  29مان أغساطس
سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى المواد ( 26و 72و 73و 74و )155من الدستور،
وعلى المرسوم رقم  7لسنة  1960بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم  10لسنة  1960بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم  18لسنة  1960بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم  30لسنة  1964بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  4لسنة
،1977
وعلى القانون رقم  9لسنة  1971في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية األولى،
وعلى القانون رقم  14لسنة  1974بشأن األذن للحكوماة فاي أخاذ مبلاغ مان الماال االحتيااطي العاام
لمواجهة زيادة نفقات المعيشة،
وعلااى األماار األميااري بالقااانون رقاام  61لساانة  1976بإصاادار قااانون التأمينااات االجتماعيااة المعاادل
بالمرسوم بالقانون رقم  126لسنة ،1977
وعلى المرسوم بالقانون رقم  31لسنة  1978بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها
والحساب الختامي،
وعلى المرسوم رقم  2لسنة  1962بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في  13يناير سنة  1976بالئحة البعثات للموظفين والمساتخدمين والعماال،
المعدل بالمرسومين الصادرين في  13إبريل سنة  1977وأول يوليو سنة ،1978
وعلى المرسوم الصادر في  22مايو سنة  1976في شأن اإلدارة المركزية للتدريب،
وبنا ًء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية واإلدارية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون اآلتي نصه:

أحكام تمهيدية
مادة ()1
يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ األساسية للخدمة المدنية ،ويعمل بنظام الخدمة المدنياة
الذي يصدر بمرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون(*).

(*)

صدر مرسجم بنظام الخدمة المدنية بتاريخ  1979/4/4و صفحة ( )154من هذا الكتاد.
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مادة ()2
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد:
بالجهة الحكومية:
كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.
بالموظف:
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.
مادة ()3
تسري أحكام هذا القانون على:
( أ ) الجهات الحكومية.
(ب) الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ،فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.
وال تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
مجلس الخدمة المدنية
مادة ()4
ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه
الرئيس في ذلك(*) ،ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومية على تحديث اإلدارة العامة وتطوير نظم الخدمة
المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.
ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته
وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.
وللمجلس أن يشكل لجانًا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي
يحيلها إليها.
(* )

أصدر رئيس مجلس الجزراء القرار رقم ( )2لسنة  2003بتفجيض نائب رئيس المجلس ووزير الدولة لشئجن مجلس الجزراء ووزير الدولة
لشئجن مجلس األمة في رئاسة مجلس الخدمة المدنية و العدد ( )631من الجريدة الرسمية.
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مادة ()5
يختص المجلس باألمور التالية:
 - 1وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير اإلداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى
العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجاالت الخدمة المدنية.
 - 2العمل على تطوير التنظيم اإلداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات واإلدارات العامة
واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها.
 - 3اقتراح السياسة العامة للمرتبات واألجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات
العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أكثر من نصف رأسمالها.
 - 4اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح منها.
 - 5اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.
 - 6إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
 - 7اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على األداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
 - 8تنظيم االستعانة بالبيوت االستشارية المتخصصة في مجاالت التنظيم واإلدارة واالتصال بالهيئات العلمية
وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجاالت.
 - 9النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية(.)1
وذلك باإلضافة إلى االختصاصات األخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية
المشار إليه في المادة األولى.
 – 10وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في القطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق
المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين(.)2
 – 11وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز
المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات ،وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل
عليها القوى العاملة في جميع الجهات.
 - 12اتخاذ اإلجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل
المتاحة في القطاعات المختلفة.
 – 13وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات واإلدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين
لديون الخدمة المدنية.
 – 14اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحالل العمالة الوطنية
محل العمالة الوافدة وفقا ً لما تسمح به إمكانيات التطبيق.

( )1بند معدل بالمادة ( )2من المرسجم بالقانجن رقم ( )19لسنة  2000و العدد ( )463من الجريدة الرسمية.
( )2البنجد ( 10و  )14مضافة بالمادة ( )2من المرسجم بالقانجن رقم ( )19لسنة  2000و العدد ( )463من الجريدة الرسمية.
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أحكام تنظيمية

مادة ()6

(*)

مادة ()7

(*)

مادة ()8
تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي:
 - 1اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
 - 2إبداء الرأي في مشروع الميزانية.
 - 3دراسة األوضاع التنظيمية واإلدارية ،واقتراح اإلجراءات الالزمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة
األداء.
 - 4إعداد خطط التدريب واإليفاد في بعثات أو إجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية
األخرى.
 - 5متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
 - 6كل ما يرى الوزير إحالته إليها إلبداء الرأي فيه.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.
مادة ()9
يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس
واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقًا للقواعد واألحكام والشروط واإلجراءات
والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

(*)

ألغيت المادتان ( )7 ،6بمقتضى المادة ( )12من المرسجم بالقانجن رقم ( )1992/116المعمجل به من  1992/9/27و العدد ()70
من الجريدة الرسمية.
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مادة ()10
يضع مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية نظا ًما للتدريب يتضمن تحديد
أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها،
ويعتبر االنتظام في التدريب واجبًا أساسيًا من واجبات الموظف.
الوظائف العامة وشغلها
مادة ()11
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم
المصلحة العامة.
مادة ()12
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة.
وتقسم الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية التالية:
 - 1مجموعة الوظائف القيادية.
 - 2مجموعة الوظائف العامة.
 - 3مجموعة الوظائف الفنية المساعدة(*).
 - 4مجموعة الوظائف المعاونة(*).

ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة مجموعات رئيسية
أخرى.
وتصدر بقرار من ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.
مادة ()13
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تقسيم المجموعات الرئيسية المشار إليها
في المادة السابقة إلى مجموعات نوعية وفقًا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.

(*)

البندان ( )4 ،3معدالن بالقانجن رقم ( )49لسنة .1982

143

مادة ()14
تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي
المخصص لكل درجة وفئات العالوات الدورية وفقًا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تقرير مرتبات لبعض
الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.
مادة ()15
يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب.
ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون
التعيين فيها بمرسوم.
وال يكون تعيين غير الكويتيين إال بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.
وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية ،فيما لم يرد بشأنه
نص خاص في العقود المبرمة معهم.
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.
مادة ( 15مكررا ً)

(*)

تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على
عرض الوزير المختص.
مادة ()16
تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو
الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.

(*)

مضافة بالمرسجم بالقانجن رقم ( )2لسنة  1989المعمجل به من  1989/1/15و العدد رقم ( )1806من الجريدة الرسمية.
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مادة ()17
يجوز أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة ،فإذا ثبت عدم صالحية المعين فصل من
الخدمة أو أنهى العقد المبرم معه ،أما إذا أنقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتًا في الوظيفة وحسبت هذه
الفترة ضمن مدة خدمته.
حقوق الموظفين وواجباتهم
مادة ()18
يستحق الموظف مرتبه من تاريب تسلمه العمل.
كما يستحق عالوة دورية بالفئات وطبقًا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.
مادة ()19
يحدد مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وشروط منح ما
يأتي:
 - 1تعويضات عن األعمال اإلضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.
 - 2مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
 - 3بدالت بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة
أعباء خاصة.
 - 4بدالت أو تعويضات مقابل مصروفات االنتقال ونفقات السفر.
 - 5مخصصات مالية للموفدين في إجازات أو بعثات أو منح دراسية أو في دورات تدريبية.
 - 6تخصيص مساكن حكومية.
 - 7حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعًا لما تقتضيه طبيعة العمل في
الجهة الحكومية.
مادة ()20
ال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة األداء من الحكومة للموظف بأية صفة
كانت إال وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو ألداء ما يكون مطلوبًا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء
وظيفته أو السترداد ما صرف له بغير وجه حق.
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وال يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه ،وتكون
األولوية لدين النفقة عند التزاحم.
مادة ()21
يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء
خمس سنوات من تاريب الصرف.
وال يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من
الموظف.
ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريب علمه بهذه
الحقوق أو خمس سنوات من تاريب االستحقاق أي المدتين أقرب.
وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه
المادة.
مادة ()22
يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية
بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب ،ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.
ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤالء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت اإلجازة أو
البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة ال تقل عن سنة.
مادة ()23
ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال في حدود اإلجازات التي يصرح له بها.
مادة ( 23مكررا ً)

(*)

تكون اإلجازة الدورية لمدة خمسة وثالثين يوما ً في السنة ،تزاد إلى خمسة وأربعين للموظف الذي
قضى في خدمة الدولة مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة ،وال تدخل أيام العطلة األسبوعية والعطلة الرسمية
التي تتخلل اإلجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه اإلجازة.
(*)

أضيفت هذه المادة بالقانجن رقم ( )63لسنة  1986المنشجر بالعدد ( )1668بتاريخ  1986/6/8ويعمل به من تاريخ النشر.
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وال يجوز منح اإلجازة الدورية إال بعد مضي ستة شهور من تاريب تسلم العمل ويصرف مرتب
اإلجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
مادة ()24
يجب على الموظف:
 - 1أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة الئقة.
 - 2أن يخصص وقت العمل الرسمي ألداء واجبات وظيفته ،ويجوز تكليفه باإلضافة إلى ذلك بالعمل في غير
األوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.
 - 3أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
 - 4أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما
تفرضه األمانة والحرص عليها.
 - 5أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق واالحترام الواجب.
مادة ()25
يحظر على الموظف:
 - 1أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقوالت من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها
أعمال وظيفته ،كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئ ًا من ذلك.
 - 2أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاوالت أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية
جهة حكومية.
 - 3أن يؤدي أعماالً للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إال بإذن كتابي من
الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا اإلذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة
قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابعة لها بذلك.
 - 4أن يستغل وظيفته ألي غرض كان أو أن يتوسط ألحد أو أن يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته.
 - 5أن يدلي بأية معلومات عن األعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقًا لتعليمات خاصة أو ينشر
ذلك بأية وسيلة إال بإذن كتابي من الوزير ،ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
 - 6أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراق أو شرائط تسجيل أو أفال ًما
أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا.
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مادة ()26
يحظر على الموظف:
( أ ) أن يزاول األعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحاالت التي يحددها مجلس الخدمة
المدنية.
عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إال إذا كان ممثالً للحكومة فيها.
(ب) أن يكون
ً
التأديب
مادة ()27
كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب
تأديب ًيا ،وذلك مع عدم اإلخالل بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند االقتضاء.
ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا ألمر كتابي صدر إليه
من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة ،وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر األمر.
وال يسأل الموظف مدنيا ً إال عن خطئه الشخصي(*).
مادة ()28
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
 - 1اإلنذار.
 - 2الخصم من المرتب لمدة ال تزيد على خمسة عشر يو ًما في المرة الواحدة وال تجاوز تسعين يو ًما خالل
شهرا.
اثني عشر
ً
شهرا عن
 - 3تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز اثني عشر
ً
المخالفة الواحدة.
 - 4خفض الدرجة إلى الدرجة األدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة األقدمية في هذه الدرجة
ومرتب الموظف فيها.
 - 5الفصل من الخدمة.
(*)

فقرة مضافة بالمرسجم بالقانجن رقم ( )2لسنة  1989المعمجل به من  1989/1/15و الجريدة الرسمية و العدد (.)1806
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وال توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إال إحدى العقوبات التالية:
( أ ) التنبيه كتابة من الوزير.
(ب) اللوم.
(ج) الفصل من الخدمة.
مادة ()29
يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وف ًقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة
المدنية.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
مادة ()30
يوقف الموظف عن عمله في الحاالت اآلتية:
 - 1إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك ،ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة ال تجاوز ثالثة
أشهر يجوز مده لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله .فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة
التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه وال يرد له إال إذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب باإلنذار أو بالخصم
من المرتب لمدة ال تزيد على أسبوع.
سا احتياط ًيا أو تنفيذًا لحكم قضائي.
 - 2إذا حبس في دولة الكويت حب ً
ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس االحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس
من أجله إلى عدم مسؤوليته وإال حرم منه.
أما في الحبس تنفيذًا لحكم قضائي فيوقف صرف ثالثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي وال يرد
له إال إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسؤوليته.
وفي كل األحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذًا لحكم نهائي.
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مادة ()31
ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألي سبب من مسؤوليته الجزائية والمدنية عند االقتضاء.
انتهاء الخدمة
مادة

()1( )32

تنتهي الخدمة ألحد األسباب اآلتية:
 – 1االستقالة.
 – 2عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية(.)2
 – 3اإلحالة إلى التقاعد.
 – 4الفصل بقرار تأديبي.
–5

)3( ...............................

 – 6الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ويجوز للوزير استبقاء
الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
 – 7سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
 – 8عدم اللياقة للخدمة صح ًيا أو استنفاد اإلجازة المرضية أيهما أسبق.
 - 9بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ،ويستثنى من ذلك أئمة المساجد
وخطباؤها ومؤذِّّنوها ومغسلو الموتى واألطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في
الجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت لألبحاث العلمية فتنتهي
خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ،وذلك وف ًقا للقواعد واألحكام التي يضعها مجلس الخدمة
المدنية(.)4
 – 10الوفاة.

( )1المادة ( )32مستبدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ( )2لسنة  1989المعمجل به من  1989/1/15و العدد ( )1806من الجريدة الرسمية.
( )2تقضي المادة ( )2من المرسجم بالقانجن رقم ( )2لسنة  1989بأنه" :دون إخالل باألسباد المقررة النتهاء الخدمة يستمر المجظفجن
الشاغلجن لدردة مجمجعة الجظائف القيادية بذات درداتهم لمدة أربعة سنجات من تاريخ العمل بهذا القانجن ما لم يحدد مجلس الجزراء مجاعيد
أقرد" و وقد أصدر مجلس الجزراء القرار ( )303لسنة  1989في هذا الشأن و العدد ( )1817من الجريدة الرسمية.
( )3البند ( )5من المادة ( )32ألغي بالقانجن رقم ( )22لسنة  1995المعمجل به من  1995/7/2و العدد ( )213من الجريدة الرسمية.
( )4بند معدل بالقانجن رقم ( )103لسنة  2013المنشجر بالجريدة الرسمية في العدد ( ،)1130السنة التاسعة والخمسجن ،ثم بالقانجن رقم
( )28لسنة .2016
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األحكام العامة واالنتقالية
مادة ()33
يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العالوات التشجيعية المخالفة للقوانين
واللوائح خالل سنة من تاريب صدور القرار.
ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة
على القرار إلى أن يبت في الموضوع.
وفي حالة الخالف بين ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة وبين الجهة الحكومية يعرض األمر
على مجلس الخدمة المدنية ،ويكون قراره نهائيًا.
مادة ()34
يخطر ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية
أو بمنح العالوات التشجيعية وذلك خالل خمسة عشر يو ًما من تاريب صدورها.
ولديوان الخدمة المدنية أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب
االعتراض إلى هذه الجهة خالل ثالثين يو ًما من إخطاره بها ،فإذا لم يتم االتفاق بين الجهتين قام الديوان
بعرض األمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقًا للفقرة األخيرة من المادة السابقة.
مادة ()35
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة النتهاء الخدمة
وفقًا ألحكامه تضم إلى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن
التي كانت مقررة أصالً النتهاء خدمتهم قبل العمل به.
ويجوز لمن بلغ سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند العمل بهذا القانون أن يطلب خالل سنة إحالته
إلى ال تقاعد على أن تضم خمس سنوات إلى خدمته الفعلية ،وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خالل مدة
االختيار ولو لم يقدم طلبًا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقًا للمادة( )28أو ألحد
األسباب الواردة في البندين ( )6 ،5من المادة( )32من هذا القانون.
كل ذلك مع عدم اإلخالل بالحد األقصى المقرر قانونًا للمعاش.
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مادة ()36
يلغى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم رقم  7لسنة  1960والقانون رقم  18لسنة
 ،1960وكذلك القانون رقم  14لسنة  1974المشار إليه بالنسبة إلى الخاضعين ألحكام هذا القانون.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
كل ذلك مع عدم اإلخالل باالحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقم ( )30لسنة  1964المشار
إليه(*).

مادة ()37
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو
لحين صدور اللوائح والنظم المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط أال تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وال يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية أو الصادرة وفقًا للمادة ( )39من هذا
القانون أي زيادة في قيمة البدالت والعالوات اإلضافية والمكافآت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره
ويستمر صرف هذه القيمة إلى أن يحدد مجلس الخدمة المدنية أو السلطة المختصة القواعد واألحكام
والشروط المنظمة لها.
مادة ()38
تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية
كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب األحوال.
وال يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إال بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند االقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات
التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات واألجور.

(*)

فقرة مضافة بالقانجن رقم ( )9لسنة  ،2015المنشجر في الجريدة الرسمية في العدد ( ،)1228السنة الحادية والستجن.
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مادة ()39
يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعالوات والبدالت المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم
قوانين خاصة.
مادة ()40
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ،وينشر في الجريدة
الرسمية ،ويعمل به من  1979 /7 /1فيما عدا المواد  4و 5و 39فيعمل بها من تاريب نشره(*).

وتصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار إليها بالمادة  14من هذا القانون
اعتبارا من  1979 /2 /25أو تاريب التعيين أيهما أقرب للموجودين في
والمراسيم الصادرة للمادة السابقة
ً
الخدمة وقت نفاذه ،وتؤخذ المبالغ الالزمة لذلك من االحتياطي العام للدولة.
أمير الكويت
جابر األحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد هللا الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية واإلدارية
سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في 7 :جمادى األولى 1399هـ
 4إبريل 1979م

(*)

نشر بالعدد رقم ( )1241من الجريدة الرسمية بتاريخ .1979/4/9
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مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية
بعد اإلطالع على المواد 26و 72و 73و 74و 155من الدستور،
وعلى المرسوم رقم  10لسنة  1960بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم  30لسنة  1964بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  4لسنة
،1977
وعلى القانون رقم  9لسنة  1971في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية األولى،
وعلى األمر األميري بالقانون رقم  61لسنة  1976بإصدار قانون التأمينات االجتماعية المعدل
بالمرسوم بالقانون رقم  126لسنة ،1977
وعلى المرسوم بالقانون رقم  31لسنة  1978بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها
والحساب الختامي
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم رقم  2لسنة  1962بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في  13يناير سنة  1976بالئحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال
المعدل بالمرسومين الصادرين في  13إبريل  1977وأول يوليو سنة ،1978
وعلى المرسوم الصادر في  22مايو سنة  1976في شأن اإلدارة المركزية للتدريب،
وبنا ًء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية واإلدارية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا باآلتي:
التعيين
مادة ()1
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
 -1أن يكون كويتي الجنسية ،فإن لم يوجد فتكون األفضلية ألبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم ألبناء البالد
العربية(*).
 -2أن يكون محمود السيرة ،حسن السمعة.
 -3أال تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميالدية ،وذلك فيما عدا الحاالت التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
 -4أن تتوافر فيه الشروط والمؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة.
 -5أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.

(*)

بند معدل بالمرسجم رقم ( )17لسنة  2017المنشجر في الجريدة الرسمية بتاريخ .2017/1/29

154

وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة ،ويجوز اإلعفاء من بعض هذه الشروط
بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.
 -6أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثالث سنوات على األقل.
 -7أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم  9لسنة  1971المشار إليه.
ويجوز للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى وذلك بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية.
مادة ()2
يحدد ديوان الخدمة المدنية باالتفاق مع الجهة الحكومية المختصة الوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز
اختبار وكذلك وضع قواعد وإجراءات االختبار وكيفية ترشيح الناجحين لشغل تلك الوظائف.
مادة ()3
يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى
ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب ،وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة .ويتم ترتيب الوظائف
وتصنيفها خالل خمس سنوات.
مادة ()4
يشترط للتعيين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على مؤهل دراسي يتفق وطبيعة الوظيفة،
ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستويات المؤهالت الدراسية الالزمة للتعيين في هذه المجموعة.
ومع ذلك يجوز تعيين غير المؤهلين من ذوي الخبرة أو من اجتازوا دورات تدريبية في وظائف
المجموعة المشار إليها وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح
ديوان الخدمة المدنية.
مادة ()5
يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية لتقييم
ومعادلة المؤهالت الدراسية بالمستويات التي يحددها المجلس للتعيين في مجموعة الوظائف العامة ،وله أن
يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير هذه الجهات.
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مادة ()6
يضع مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام التعيين في كل
مجموعتي الوظائف وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام هذا النظام.
مادة ()7
تكون مجموعات الوظائف والدرجات المقابلة لها وربطها المالي وفئات العالوات الدورية والحد
األدنى المقرر للبقاء في كل درجة وفقا ً للجداول الملحقة بهذا النظام.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تقرير مرتبات لبعض
الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.
مادة ()8
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )3من هذا النظام يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط الدرجة
المعين عليها ،ويستحق مرتبه من تاريب تسلمه العمل.
وتحسب أقدميته في هذه الدرجة من تاريب تعيينه فيها.
مادة ()9
يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة بقرار من الوزير وفي درجات مجموعتي
الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بقرار من وكيل الوزارة.
مادة ()10
ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وف ًقا لتاريب التعيين
فيها ،فإذا اتحد تاريب تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب األقدمية فيما بينهم وفقًا للقواعد التي
يحددها مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
مادة ()11
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها بذات المرتب الذي
يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته السابقة وذلك بشرط:
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( أ ) أال يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضى المدة التالية لتركه
الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.
(ب) أال يكون قد قدم عنه في السنتين األخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف.
وذلك كله وفقًا للقواعد واألحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة
المدنية.
مادة ()12
يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه فإذا لم يتسلم العمل خالل شهر من تاريب إبالغه
بصورة القرار ولم يتقدم خالل هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ()13
فيما عدا الوظائف القيادية ،يوضع المعين ألول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله
خاللها أو خالل شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإال اعتبر مثبت ًا في
الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
وتثبت صالحية من يخضع لفترة التجربة أو عدم صالحيته وفقًا للقواعد واإلجراءات التي يضعها
الوزير باالتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح في
وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة.
وال يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضى بغير نجاح.
تقييم كفاءة الموظفين

مادة ()14

(*)

على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة
والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميالدية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جدًا أو جيد أو ضعيف ثم
يعرضه على من يليه في المسئولية إلبداء رأيه وفي حالة اختالف رأي الرئيسين ،وكذلك في حالة عدم وجود
رئيس تا ٍل للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين لتقدير الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية
فيما عدا تقارير الكفاءة بتقدير ضعيف.

(*)

معدلة بالمرسجم ( )235لسنة  2005ويعمل بهذا التعد ل من تاريخ العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه فيها و العدد ()733
من الجريدة الرسمية ،وتم استبدالها بالمرسجم رقم ( )111لسنة  2015ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد تم نشره

بالعدد رقم ( )1232بتاريخ .2015/4/19

157

ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم واإلجراءات والمواعيد الالزمة لذلك ،ويحدد
سنة التقييم استثنا ًء من التقييم عن سنة ميالدية للوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها ذلك.
أما شاغلي الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاما ً خاصا ً يتضمن قواعد وأسس
إجراءات ومواعيد تقييمهم واآلثار المترتبة على هذا التقييم ويتولى الوزير المختص وضع تقرير تقييم األداء
بالنسبة لكل منهم.
وفي الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ،يجوز للوزير المختص اذا خلت هذه
القوانين من أحكام تقييم األداء أن يصدر قرارا ً بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يتضمن قواعد وأسس
ومواعيد تقييم األداء واإلجراءات الالزمة لذلك وآلية االخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه.
مادة

()1( )15

مادة

()2( )16

تقوم وحدة شئون الموظفين بإبالغ الموظف الذي قُدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة من هذا
التقرير ،ويجوز له أن يتظلم منه أمام لجنة شئون الموظفين ويحق للموظف طلب سماع أقواله أمام اللجنة.
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وإجراءات ومواعيد بحث التظلم.
مادة

()2( )17

الموظف الذي يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة ضعيف يُعرض أمره على وكيل الوزارة
للنظر في توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )60عدا عقوبة الفصل.
فإذا حصل في السنة التالية على تقرير نهائي بدرجة ضعيف اُعتبر مفصوالً من الخدمة.
مادة

()2( )18

الموظف الذي يحصل على تقرير نهائي بدرجة ضعيف يُحرم من أول عالوة دورية أو ترقية تستحق
له ،ويظل الحرمان قائ ًما إلى أن يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد على األقل.
وال يجوز منحه العالوة الدورية إذا حل ميعادها أو الترقية عند استحقاقها قبل البت في التظلم المقدم
منه.

( )1ملغاه بالمرسجم رقم ( )235لسنة  2005المعمجل به من  2006/9/7و العدد ( )733من الجريدة الرسمية.
( )2مجاد معدلة بالمرسجم رقم ( )235لسنة  2005المعمجل به من  2006/9/7و العدد ( )733من الجريدة الرسمية.
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مادة

()1( )19

العالوات
مادة ()20
يمنح الموظف عالوة دورية بالفئات الواردة بالجداول الملحقة بهذا النظام.
وتستحق العالوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريب التعيين أو تاريب
منح العالوة الدورية السابقة.
مادة

()2( )21

يجوز بقرار من الوزير وبنا ًء على اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظف عالوة تشجيعية بفئة
عالوته الدورية ال يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط اآلتية:
تمض عليه سنة.
 - 1أن يكون الموظف قد حصل على تقرير بدرجة جيد جدًا على األقل لم
ِّ
 - 2أال يُمنح الموظف هذه العالوة أكثر من مرة واحدة في ذات الدرجة.
 - 3أال يكون الموظف قد ُرقي باالختيار إلى درجته الحالية.
وال يغير منح هذه العالوة من موعد استحقاق الموظف لعالوته الدورية ،وتصرف العالوة التشجيعية
من تاريب القرار الصادر بمنحها.
الترقية
مادة ()22
تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة باألقدمية واالختيار
وذلك وفقًا ألحكام المادتين التاليتين.

( )1مادة ملغاه بالمرسجم رقم ( )235لسنة  2005المعمجل به من  2006/9/7و العدد ( )733من الجريدة الرسمية.
( )2مادة معدلة بالمرسجم رقم ( )235لسنة  2005المعمجل به من  2006/9/7و العدد ( )733من الجريدة الرسمية.

159

وفي جميع األحوال ال تكون ترقية الموظف إال إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرةً وفي نفس
المجموعة التي تندرج فيها.
وكل ترقية تعطي الحق في أول مربوط الدرجة المرقى إليها الموظف مضافًا إليه عالوة واحدة من
عالواتها الدورية.
مادة ()23
يرقى الموظف باألقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط
درجته ،وذلك مع عدم اإلخالل بنص المادة(.)18

مادة ()24

(*)

يجوز بقرار من الوزير بنا ًء على اقتراح لجنة شئون الموظفين ترقية الموظف باالختيار ،وذلك
بالشروط التالية:
 - 1وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية باالختيار بالميزانية.
 - 2أن يكون الموظف قد حصل في كل من السنتين األخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز.
 - 3أن يكون الموظف قد أمضى المدة الالزمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجداول الملحقة
بهذا النظام.
 - 4أال يكون الموظف قد ُرقي إلى درجته الحالية باالختيار.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد المفاضلة بين
المرشحين للترقية باالختيار إذا تساووا في توافر شروط الترقية المشار إليها.
وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريب صدور القرار بها.
وال تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العالوة الدورية ،وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول
مربوط الدرجة المرقى إليها مضافًا إليه عالوة واحدة من عالواتها الدورية.

(*)

معدلة بالمرسجم ( )235لسنة  2005المعمجل به اعتبا اًر من  2006/9/7و العدد رقم ( )733من الجريدة الرسمية.

160

مادة ()25
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام أخرى للترقية
عالوة على األحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك وضع قواعد عامة لالستثناء من األحكام
المقررة للترقية في هذا النظام.
مادة ()26
ترتب األقدمية فيما بين الموظفين الذين يرقون في تاريب واحد طبقًا ألقدميتهم في درجتهم السابقة.
وفي كل األحوال إذا اتحد تاريب ترقية موظف مع تاريب تعيين موظف آخر في نفس الدرجة
والمجموعة قدم المرقى على المعين.
لجنة شئون الموظفين
مادة ()27
تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية
من أربعة أعضاء على األقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شئون الموظفين الذي يجوز له في حالة تشكيل
أكثر من لجنة لشئون الموظفين أن يفوض أحد موظفي الوحدة لعضوية اللجنة.
وتكون رئاسة اللجنة ألعلى األعضاء درجةً وفي حالة التساوي في الدرجة يتولى الرئاسة األقدم في
الدرجة.
كما يتولى رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه أمانة السر باللجنة.
وتختص هذه اللجنة باآلتي:
 -1تقدير درجة الكفاءة في األحوال المنصوص عليها في المادة ( )14من هذا المرسوم(*).
 -2البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف وتقدير درجة الكفاءة في
حالة قبول التظلم(*).
 -3اقتراح ترقية الموظفين باالختيار.
 -4اقتراح منح العالوات التشجيعية.
 -5إبداء الرأي فيما يحال إليها من الوزير.

(*)

بند معدل بالمرسجم رقم ( )235لسنة  2005المعمجل به اعتبا اًر من  2006/9/7و العدد رقم ( )733من الجريدة الرسمية.

(*) مادة معدلة بالمرسجم ( ) 235لسنة  20 05المعمجل به اع تباراً من  200 6/ 9/ 7و العدد رقم ( ) 733من الجريدة الرسم ية .
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وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود  3و  4و  5إلى
السلطة المختصة العتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قرارها نهائيًا.
مادة ()28
تجتمع لجنة شئون الموظفين بدعوة من رئيسها أو بنا ًء على طلب الوزير ويكون االجتماع صحي ًحا
إذا حضره رئيس اللجنة ونصف األعضاء على األقل من بينهم رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه
في ذلك.
مادة ()29
ت كون قرارات لجنة شئون الموظفين بأغلبية اآلراء ،فإذا تساوت اآلراء يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس ويعد االمتناع عن التصويت بمثابة رفض لالقتراح المعروض ويجب في هذه الحالة إبداء سبب
االمتناع.
مادة ()30
يكون الجتماعات اللجنة محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليها والقرارات
واالقتراحات التي انتهت إليها.
ويوقع على المحضر كل من رئيس اللجنة وأمين السر.
وينشأ سجل خاص لدى رئيس وحدة شئون الموظفين تثبت فيه هذه المحاضر.
وال يجوز اإلطالع على المحاضر أو استخراج صورة منها إال بنا ًء على أمر صادر من الوزير أو
وكيل الوزارة أو من جهة قضائية أو هيئة تأديبية.
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مادة (30

مكرر) ()1

يرشح الوزير المختص ثالثة على األقل لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد
للجهة ،على أن تتوافر فيهم الشروط التالية:
 -1الحصول على مؤهل جامعي.
 -2توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقا ً لما يلي:
( )22سنة للتعيين بالدرجة الممتازة.
( )20سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة.
( )16سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد.
 -3الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب
األحوال في كل سنة من السنتين األخيرتين.
 -4أن يقدم تصوراً لتطوير العمل.
 -5االلمام بقدر كاف باللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي.
 -6اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص
بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية محددا ً طبيعة هذه الدورات ومدتها
وشروط االلتحاق بها وأماكن انعقادها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء االستثناء من بعض الشروط(.)2
ويعرض المرشحون – المستوفون للشروط أعاله – على مجلس الخدمة المدنية لالختيار من بينهم،
ويخضع من يقع عليه االختيار الختبار تجربة الجهة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية وفقا ً
للقواعد والشروط واإلجراءات واألسس العامة لالختبار وطريقة أدائه التي يضعها المجلس ،ويرفع
مجلس الخدمة ترشيح من اجتاز االختبار إلى مجلس الوزراء التخاذ ما يراه ،وال يجوز إعادة
ترشيح من لم يجتاز االختبار ألي وظيفة قيادية إال بعد مضي سنة على األقل من تاريب االختبار
السابق ،كما ال يجوز االستثناء من االختبار واجتيازه بنجاح(.)3

( )1مادة مضافة بالمرسوم رقم ( )111لسنة  2015ويعمل به اعتباراً من .2015/4/19
( )2فقرة مضافة بالمرسجم رقم ( )296لسنة  2015المنشجر في الجريدة الرسمية بتاريخ .2015/11/8
( )3فقرة مضافة بالمرسجم رقم ( )338لسنة  2018المنشجر في الجريدة الرسمية بتاريخ .2018/11/25
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مادة ( 30مكرر أ)

(*)

تكون األولوية في االختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة
السابقة للمرشح من ذات الجهة ،ثم من جهة حكومية أخرى ،ثم من جهات غير حكومية ،ويفضل األكثر خبرة
في المجاالت األكثر مالءمة مع طبيعة الوظيفة.

مادة ( 30مكرر ب)

(*)

يرفع الوزير المختص ــ قبل ستة أشهر من تاريب انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية ـــ تقريراً إلى
مجلس الوزراء لبيان رأيه في التجديد أو عدم التجديد لشغل الوظيفة القيادية مشفوعا ً بالمبررات وفي ضوء
التقارير السنوية المقدمة عنه.

مادة ( 30مكرر ج)

(*)

تستثنى وظائف الديوان األميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
واألمانة العامة لمجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها.

(*)

مواد مضافة بالمرسوم رقم ( )111لسنة  2015ويعمل بها اعتباراً من .2015/4/19
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النقل والندب واإلعارة
المادة

()*()31

يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة
الوظيفية ،ومن جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفي
ذات المجموعة الوظيفية.
ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتقييم في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة ذات
السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام
وشروط النقل بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.
المادة

()*( )32

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتًا بأعباء
وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرةً في الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة
حكومية أخرى ،ويجوز أن يكون الندب باإلضافة إلى عمله األصلي.
وال تجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة
بالتعيين في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام
وشروط الندب بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.
مادة ()33
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته إلى الجهات التالية:
 -1الهيئات والمؤسسات العامة.
 -2الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام.
(*)

مادة معدلة بالمرسوم ( )235لسنة  2005ويعمل بهذا التعديل من تاريب العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه فيها ـ العدد رقم
( )733من الجريدة الرسمية.
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 -3الشركات التي تساهم فيها الدولة.
 -4الحكومات والهيئات العربية أو األجنبية أو الدولية.

ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة جهات أخرى إلى تلك
الجهات(*).

وال تكون اإلعارة إال وفقًا للقواعد واألحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ()34
عند إعارة الموظف تبقى وظيفته خالية ،ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين إذا
كانت اإلعارة بدون مرتب ولمدة ال تقل عن سنة على أن تخلي عند عودته.
اإلجازات
مادة ()35
اإلجازات التي يجوز منحها للموظف هي:
 -1إجازة طارئة.
 -2إجازة دورية.
 -3إجازات خاصة بمرتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب.
 -4إجازة مرضية.
مادة ()36
يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ ال يستطيع اإلبالغ عنه مقد ًما للتصريح له بالغياب.
وتكون اإلجازة الطارئة لمدة ال تزيد على أربعة أيام في السنة وال تتجاوز يو ًما واحدًا في كل مرة.
ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بيانًا باألسباب التي اقتضت غيابه
وتخضع هذه األسباب لتقدير الرئيس المختص.
ويسقط حق الموظف في هذه اإلجازة بانتهاء السنة.

(*)

استبدل الند المذكجر بالند السابق بالمرسجم بالقانجن رقم ( )1992/71حيث أضيفت الفقرة الثانية إلى الند السابق ،ويعمل بالتعد ل
اعتبا اًر من  1992/5/17و العدد ( )51من الجريدة الرسمية.
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مادة

()1( )37

مادة ()38
ال تمنح اإلجازة الدورية إال بنا ًء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها ،وال يجوز للموظف
القيام باإلجازة الدورية إال بعد إبالغه بالموافقة عليها.
وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته وال يجوز مدها إال بنا ًء على طلب من الموظف
وإبالغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته.
وال يجوز للجهة الحكومية تأجيل اإلجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إال ألسباب
تقتضيها مصلحة العمل.
مادة ()39
معارا
ال يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو
ً
أو موقوفًا عن العمل أو مرافقًا لمريض أو في أية إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر.
مادة ()40
يحتفظ للموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خالل خمس سنوات باعتبار السنة الجارية
واألربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك ،ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع
في سنة واحدة بما ال يزيد عن تسعين يو ًما.
ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.
مادة

()2( )41

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدالً نقديًا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما ال
يزيد على مائة وثمانين يو ًما محسوبًا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك.
فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة
المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.
( )1ألغي حكم المادة ( )37بمجدب القانجن رقم ( )63لسنة  1986بإضافة المادة (23مكر ارً) إلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة 1979
في شأن الخدمة المدنية.

( )2مادة معدلة بالمرسجم رقم ( )260لسنة  2015الصادر من مجلس الجزراء ،ويعمل بها من (.)2015/10/11
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مادة ()42
استثنا ًء من أحكام المواد السابقة يحدد مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة
المدنية مدة اإلجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس وكذلك للموظفين الذين تقتضي
ظروف أو طبيعة عملهم ذلك.
مادة ()43
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل ال تحسب من إجازاته األخرى لمدة ثالثين
يو ًما ألداء فريضة الحج وال تمنح هذه اإلجازة إال مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
ويصرف مرتب هذه اإلجازة عند القيام بها.
مادة ()44
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة األولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل
لمدة ال تزيد على أربعة أيام.
مادة ()45
يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من اإلجازات الدورية لمرافقة مريض
قررت وزارة الصحة العامة عالجه في الخارج مع مرافق له ،وذلك للمدة المقررة للعالج بحيث ال تزيد على
ستة شهور بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر.
ويجوز مد هذه المدة بما ال يجاوز مثلها بدون مرتب.
مادة ()46
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو
للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة وذلك بنا ًء على طلب من الجهات المعنية.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه
اإلجازة.
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مادة ()47
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل ال تحسب من إجازاتها األخرى لمدة شهرين للوضع
بشرط أن يتم الوضع خاللها.
مادة ()48
يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة
أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريب الوفاة.
مادة ()49
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب لمرافقة زوجها
الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة وذلك وفقا ً
للقواعد واألحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية(.)1
مادة ()50
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب ال تزيد على خمسة عشر يو ًما في
السنة إذا أبدى أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
مادة ()51
يجوز منح الموظف بنا ًء على طلبه إجازة خاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب

أو()2

بدون مرتب

خالف اإلجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وف ًقا للقواعد واألحكام التي يقررها مجلس
الخدمة المدنية.
مادة

()3( )52

إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة ال تزيد على
سنتين.
( )1مادة معدلة بالمرسجم رقم ( )395لسنة  2009ووو العدد ( )956من الجريدة الرسمية المعمجل به من .2010/1/3
( )2مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ( )128لسنة  1993و العدد ( )111من الجريدة الرسمية.
( )3مادة معدلة بالمرسجم ( )235لسنة  2005ويعمل بها من تاريخ العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه فيها و العدد ( )733من
الجريدة الرسمية.
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ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بالمدد والقواعد
واألحكام الالزمة لمنحها براتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب أو تحويلها إلى إجازة دورية.
مادة ()53
يكون التصريح باإلجازات المرضية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية
بنا ًء على اقتراح وزير الصحة العامة.
التأديب
مادة ()54
يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقًا للبند ( )1من المادة( )30من قانون الخدمة المدنية
المشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة.
أما بالنسبة لشاغلي الوظائف األخرى ،فيصدر القرار من وكيل الوزارة.
وفي جميع األحوال يكون الوقف عن العمل للمصلحة العامة بقرار من الوزير.
مادة ()55
ال يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إال بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة
وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
مادة ()56
تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من
الوزير.
وتكون اإلحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف األخرى.
ويثبت التحقيق إذا كان كتابةً في محضر أو محاضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه
بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد.
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مادة ()57
ال يكون التحقيق إال بحضور الموظف ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في
غيبته.
وللمحقق اإلطالع على األوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون
أداء الشهادة بعد حلف اليمين.
مادة ()58
كل موظف يستدعى لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن اإلدالء بما لديه من
معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبيًا.
مادة ()59
إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض األمر على
وكيل الوزارة ليتولي عرضه على الوزير للنظر في إبالغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه.
مادة ()60
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
 -1اإلنذار.
 -2الخصم من المرتب لمدة ال تزيد على خمسة عشر يو ًما في المرة الواحدة وال تجاوز تسعين يو ًما خالل
شهرا.
اثنتي عشر
ً
شهرا عن
 -3تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز اثنتي عشر
ً
المخالفة الواحدة.
 -4خفض الدرجة إلى الدرجة األدنى مباشرةً ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة األقدمية في هذه الدرجة
ومرتب الموظف فيها.
 -5الفصل في الخدمة.
وال توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إال إحدى العقوبات التالية:
( أ ) التنبيه كتابةً من الوزير.
(ب) اللوم.
(ج) الفصل من الخدمة.
171

مادة ()61
يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة إلى
شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية والمساعدة.
أما بالنسبة إلى شاغلي مجموعة الوظائف العامة فيختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات
التأديبية عدا الفصل من الخدمة فيصدر به قرار من الوزير.
ويكون للوزير في جميع األحوال تعديل القرار الصادر من وكيل الوزارة لتخفيف العقوبة أو تشديدها
كما يكون له إلغاء القرار وحفظ التحقيق.
مادة ()62
يختص مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم
والفصل من الخدمة ،وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القرار
المناسب.
ويجوز للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها ،كما يجوز لها أن تكف أحد أعضائها
أو غيرهم الستكمال التحقيق.
وتعرض اقتراحات اللجنة على المجلس ويكون قراره نهائ ًيا.
مادة ()63
تكون إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من
الوزير يتضمن بيانًا بالمخالفات المنسوبة لموظف واألدلة التي تؤيد االتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار
اإلحالة قبل الموعد المحدد النعقاد المجلس بخمسة عشر يو ًما على األقل.
ويكون للموظف حق اإلطالع على التحقيقات وعلى جميع األوراق المتعلقة بها والحصول على
صورة منها.
مادة ()64
يجوز للسلطة التأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابيًا إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير
عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابةً.

172

مادة ()65
فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ،تكون إحالة الموظف إلى التحقيق وإجرائه من
اختصاص الجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة ولو كان تابعًا لجهة أخرى.
ويختص بتوقيع العقوبات التأديبية الجهة الحكومية التابع لها الموظف وقت توقيع العقوبة.
مادة ()66
مع عدم اإلخالل بالمادة( )63من هذا النظام إذا وقعت على الموظف عقوبة الفصل من الخدمة كان
له الحق في اإلطالع على التحقيقات أو الحصول على صور منها.
ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة
التظلم إلى الوزير.
ويكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى شاغلي مجموعة الوظائف العامة .ويجوز
للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها.
وفي جميع األحوال يجب على الموظف تقديم التظلم خالل ثالثين يو ًما من تاريب إبالغه بالقرار
ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيًا.
مادة ()67
ال تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في
جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة خالل مدة الوقف أو اإلحالة.
فإذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب باإلنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها
إلى التاريب الذي استحقها فيه.
مادة ()68
ال يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إال بعد انقضاء الفترات
المحددة قرين كل منها:
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 ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على األسبوع. سنة في حالة خفض المرتب. سنتان في حالة خفض الدرجة.وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريب توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة
على عقوبة سابقة.
مادة ()69
ال تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضي على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة
بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخرى.
وتسري هذه المدة من جديد من تاريب آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين
ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة ()70
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات دون أن توقع عليه أية عقوبة
تأديبية:
 ستة أشهر في حالة اإلنذار. سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة ال تجاوز أسبوع. سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع. ثالث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة ال تقل عن ثالثة شهور وال تجاوز اثني عشرشهرا.
ً
 أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثالث
سنوات.
ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم
تكن بالنسبة للمستقبل.
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انتهاء الخدمة

مادة ()71

(*)

تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية:
 -1االستقالة.
 -2عدم تجديد التعيين في الوظائف القيادية.
 -3اإلحالة إلى التقاعد.
 -4الفصل بقرار تأديبي.
.............................. -5
 -6الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ويجوز للوزير استيفاء
الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
 -7سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
 -8عدم اللياقة للخدمة أو استنفاد اإلجازة المرضية أيهما أسبق.
 -9بلوغ سن الخامسة والستين للكويتيين ،وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين ويجوز مدها إلى سن
الخامسة والستين وف ًقا للقواعد واألحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية ،أما أئمة المساجد
وخطباؤها ومؤذنوها فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين.
 -10الوفاة.
مادة ()72
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بنا ًء على طلب الموظف أو
الجهة الحكومية التابع لها.
وتنتهي خدمة الموظف من تاريب هذا القرار أو استنفاد اإلجازة المرضية في المادة( )52من هذا
النظام أيهما أسبق.
مادة ()73
تحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بقرار من
وزير الصحة العامة بعد االتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
(*)

مادة معدلة بما تفق والمرسجم بالقانجن رقم ( )2لسنة  ،1989ثم القانجن رقم ( )22لسنة  1995بإلغاء البند (.)5

175

مادة ()74
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من
شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف ،وللسلطة المختصة بقبول
االستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خالل ثالثين يو ًما من تاريب تقديمها وإال اعتبرت مقبولة بحكم القانون.
وال يجوز تأجيل قبول االستقالة ألكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة.
ويجب أن تكون االستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط .فإذا اقترنت االستقالة بقيد أو علقت
على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه.
وال يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أُحيل إلى التحقيق أو أُوقف عن العمل أو اتخذت ضده
أية إجراءات تأديبية أخرى .فإذا انتهت هذه اإلجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز
قبول استقالته.
مادة ()75
على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول االستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد
المحدد العتباره مقبولة.
ويستحق الموظف مرتبه حتى إبالغه بقرار قبول االستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر االستقالة
بعدها مقبولة.

مادة ()76

(*)

يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقًا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته
باالستقالة وقت هذه اإلحالة.
وتكون اإلحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون
بقرار من مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح الوزير.

(*)

رادع في تفسير هذه المادة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )12لسنة  ،2018صفحة ( )193من هذا الكتاد.
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مادة ()77
ال يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقًا ألحكام المادة السابقة
بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام.
مادة ()78
في حالة سحب الجنسية الكويتية من الموظف أو إسقاطها عنه تنتهي خدمته بقوة القانون
من تاريب صدور المرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها.
مادة ()79
إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفًا عن عمله انتهت خدمته من تاريب
وقفه ،وفي هذه الحالة ال يجوز أن يسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خالل مدة الوقف.
مادة ()80
يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته ألحد األسباب المنصوص عليها
في المادة (.)71
مادة

()1( )81

إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من
مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم اإلخالل بالمساءلة التأديبية ،فإذا بلغ االنقطاع خمسة عشر يو ًما متصلة أو
شهرا اعتبر مستقيالً بحكم القانون.
ثالثين يو ًما غير متصلة في خالل اثني عشر
ً
أحكام عامة
مادة

()2( )82

يكون تحديد العطالت الرسمية بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط
الد وام الرسمي في الجهات الحكومية ،ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح فيه بالتغيب عن العمل عدد من
الساعات بدون أجر.
وتحدد مواعيد وساعات العمل الرسمية بتلك الجهات بقرار من ديوان الخدمة المدنية ويجوز تحديد
مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة ،أو لوظائف محددة باالتفاق مع هذه الجهات.
كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

( )1رادع في تفسير هذه المادة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )3لسنة  1981صو ( )186من هذا الكتاد.
( )2معدلة بالمرسجم ( )235لسنة  2005ويعمل بهذا التعد ل من تاريخ العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه فيها و العدد رقم
( )733من الجريدة الرسمية.
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مادة ()83
يجوز للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية في داخل البالد أو
خارجها .وتعتبر مدة التكليف أيام عمل رسمية.
مادة ()84
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميالدي.
مادة ()85
يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات والتوجيهات الالزمة لتطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة
تنفيذها.
مادة ()86
تتولى وحدة شئون الموظفين مسئولية تطبيق أحكام القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بشئون
الموظفين في الجهة الحكومية.
مادة ()87
على الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام أن تمد ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها
وأن تسهل لمندوبيه اإلطالع على السجالت واألوراق والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته.
كما يجب عليها أن ترد على مالحظات الديوان في أي شأن من شئون التوظف خالل ثالثين يو ًما من
تاريب ورودها إليها.
أحكام انتقالية
مادة ()88
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا النظام الذين يزاولون أيًا مما هو محظور
في المادة ( ) 26من قانون الخدمة المدنية مهلة للتفرغ للوظيفة وإال اعتبروا مستقيلين بحكم القانون من
تاريب انتهاء هذه المهلة.
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وتكون مدة المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على النحو الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية.
مادة ()89
يجمد رصيد اإلجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام
ويجوز االنتفاع به باإلضافة إلى اإلجازة الدورية التي تستحق وفقًا ألحكام هذا النظام بحد أقصى تسعين يو ًما
في السنة.
وال يسري السقوط المنصوص عليه في المادة ( )40على هذا الرصيد.

مادة ()90
تستمر المجالس التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية في نظر الدعاوى
التأديبية المحالة إليها قبل نفاذ هذا النظام إلى أن يتم الفصل فيها.
مادة ()91
يحدد مجلس الخدمة المدنية بنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام نقل الموظفين في
الخدمة وقت العمل بهذا النظام إلى المجموعات والدرجات الواردة بالجداول الملحقة به.
مادة ()92
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام تنقل مواعيد استحقاقهم العالوة الدورية إلى
المواعيد المنصوص عليها في المادة( )20وفقًا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية.
واستثنا ًء من أحكام المادة( )23يحدد مجلس الخدمة المدنية تاريب ترقية الموظف الذي بلغ نهاية
مربوط درجته.
مادة ()93
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا النظام لمدة سنة أو
لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط أال تتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة ()94
على رئيس الوزراء والوزراء – ك ٍ ّل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ،وينشر في الجريدة الرسمية
ويعمل به من .1979/7/1
أمير الكويت
جابر األحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد هللا الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية واإلدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في  7جمادى األولى  1399هـ.
 4إبريل  1979م
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ددول الدردات والمرتبات وفئات العالوة االدتماعية
كجيتي  /غير كجيتي

المرتب الشهري (األساسي)

العالوة االدتماعية

والعالوة الدورية

مجمجعة الجظائف ودرداتها

أول

المربجط
وزيوووووووووور

عدد

مقدار

العالوة

العالوة

الدورية

الدورية

1650

كجيتي

نهاية

المربجط

غير

أعزد

كجيتي

متزوج

1650

عال وات

وكيل وزارة مساعد

600

خمس

وكيل وزارة

700

للكجيتي

في الدردة

660

790

448

16

780

425

16

680

400

خمسووجن د نووار

دردة ممتازة

األوالد

كحد أدنى للبقاء

بوودل تمثيل

متزوج

مجمجعة الجظائف القيادية
790

عالوة

المدة الالزمة

231
204
174

مجمجعة الجظائف العامة
ووووو

الدردة األولى

410

10

460

225

328

75

58.5

الدردة الثانية

360

10

410

222

315

75

الدردة الثالثة

310

10

360

203

291

69

الدردة الرابعة

260

10

310

190

278

69

الدردة الخامسة

200

8

240

169

250

63

الدردة السادسة

165

7

200

161

242

63

الدردة السابعة

135

6

165

147

222

57

الدردة الثامنة

110

5

135

141

216

57

7

295

189

282

50

وووو

6

225

167

255

44

خمس سنجات

5

165

154

235

38

4

140

149

230

28

3

120

140

215

32

3

105

136

211

32

سنتووووووووووووووووووان

خمووووووس عوووووووووووووال وات

الدردة (د)

460

12

520

253

353

82

66

خمسووووووجن د نووووووار

الدردة (أ)

520

12

580

268

368

82

75

مجمجعة الجظائف الفنية

الدردة السادسة

90

عال وات

الدردة الخامسة

105

خموووووس عووووال وات

الدردة الرابعة

120

الدردة الثالثة

120

الدردة الثالثة

90

عشور عال وات

الدردة األولى

160

50

210

165

253

44

40

160

149

230

38

30

120

136

211

31

خمسجن د نار

مجمجعة الجظائف المعاونة

سنتووووووان

الدردة الثالثة

140

عشور

الدردة الثانية

165

خمسوووووجن د نووار

الدردة األولى

225

ووووو
خمس سنجات
خمس سنجات

مالحظات 1 :و تقاضى الكجيتي العالوة االدتماعية عن األ والد بفئة ( 50د.ك) عن كل ولد بحد أقصى سبعة أوالد ،مع مراعاة أحكام قرار مجلس الجزراء ()390
لسنة .2001

2و تضمن هذا الجدول الزيادة في العال وة االدتماعية تنفيذاً ألحكام المرسجم بالقانجن رقم ( )14لسنة .1992
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قرار رقم ( )1لسنة 1979

()1

بشأن منح عالوة ادتماعية للمجظفين
مجلس الخدمة المدنية،

في الجهات الحكجمية

بعد اإلطالع على المادتين ( )37 ،19من المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة
المدنية،

وعلى المادة ( )93من المرسجم الصادر في  1979 /4 /4في شأن نظام الخدمة المدنية،
وبناء على اقتراح د جان المجظفين،

قووورر
مادة ( :)1يمنح المجظفجن الكجيتيجن المعينجن على دردات مجمجعات الجظائف الدائمة عالوة ادتماعية
وذلك وفقاً للجدول المرافق ،كما يمنح هؤالء المجظفجن عالوة ادتماعية عن أوالدهم بفئة عشرين

د نا اًر عن كل ولد ،على أن راعى في ذلك اآلتي(:)2

 -1منح المجظفة في دميع األحجال العالوة االدتماعية بفئة أعزد واستثناء من ذلك يستمر صرف هذه
العالوة بفئة متزوج الجاردة في الجدول المرافق للمجظفات المتزودات بغير مجظفين في الجهات

الحكجمية متى كن تقاضين العالوة االدتماعية قبل  1979/7/1بفئة متزوج وذلك بصفة شخصية

وحتى تزول األسباد التي من أدلها قررت لهن العالوة بهذه الفئة.

 -2منح المجظفة عالوة ادتماعية عن أوالدها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع

عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أوالدها

دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم(.)3

 -3بدأ حق المجظف في العالوة االدتماعية عن ولده من تاريخ الجالدة كما في الشهادة المثبتة للبنجة،
أما المجظفة فيبدأ حقها في هذه العالوة من تاريخ تحقق السبب المنصجص عليه في البند السابق.
وفي دميع األحجال ال تصرف العالوة االدتماعية عن المجلجد إال بعد تقديم بطاقته المدنية(.)4

( )1رادع قرار مجلس الجزراء رقم ( )390لسنة  2001و صفحة ( )255من هذا الكتاد ،والجدول المبين ص( )174من هذا الكتاد.
( )2الفقرة األولى من المادة ( )1معدلة بالقرار رقم ( )5لسنة  1982المعمجلة به اعتبا اًر من  ،1982/7/1وقد أصبحت عالوة األوالد (50
د.ك) شهرياً بمجدب المادة الثانية من القانجن رقم ( )14لسنة  1992المعمجل به من  ،1992/3/1وتقضي المادة ( )1من القرار رقم
( )3لسنة  1996بزيادة العالوة المقررة قانجناً لأل والد بما جازي ( )%50من قيمتها األصلية عن كل ولد من األوالد المعاقين ،وذلك وفقاً
للقجاعد والضجابط التي تصدر من المجلس األعلى لشئجن المعاقين.

( )3رادع كتاد د جان الخدمة المدنية المؤرخ  ،1998/11/15وكتابه المؤرخ  2005/3/15صفحتي ( )212 ،194على التجالي من هذا
الكتاد.

( )4البند معدل بالمادة ( )2من القرار رقم ( )96/3ويعمل به اعتبا اًر من .1996/10/9
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 -4جقف صرف العالوة االدتماعية الممنجحة عن األوالد في الحالتين التاليتين:

أ) إعالة األبناء أنفسهم أو بلجغهم سن الرابعة والعشرين أ هما أسبق وذلك ما لم يكجنجا
عادزين عن العمل.

د) إعالة البنات أنفسهن أو زوادهن أ هما أسبق.

وال يعتبر الجلد الذي تقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب والتعليم

بأحد المراكز أو الكليات أو المعاهد أو المدارس معيالً لنفسه في تطبيق أحكام هذا البند(.)1

مادة ( :)2يمنح المجظفين غير الكجيتيين المعينجن على دردات مجمجعات الجظائف الدائمة عالوة ادتماعية
وذلك وفقاً للجدول المرافق ،على أن راعى في ذلك اآلتي:

 -1عدم منح المجظفة أية عالوة ادتماعية.

 -2منح المجظف المتزوج العالوة االدتماعية بشرط إقامة الزودة في الكجيت.
ومع ذلك يستمر منح المجظف هذه العالوة ما لم تتجاوز مدة غياد الزودة عن الكجيت ()60

جماً متصلة وذلك فضالً عن مدة اإلدازة التي يصرح له بها متى كانت بمرتب كامل.
مادة ( :)3يعمل في تطبيق أحكام المادتين السابقتين بالقجاعد اآلتية:

 -1تثبت الزودية بجثيقة عقد الزواج أو ما يقجم مقامها ،وتثبت البنجة بشهادة الميالد أو بشهادة
رسمية مستخردة من سجالت المجاليد أو دجاز السفر.

 -2ثبت العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
 -3يعامل المجظف المتزوج في حالة طالق زودته الجحيدة أو وفاتها معاملة المجظف األعزد من أول
الشهر التالي (لصيرورة الطالق بائناً أو لتاريخ الجفاة).

واستثناء من ذلك يعامل المجظف الذي تتجفى زودته الجحيدة معاملة المجظف المتزوج من حيث

فئة العالوة االدتماعية التي تمنح له وذلك بالشرطين اآلتيين:
-1
-2

أن يكجن المجظف عند وفاة زودته مستحقاً للعالوة االدتماعية بفئة متزوج.
أن يكجن للمجظف عند وفاة زودته ولد أو أكثر دون سن الرابعة والعشرين.
وتستمر معاملة المجظف وفقاً للفقرة السابقة إلى حين افتقاده الشرط رقم (.)2( )2

( )1فقرة مضافة بالقرار رقم ( )9لسنة ..1981
( )2الفقرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقرار رقم ( )5لسنة  1984ويعمل بهما اعتبا اًر من أول مارس سنة .1984
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 -4إذا تخلف من يعامل بأحكام هذا القرار عن تقديم ما ثبت حقه في العالوة االدتماعية وانقضت
السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته االدتماعية دون تقديمه اإلثبات الالزم فإن العالوة
تصرف له من أول السنة المالية التي يقدم فيها اإلثبات.
مادة ( :)4يستمر المجظفجن والمستخدمجن غير الكجيتيين المجدجدون في الخدمة ويتقاضجن عالوة ادتماعية
عن أوالدهم استناداً لق ارر وزير المالية رقم ( )63/19في تقاضي العالوة عنهم بصفة شخصية
وبفئة عشرة دنانير عن الجلد على أن راعى في ذلك اآلتي:

 -1وقف العالوة إذا زاد غياد الجلد الذي تمنح عنه العالوة على ( )60جماً متصلة خارج الكجيت

وذلك فضالً عن مدة اإلدازة التي يصرح بها لجالده متى كانت بمرتب كامل.
 -2وقف العالوة إذا تحقق بشأن الجلد الذي تمنح عنه أي من الحالتين المنصجص عليهما في البند
( ) 4من المادة األولى وكذلك عدم إحالل ولد لم يكن والده يمنح عنه العالوة محل ولد آخر له
أوقف صرف العالوة عنه.
مادة ( :)5تأخوذ العالوة االدتماعية الممنجحة بمجدب هذا القرار حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً
له.

مادة ( :)6على كل من يخضع ألحكام هذا القرار أن يقدم بياناً بحالته االدتماعية وفقاً للنمجذج الذي يعده
د جان المجظفين وعليه أن بلغ الجهة الحكجمية التابع لها بكل تغيير يط أر على حالته

االدتماعية.
مادة ( :) 7إذا قدم الخاضع ألحكام هذا القرار بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن اإلبالغ بما ط أر من
تغيير على حالته االدتماعية بقصد الحصجل على عالوة ادتماعية تزيد عما يستحقه بمقتضى

أحكام هذا القرار ،فانه يعرض نفسه لما قد رد في هذا الشأن بقانجن الجزاء من عقجبات وذلك

فضالً عن مؤاخذته تأد بياً واسترداد ما صرف له بدون وده حق.

مادة ( :)8يعمل بهذا القرار من  1979/7/1ويلغى كل حكم تعارض مع أحكامه
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في 29 :دمادى اآلخرة 1399هو
المجافق1979/5/16 :م
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ددول العالوة االدتماعية

للمجظفين في الجهات الحكجمية

المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1لسنة 1979
المعدل بالقرار رقم ( )5لسنة 1982

المجمجعة  /الدردة

كجيتي
أعزد

غير كجيتي

(* )

متزوج

متزوج

مجمجعة الجظائف القيادية
دردة ممتازة

200

وكيل وزارة

200

وكيل وزارة مساعد

200

مجمجعة الجظائف العامة
الدردة (أ)

110

190

65

110

190

65

األولى

105

180

60

الثانية

105

180

60

الثالثة

100

170

55

الرابعة

100

170

55

الخامسة

95

160

50

السادسة

95

160

50

السابعة

90

150

45

الثامنة

90

150

45

الدردة (د)

مجمجعة الجظائف الفنية المساعدة
األولى

105

180

40

الثانية

100

170

35

الثالثة

95

160

30

الرابعة

95

160

30

الخامسة

90

150

25

90

150

25

السادسة

مجمجعة الجظائف المعاونة

(*)

األولى

100

170

35

الثانية

95

160

30

الثالثة

90

150

25

فئة العالوة للمجظفين الكجيتيين تم تعد لها بالقرار رقم ( )1لسنة  1981المعمجل به اعتبا اًر من  1981/3/1ثم استبدل هذا الجدول
بالجدول السابق وذلك بالقرار رقم ( )5لسنة  1982المعمجل به اعتبا اًر من  1982/7/1وذلك قبل أن تصبح على النحج المبين بالجدول

المعمجل به حالياً ص( )181من هذا الكتاد.
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قرار رقم ( )3لسنة 1981
بشأن تفسير

المادة ( )81من نظام الخدمة المدنية
رئيس مجلس الخدمة المدنية.
بعد اإلطالع على المادة ( )5من المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية،

وعلى المادتين ( )81( ،)74من المرسجم الصادر في  1979 /4 /4في شأن نظام الخدمة المدنية،
قووورر
مادة ()1
يكجن تطبيق أحكام المادة ( )81من نظام الخدمة المدنية بمراعاة اآلتي:

( أ ) إن تعبير (اعتبر المجظف مستقيالً بحكم القانجن) الجارد في هذه المادة ال يستتبع انتهاء خدمة المجظف
مقدما استقالته بحكم القانجن من تاريخ بلجغ انقطاعه عن العمل بغير إذن أحد
تلقائيا وإنما اعتباره
ً
ً
الحد ن اللذ ن نصت عليهما المادة المذكجرة.

(د) إن دهة اإلدارة تترخد بسلطة تقد رية في نظر االستقالة االعتبارية فلها أن تقبل هذه االستقالة ومن ثم
تنهي خدمة المجظف أو أن تعيده لعمله (وذلك على ضجء تقد رها لما يقدمه لها من أعذار).

(ج) عدم استحقاق المجظف ألية مرتبات أو بدالت أو مزايا وظيفية خالل مدة انقطاعه عن العمل.
مادة ()2
يججز للجهات الحكجمية تسجية أوضاع المجظفين الذ ن أنهت خدمتهم  -قبل العمل بهذا القرار -

استنادا لند المادة ( )81المشار إليها ولم تجر إعادة تعيينهم ويبدون لها الرغبة في العجدة لجظائفهم من
ً
تاريخ العمل بهذا القرار على أساس أن خدمتهم مستمرة بحيث تعيدهم بذات األوضاع التي كانجا عليها عند
إنهاء خدمتهم وذلك مع عدم استحقاقهم ألية مرتبات أو بداالت أو مزايا وظيفية أخرى عن مدة إقصائهم عن

الجظيفة.
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مادة ()3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية(*).
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في 21 :دمادى اآلخرة 1401هو
 26إبريل 1981م.

(*)

نشر بالعدد ( )1356من الجريدة الرسمية.
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قرار رقم ( )8لسنة 2005م

بشأن منح المجظفين الكجيتيين العاملين في القطاع الحكجمي
مكافأة مالية شهرية

مجلس الخدمة المدنية,
بعد اإلطالع على المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والقجانين

المعدلة له،

وعلى المرسجم الصادر في  7دمادى األولى سنة 1399هو ،المجافق  4إبريل سنة  1979في

شأن نظام الخدمة المدنية وتعد الته،

وعلى مجافقة مجلس األمة بجلسته المنعقدة بتاريخ  2005 /5 /16بزيادة الرواتب،

وعلى ق ارر مجلس الجزراء رقم ( )698لسنة  2005بشأن منح زيادة للكجيتيين العاملين في
القطاع الحكجمي والقطاع الخاص وأصحاد المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة  -بجاقع ()50

شهريا،
نار
د ًا
ً
وعلى مجافقة مجلس الخدمة المدنية،

قووورر
مادة ()1
يمنح الكجيتيجن العاملجن في القطاع الحكجمي الخاضعجن لقانجن ونظام الخدمة المدنية أو ألنظمة

وظيفية خاصة  -الذ ن لم تقرر لهم كجادر أو بدالت أو عال وات إضافية منذ أكثر من خمس سنجات (أي قبل

شهريا.
نار
 - )2000/7/1زيادة بصجرة مكافأة مالية بجاقع  50د ًا
ً
مادة ()2
ال تشمل هذه المكافأة المالية ما لي:

 - 1الكجيتيجن الذ ن تقررت لهم كجادر أو بدالت أو عال وات إضافية خالل السنجات الخمس األخيرة أي في
الفترة من  2000 /7 /1حتى  ،2005 /7 /1فإذا كان مجمجع ما حصل عليه هؤالء الكجيتيجن من

شهريا منحجا
نار
وفقا لهذه الكجادر أو البدالت أو العال وات اإلضافية  -يقل عن مبلغ  50د ًا
زيادة ً
ً
المكافأة المالية بمقدار يمثل الفرق بين مجمجع ما حصلجا عليه من زيادة وهذا المبلغ.
 - 2الكجيتيجن المستعان بخبراتهم لدى األدهزة الحكجمية على بند المكافآت لن تشملهم هذه الزيادة في
الجهات المستعان بهم فيها.
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مادة ()3
ال ندرج تحت مفهجم البدالت أو العال وات اإلضافية الجاردة في الفقرة ( )1المادة السابقة (- )2

مكافآت المختارين والمكافآت المالية الشهرية التي تقرر للمجظفين بصفة شخصية ،ومكافآت أعضاء مجالس

اإلدارات ،ومكافآت أعضاء اللجان ،ومكافآت عن خدمات ممتازة ،والتعجيض عن ساعات العمل اإلضافية ،وبدل

النجبة ،ومكافآت فرق العمل ،ومكافآت العاملين بمكاتب الجزراء ،ومكافآت التحكيم ،ومكافآت التأليف

والتردمة ،ومكافآت أسرة تحرير مجلة ،وأية مكافآت أخرى تندرج ضمن بند المكافآت بالميزانية باستثناء
مكافآت الكجيتيين المستعان بخبراتهم.

مادة ()4
تبعا له.
تتبع هذه المكافأة المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة ً
مادة ()5
يعمل بهذا القرار من  ،2005 /7 /1وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف هللا شرار

صدر في 5 :دمادى اآلخرة 1426هو,
 11جليج 2005م.
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مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( )3لسنة 2008

بشأن منح المجظفين العاملين في القطاع الحكجمي
عالوة غالء معيشة

مجلس الخدمة المدنية،
بعد االطالع على المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقجانين
المعدلة له،

وعلى المرسجم الصادر في  7دمادى األولى 1399هو المجافق  4إبريل 1979م في شأن نظام

الخدمة المدنية وتعد الته،

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )230المتخذ في ادتماعووه رقم ( )2008 /8المنعقد بتاريخ

 2008/2/21في شأن منح عالوة غالء معيشة للعاملين في القطاع الحكجمي والقطاع الخاص وأصحاد
نارا
نار
المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة – بجاقع ( )120د ًا
ً
شهريا للكجيتيين ،و( )50د ً
شهريا لغير الكجيتيين،
ً
وعلى مجافقة مجلس الخدمة المدنية،

قووورر
مادة ()1

يمنح المجظفجن في القطاع الحكجمي الخاضعجن لقانجن ونظام الخدمة المدنية أو ألنظمة وظيفية

شهريا لغير الكجيتيين.
نار
شهريا للكجيتيين ،و( )50د ًا
نار
خاصة – عالوة غالء معيشة بجاقع ( )120د ًا
ً
ً

مادة ()2
تبعا له.
تتبع هذه العالوة المرتب فتصرف كاملة أو منخفضة ً

مادة ()3
اعتبار من  ،2008 /3 /1وينشر في الجريدة الرسمية.
ًا
يعمل بهذا القرار
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بجخضجر

صدر في 16 :ربيع األول 1429هو،
المجافق 24 :مارس 2008م.
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قرار رقم ( )11لسنة 2011

بشأن منح بعض المجظفين الكجيتيين
العاملين في الجهات الحكجمية

مكافأة مالية شهرية بجاقع " "100د نار
مجلس الخدمة المدنية

له،

بعد اإلطالع على المرسجم بالقانجن رقم  15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة

وبناء على اقتراح
وعلى المرسجم الصادر في  1979 /4 /4في شأن الخدمة المدنية وتعد الته،
ً
د جان الخدمة المدنية،

وبعد مجافقة مجلس الخدمة المدنية بادتماعه رقم ( )2011 /1المنعقد بتاريخ .2011 /3 /27

قوووورر
مادة (ُ :)1يمنح المجظفجن الكجيتيجن المعينجن على دردات ددول المرتبات العام – الذ ن لم تقرر لهم أية
شهريا.
بدالت أو مكافآت أو عال وات إضافية – زياد ًة بصجرة مكافأة مالية بجاقع " "100د نار
ً
مادة ( :)2إذا كان مجمجع ما يستحقه المجظف الكجيتي المعين على إحدى دردات ددول المرتبات العام من
شهريا ،جقف صرف هذه
بدالت أو مكافآت أو عال وات إضافية – يقل عن مبلغ " "100د نار
ً
ويمنح المكافأة المالية الجاردة بالمادة رقم ( ،)1فإذا بلغ
البدالت والمكافآت والعال وات اإلضافية ُ
مجمجع ما يستحق له من هذه البدالت والمكافآت والعال وات اإلضافية أو الزيادة فيها في أي وقت
مائة د نار فأكثر أوقف صرف المكافأة المالية.

مادة (ُ :)3يقصد بالبدالت والمكافآت والعال وات اإلضافية في مجال تطبيق هذا القرار – كافة أنجاع البدالت
تبعا له
والمكافآت والعال وات اإلضافية الشهرية التي تأخذ حكم المرتب ُ
فتصرف كاملة أو مخفضة ً
شهريا بصفة شخصية ،وال ندرج تحت مفهجمها كل من
وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف
ً
المكافأة المالية الشهرية المقررة وفًقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )8لسنة  2005وعالوة
غالء المعيشة والدعم المالي والعالوة الخاصة للقياد ين وبدل التمثيل المقرر بقرار وزير المالية

رقم (.)1979 /7
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مادة ( :)4ال ُتستحق المكافأة المالية أثناء اإليفاد في البعثات واإلدازات الدراسية وال تدخل ضمن مفهجم
البدالت التي يعامل بشأنها مجاطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكجيتيين
وفًقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )6لسنة .2006
مادة (ُ :)5يخصم من المكافأة المالية السنجية التي قد تستحق للمشمجلين بقرار الخدمة المدنية رقم ()13
لسنة  2010بشأن تقرير مكافأة مالية سنجية للمجظفين الكجيتيين العاملين في مجالي التطجير
اإلداري واالقتصاد في الجهات الحكجمية – مجمجع ما يكجن قد تقاضاه المجظف من المكافأة
المالية الشهرية المقررة بهذا القرار خالل السنة المالية.

تبعا له.
مادة ( :)6تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب ُ
فتصرف كاملة أو مخفضة ً
وينشر في الجريدة الرسمية(*).
مادة (ُ :)7يعمل بهذا القرار من ُ ،2011 /4 /1
نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أحمد حمجد الجابر الصباح

صدر في 7 :دمادى األولى 1432هو
المجافق 10 :أبريل 2011م

(*)

نشر بالعدد ( )1023من الجريدة الرسمية بتاريخ .2011/4/17

192

قرار رقم ( )12لسنة 2018
بشــأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي في
مجال تطبيق المادة  76من المرسوم الصادر في شأن
نظام الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية،
بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم  15لسنة  1979بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة
له،
وعلى القانون رقم  61لسنة  1976بإصدار قانون التأمينات االجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر بتاريب  1979 /4 /4في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
وعلى رأي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بكتابها رقم (م ع ت أ /69391 /933 /م)
المؤرخ ،2018 /12 /17
وبنا ًء على عرض ديوان الخدمة المدنية.
قـــــــــــــــــرر
مادة أولى
ال يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط لإلحالة إلى التقاعد وف ًقا للمادة  76من
المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه ،وال تجوز اإلحالة إلى التقاعد استنادًا له -الحالتين
التاليتين:
أوالً :حالة استحقاق المعاش المخفض كبديل لمكافأة التقاعد وف ًقا لقانون التأمينات االجتماعية المشار إليه.
ثانيًا :حالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وف ًقا لقانون التأمينات االجتماعية المشار إليه.
ويرجع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لتحديد ما يدخل ضمن الحالتين المشار إليهما.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريب صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
"رئيـس مجلس الخدمـة المدنية بالنيابة"
أنـــس خالـــد الصالـــح
صدر في 12 :من ربيع اآلخر 1440هـ
الموافق 19 :ديسمبر 2018م
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كتاد د جان الخدمة المدنية

رقم (د )3/5416/37/المؤرخ 1998/11/15
األخ المحترم /مد ر عام المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية
تحية طيبة وبعد،،،
المجضجع :ضجابط استحقاق المجظفة العالوة االدتماعية عن أوالدها في ضجء قرار
مجلس الخدمة المدنية رقم ( )79/1المعدل

(* )

عاليه.

باإلشارة إلى كتابكم رقم (م ع ت إ/5121/51/د )2المؤرخ 1998/11/7م بشأن المجضجع
نجضح فيما لي حاالت صرف العالوة االدتماعية لالم المجظفة عن أوالدها وشروطها والمستندات

المطلجبة وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية السالف الذكر:
أوالً :بالنسبة لجفاة األد:
تستحق المجظفة عالوة ادتماعية عن أبنائها بشرط:

 -1أال يكجن لألد معاش تقاعدي يكجن لكل ولد نصيب فيه.

 -2أال تتقاضى المجظفة أو أوالدها مساعدة من الخزانة العامة.
المستندات المطلجبة:

أ -شهادة وفاة األد.

د -شهادة من التأمينات االدتماعية بعدم استحقاق األد معاش تقاعدي.

ج -شهادة من وزارة الشئجن االدتماعية والعمل بعدم تقاضي األم واألوالد مساعدة من الخزانة
العامة.

ثانياً :بالنسبة للعجز عن العمل أو الكسب:

تستحق المجظفة عالوة ادتماعية عن أبنائها بشرط:

 -1أن يكجن األد عادز عن العمل أو الكسب صحياً.

 -2أال تقاضى األد مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة.

 -3أال يكجن لألد مصدر دخل خاص من عقار أو خالفه يستطيع أن نفق منه على أوالده.

(*)

رادع كتاد الد جان رقم ( )7337المؤرخ  2005/3/15صفحة ( )212من هذا الكتاد.
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فإذا لم يكن األد عاد اًز عن العمل أو الكسب و إال أنه ال يعمل فال تستحق المجظفة عالوة ادتماعية

عن أوالدها حتى ولج كان األد معس اًر بحكم قضائي طالما أنه قادر على العمل.
المستندات المطلجبة:

أ -شهادة من الهيئة الطبية المختصة بعجز األد صحياً عن العمل.

د -شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بعدم استحقاق األد معاشاً تقاعدياً.
ج -شهادة من وزارة الشئجن االدتماعية والعمل بعدم تقاضيه أية مساعدة من الخزانة العامة.

د -شهادة من التسجيل بعدم تملك األد عقار در عليه دخل.

هو شهادة من وزارة التجارة بعدم حصجل األد على رخصة تجارية.

ثالثاً :عدم تقاضي األم نفقة عن أوالدها ممن تجب عليه نفقتهم:
تستحق المجظفة عالوة ادتماعية عن أوالدها بشرط:
 -1تجافر حالة من الحاالت التالية:

أ -ودجد األد في أحد السججن تنفيذاً ألحكام دزائية بالكجيت.

د -صدور أحكام غيابية بالسجن على األد وغير معروف مكان تجادده أو مجدجد بالخارج.
ج -صدور أحكام باإلبعاد القضائي أو اإلداري (لغير الكجيتي).

د -مغادرة األد البالد بصفة نهائية.

 -2أال يكجن لألد مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية(*).
 -3أال يكجن له مصدر دخل خاص كعقار أو له رخصة تجارية.
المستندات المطلجبة:

 -1شهادة من وزارة الداخلية إلثبات الحالة التي عليها األد.
 -2شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بعدم استحقاقه ألي معاش تقاعدي.

 -3شهادة من وزارة الشئجن االدتماعية والعمل بعدم تقاضي األم واألوالد أي مساعدة من الخزانة
العامة.

 -4شهادة من إدارة التسجيل العقاري بعدم تملك األد أي عقار در عليه دخل.
 -5شهادة من وزارة التجارة بعدم حصجله على رخصة تجارية.
وتفضلجا بقبجل فائق االحترام،،،
رئيس الد جان

نهال إبراهيم بن نادي

مد ر إدارة الفتجى والرأي

(*)

أفاد الد جان بكتابه رقم ( )2002703المؤرخ  2009/4/2أن الرأي قد استقر على أن عدم التحواق والود األبنواء بوأي عمول أو التحاقوه بعمول
مع تدني الراتب بما يقل عن ( 150د.ك) يعد في حكم عدم القدرة على اإلنفاق.
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تعميم رقم ( )15لسنة 1983
بشأن

إدراءات تعجيض المجظفين عما يصيبهم من إصابات
أثناء العمل وبسببه

أصدر مجلس الجزراء بجلسته ( )83/43المنعقدة بتاريخ  1983/10/16لدى نظره التعجيض

عن إصابتين وقعتا لمجظفين أثناء العمل وبسببه قراره رقم ( )15قضى فيه بإحالة حاالت التعجيض عن الجفاة
واإلصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئجن القانجنية واإلدارية ووزير النفط والمالية

لالتفاق على التعجيض المناسب.

وحتى تسنى نظر حاالت تعجيض المجظفين و سجاء أكانجا كجيتيين أم غير كجيتيين و عما يصيبهم من

إصابات أثناء العمل وبسببه تفضي إلى الجفاة أو إلى العجز الكامل أو إلى عجز دزئي وفق إدراءات مجحدة.

لذا ردى من كل دهة من الجهات الحكجمية عند وقجع حادث أدى إلصابة أحد مجظفيها أثناء العمل

وبسببه مراعاة اآلتي:و
-

عمل تحقيق بشأن الحادث بين ظروف وقجعه وما إذا كان نتيجة عمد أو سجء سلجك فاحش

-

تحجيل المجظف بعد عالده إلى المجلس الطبي العام لمعا نة اإلصابة وتقد ر نسبة العجز المتخلف

-

ومقصجد من المجظف المصاد.

عنها.

إرسال نسخة من األوراق المتعلقة بالحالة المعروضة (التحقيق ،تقارير دهة العالج ،تقرير المجلس
الطبي العام ،شهادة الجفاة إذا أفضت اإلصابة لذلك) إلى إدارة الفتجى والتشريع كي تتجلى بحث هذه

الحالة وبيان ما إذا كان األساس القانجني للتعجيض هج قجاعد المسئجلية عن العمل غير المشروع
أم قجاعد العدالة و ثم عرض الحالة على وزير العدل والشئجن القانجنية واإلدارية ووزير النفط
والمالية للنظر في مقدار التعجيض الذي تؤديه الحكجمة إلى المجظف المصاد أو إلى ذويه.

علماً بأن التعجيض الذي ؤدى في مثل هذه الحاالت ليس من شأنه المساس بأحكام مكافأة أو

معاش التقاعد المقررة للمجظفين الكجيتيين وال بأحكام مكافأة نهاية الخدمة المقررة للمجظفين غير الكجيتيين.
رئيس الد جان

محمد محمد سلمان الصباح
وكيل الد جان المساعد
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تعميم رقم ( )20لسنة 2001م
بشأن

قجاعد صرف عالوة األوالد للعاملين في الجهات الحكجمية
والشركات المملجكة للدولة بالكامل

إشارة لحكم المادة الثالثة من القانجن رقم ( )19لسنة  2000بشأن دعم العمالة الجطنية

وتشجيعها للعمل في الجهات الحكجمية ،والتي تقضي بأن تكجن عالوة األوالد خمسين ( )50د نار عن كل

ولد وحتى الجلد الخامس ،مع عدم اإلخالل بالحقجق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكجمية قبل صدور
القانجن بالنسبة إلى ما يستحقجنه من عالوة ادتماعية وعالوة أوالد.

والى قرار مجلس الجزراء رقم ( )390لسنة 2001م بتاريخ 2001/5/20م بشأن منح العالوة

االدتماعية وعالوة األوالد للعاملين في الجهات الحكجمية والشركات المملجكة للدولة بالكامل.

والى قرار مجلس الجزراء رقم ( )957بادتماعه رقم ( )2001/39المنعقد بتاريخ

 2001/10/28بشأن تحد د الحقجق المكتسبة للعاملين الكجيتيين المعينين قبل صدور القانجن رقم ()19

لسنة  2000عند منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد للعاملين في الجهات الحكجمية والشركات المملجكة
للدولة بالكامل وفقاً لالتي:
 .1أن الحق المكتسب وفقاً لما داء بالمذكرة اإليضاحية يعني أن يكجن المجظف قد حصل عليه
بالفعل عند صدور القانجن في  2000/5/10بأن يكجن قد أنجب ولداً أو أكثر (بعد الجلد
الخامس) حصل عنه على عالوة.

 .2أن اإلنجاد هج الذي يعطي الحق المكتسب في العالوة.
 .3لمعالجة حاالت اإلنجاد التي تمت خالل الفترة من تاريخ صدور القانجن رقم ( )19لسنة
2000م وقبل تاريخ صدور قرار مجلس الجزراء رقم ( )390لسنة 2001م فانه تطبيق ًا
ألحكم المادة الثالثة من القانجن تم الصرف خالل الفترة المشار إليها ويجقف الصرف بصدور
القرار في 2001/5/20م وال يستمر الصرف إال لمن كان يصرف قبل صدور القانجن.

لذا و ردى من كافة الج ازرات واإلدارات الحكجمية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

والشركات المملجكة للدولة بالكامل عند صرف عالوة األوالد مراعاة ما لي:
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أوالً :العاملجن المجدجدون في الخدمة ويتقاضجن في  2000/5/10عالوة أوالد ألكثر من خمسة أوالد
يستمرون في صرفها بصفة شخصية ،وال تصرف لهم عالوة أوالد عن األوالد الذ ن جلدون بعد ذلك
التاريخ.
ثانياً :العاملجن المجدجدون في الخدمة ويتقاضجن في  2000/5/10عالوة أوالد عن خمسة أوالد يستمر
الصرف لهم عن هذا العدد ،وال يصرف لهم عالوة أوالد عن األوالد الذ ن جلدون بعد ذلك التاريخ.
ثالثاً :العاملجن المجدجدون في الخدمة ويتقاضجن في  2000/5/10عالوة أوالد ألقل من خمسة أوالد
يستمر الصرف لهم عن األوالد الذ ن جلدون بعد هذا التاريخ وحتى الجلد الخامس فقط.
رابعاً :لمعالجة حاالت من أنجبجا من األوالد بعد الجلد الخامس و خالل الفترة من تاريخ صدور القانجن في
 2000/5/10وقبل صدور قرار مجلس الجزراء رقم ( )390لسنة  2001في 2001/5/20
فانه تم الصرف خالل الفترة المشار إليها ثم جقف الصرف عنهم عن الفترة الالحقة لصدور القرار في

 2001/5/20وال يستمر الصرف إال عن األوالد الذ ن أنجبجا قبل صدور القانجن في
2000/5/10م ولج زاد ذلك العدد عن خمسة أوالد.

خامساً :العاملجن الذ ن لتحقجن بالخدمة اعتبا اًر من تاريخ  2000/5/10وما بعده تصرف لهم عالوة أوالد
بحد أقصى خمسة أوالد.

سادساً يجب استيفاء نمجذج "إقرار الحالة االدتماعية" المرفق من كل مجظف ،وكذا من كل مجظفة تتقاضى
عالوة ادتماعية عن أبنائها وفقاً للقجاعد المعمجل بها و ويتم تحد ث بياناته كل ستة شهجر.
سابعاً تسري باقي القجاعد واألحكام المعمجل بها حالياً في شأن هذه العالوة على الجهات المذكجرة.

رئيس الد جان
عبدالعزيز عبدهللا الزبن
مرفقات:

 -نمجذج "إقرار الحالة االدتماعية".

التاريخ 15 :شجال 1422هو

 29ديسمبر 2001م
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د جان الخدمة المدنية
نمجذج إقرار الحالة االدتماعية

التاريخ:
 -1اسم المجظف بالكامل:

 -2رقم البطاقة المدنية:

 -3رقم الهجية المجحدة:

 -4مسمى الجظيفة:

 -5الدردة المالية التي يشغلها:
الحالة االدتماعية :أعزد  /متزوج  /أرمل  /مطلق
يعجل أو  /ال يعجل أوالد.

 -7فئة العالوة االد تماعية التي تقاضاها :بفئة أعزد  /بفئة متزوج  /عالوة أوالد.
اسم الزودة /الزودات
م

رقم البطاقة المدنية

االسم

تاريخ الزواج

تاريخ ميالد الزودة

1
2
3
4
أسماء األ والد:
م

االسم

رقم البطاقة المد نة

تاريخ الميالد

ذكر /
أنثى

يعمل/

ال يعمل

الحالة

االدتماعية

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مالحظات:

 -1رفق صجرة عن وثيقة الزواج.
 -2إرفاق صجرة شهادات الميالد وصجر البطاقات المدنية لأل والد.

 -3يجب أن بين فيما إذا كان الجلد يعجل نفسه أو ال مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
 -4يجب أن بين فيما إذا كانت البنت عزباء أو مطلقة أو أرملة أو متزودة مع إرفاق المستندات.
 -5على المجظف اإلبالغ عن أي تغيير في حالته االدتماعية.
 -6يجب أن يستجفى النمجذج مع المجظفة التي تتقاضى عالوة ادتماعية عن أوالدها.
اقر أنا المجقع أدناه بأن
البيانات المدردة أعاله صحيحة

تجقيع المختد

تجقيع صاحب العالقة
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تعميم رقم ( )20لسنة 2008م
بشأن

قجاعد تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )3لسنة  2008بشأن منح
المجظفين العاملين بالقطاع الحكجمي عالوة غالء معيشة

إشارة إلى المرسجم رقم ( )88لسنة  ،2008وقرار مجلس الجزراء رقم (/230أوالً) لسنة
 ،2008وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )3لسنة  2008و وكتاد وزارة المالية رقم (م)9416/6/25/

و بشأن منح زيادة بصجرة عالوة غالء معيشة للكجيتيين العاملين في القطاع الحكجمي والقطاع الخاص

نار شهرياً و وغير الكجيتيين من
وأصحاد المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة و بجاقع ( )120د ً
مجظفي األدهزة الحكجمية بجاقع ( )50د نا اًر شهرياً.
ونظ اًر لجرود العد د من االستفسارات حجل تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه ولضمان

تطبيق صرف هذه العالوة من كافة الجهات الحكجمية تطبيقاً سليماً.

لذا ردى من كافة الج ازرات والجهات الحكجمية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملجكة

للدولة بالكامل مراعاة اآلتي:

( )1ال تخضع عالوة غالء المعيشة المقررة للكجيتيين ألي من قجانين التأمينات االدتماعية تنفيذاً للمادة (/3أ)
من قرار مجلس الجزراء رقم (/230أوالً) لسنة  2008المنجه عنه ومن ثم ال تخصم عنها أية اشتراكات
اء من المجظف أو من دهة العمل ،كما يستمر صرفها
لصالح المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية ،سج ً

بعد التقاعد كاملة دون ارتباط بمدة الخدمة.

( )2إن كجن عالوة غالء المعيشة تتبع المرتب وفقاً لما قرره القرار رقم ( )2008/3المشار إليه فتصرف
كاملة أو مخفضة تبعاً له ال يعني أنها تعتبر إضافة للراتب األساسي أو تعد الً أو دزء منه ،وإنما تتبع
المرتب بمعنى أن كل ما يخصم من المرتب األساسي يخصم من عالوة غالء المعيشة بنفس النسبة ،وإذا

لم يكن الراتب األساسي مستحقاً ألي سبب من األسباد فال تستحق هذه العالوة.

( )3تصرف عالوة غالء المعيشة للمجظفين الكجيتيين العاملين بالقطاع الحكجمي سجاء كانجا معينين على دردة
مالية أو متعاقد ن بأحد العقجد المعمجل بها أو مستعان بهم على بند (مكافآت عن أعمال أخرى) من غير

المتقاعد ن ،كما تصرف للمختارين من غير المتقاعد ن.

اء
( )4تصرف عالوة غالء المعيشة بجاقع ( )50د نا اًر كجيتياً لغير الكجيتيين العاملين في األدهزة الحكجمية سج ً
المعينين على سلم الدردات أو الجظائف أو المبرم معهم أحد العقجد الثاني أو الثالث أو عقد الراتب
المقطجع أو غيرها من العقجد المعمجل بها في الجهات المختلفة ،كما تصرف لغير الكجيتيين ممن تمت

المجافقة على االستعانة بهم على بند (مكافآت عن أعمال أخرى) وفقاً للمقرر قانجناً في هذا الشأن.
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( )5تصرف عالوة غالء المعيشة لمجاطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجاقع  ٥٠د نا اًر شهرياً ،حيث ال
تندرج هذه العالوة ضمن مفهجم البدالت أو المكافآت المقررة للجظيفة ،أو نجع العمل أو التخصد التي

يعامل مجاطنج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأنها معاملة الكجيتيين تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة
المدنية رقم ( )2006/6الصادر في هذا الخصجص.

( )6تصرف تتحمل الجهة المنتدد إليها المجظف بعالوة غالء المعيشة في حالة الندد بين دهتين تفق فيهما
نظام الجظائف والدردات (كالندد بين الجهات التي تطبق ددول المرتبات العام) وذلك تطبيقاً للمادة ()6
من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )2008/38بشأن قجاعد وأحكام وشروط النقل والندد.

أموا حواالت النودد مون الهيئوات والمؤسسوات العاموة التوي تطبوق أنظموة وظيفيوة خاصوة للعمول لودى إحودى

الجهات الحكجمية فإن الجهة المنتدد منها (الجهة األصلية) هي التي تتحمل عوالوة غوالء المعيشوة ،وذلوك

تبعا لتحملها بمرتبات المجظف أثناء ندبه وفقاً للمادة (/9هو) من القرار رقم ( )2006/38المنجه عنه ،مع
عدم اإلخالل بالحاالت التي تطلب فيهوا الجهوة المنتودد إليهوا أن تتحمول بكول أو بعوض موا يصورف للمجظوف

في الهيئة أو المؤسسوة المنتودد منهوا بعود مجافقوة مجلوس الخدموة المدنيوة فوي كول حالوة علوى حودة تطبيقواً

لهذه المادة.

( )7تتحمل الجهة األصلية أثناء اإلعارة عالوة غالء المعيشة ،ألنها الجهة التي يصرف منها المجظف المرتب

األساسي مع مراعاة أن هذه العالوة تصرف كاملة أو مخفضة تبعا للمرتب ،وال تستحق إذا كانت اإلعارة من

دون مرتب.

( )8أن عالوة غالء المعيشة تدخل في مفهجم التعجيضات اإلضافية ،لمجادهة أعباء المعيشة وتقترد بذلك من
مفهجم العالوة االدتماعية التي تعتبر بمثابة تعجيضات لمجادهة األعباء االدتماعية ومن ثم فإن عالوة

غالء المعيشة تستحق أثناء اإلدازة أو البعثة الدراسية كاملة أو نصفها تبعاً للمرتب ،أما إذا كانت البعثة أو
اإلدازة الدراسية من دون مرتب ،فال تستحق هذه العالوة.

( )9المجظف الذي تنتهي خدمته بعد  2008/3/1فإن قيمة عالوة غالء المعيشة تدخل ضمن البدل النقدي
عن رصيد اإلدازات الدورية المستحقة له عند انتهاء خدمته.
( )10نظ اًر الن عالوة غالء المعيشة تتبع المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له وفقاً للمادة ( )2من القرار
رقم ( )2008/3ومن ثم فإنها تدخل ضمن المكافأة الشهرية التي تم على أساسها حساد مكافأة نهاية
الخدمة للمتعاقد ن غير الكجيتيين بالعقد الثاني المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )6لسنة

 1979بشأن قجاعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة حيث أن البدالت والمكافآت التي ال تتبع المرتب هي
التي تم استبعادها من حساد مكافأة نهاية الخدمة وذلك حسب التفصيل الجارد بكتاد الد جان الدوري رقم

(د )6/572/37/المؤرخ .1993/11/24
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( )11أن عالوة غالء المعيشة تطبق على المجدجد ن في الخدمة بتاريخ ( 2008/3/1تاريخ العمل بها)،
كما تمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ.

( )12يستحق العاملجن في األدهزة الحكجمية الذ ن تنظم شئجن رواتبهم قجانين خاصة و عالوة غالء المعيشة
(للكجيتي " "120د نار و وغير الكجيتي " "50د نار شهرياً) عمالً بالمرسجم رقم ( )88لسنة 2008
المشار إليه.

( )13أن بند صرف عالوة غالء المعيشة في الميزانية قد حدد بكتاد وزارة المالية رقم (م)9416/3/25/

المشار إليه وفي حالة ودجد أي استفسار في هذا الخصجص ردع فيه لجزارة المالية لكجنها الجهة

المختصة في الصرف على بنجد الميزانية.
( )14العاملجن الكجيتيجن وغير الكجيتيجن في الشركات المملجكة للدولة بالكامل يعتبرون من العاملين في
القطاع الحكجمي الخاضعين ألنظمة وظيفية خاصة ومن ثم يستحقجن عالوة غالء المعيشة وتصرف لهم

من قبل الشركات التي يعملجن بها.

( )15العاملجن غير الكجيتيين في الشركات المملجكة للدولة بالكامل الذ ن تصرف أدجرهم اليجمية عن أيام
العمل الفعلية يستحقجن عالوة غالء المعيشة عن هذه األيام وفقاً لالتي:

" "50د نار (قيمة عالوة غالء المعيشة) × (عدد أيام العمل الفعلية في الشهر)
 30جم
رئيس الد جان
عبدالعزيز عبدهللا الزبن

التاريخ 16 :ابريل 2008م
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تعميم د جان الخدمة المدنية
رقم ( )49لسنة 2008م
بشأن

تطبيق كل من القانجن رقم ( )27لسنة  2008بشأن صرف دعم مالي
شهري بمبلغ خمسين د نا اًر ،وقرار مجلس الجزراء
رقم ( )906لسنة  2008بشأن تنفيذ هذا القانجن

إشارة للقانجن رقم ( )27لسنة  2008المشار إليه ،وقرار مجلس الجزراء رقم ( )906لسنة

 ،2008بشأن تنفيذ هذا القانجن ،ولضمان تطبيق صرف الدعم المالي المقرر من كافة الجهات الحكجمية
تطبيقاً سليماً ،ردى من كافة الج ازرات والجهات الحكجمية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملجكة
للدولة بالكامل مراعاة اآلتي:

( )1ال تخضع الدعم المالي المقرر ألي من قجانين التأمينات االدتماعية وذلك تنفيذاً للمادة ( )6من قرار
مجلس الجزراء رقم ( )906لسنة  2008المنجه عنه ومن ثم ال تخصم عنه أية اشتراكات لصالح
المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية ،وال تضاف عليه أية نسبة تخد الجهات الحكجمية أو غير

الحكجمية.

( )2إن كجن الدعم المالي تبع المرتب وفقاً للمادة ( )5من قرار مجلس الجزراء المشار إليه فيصرف كامالً
أو مخفضاً تبعاً له ال يعني أنه تعتبر إضافة للمرتب األساسي أو تعد الً أو دزء منه ،وإنما تبع المرتب
بمعنى أن كل ما يخصم من المرتب األساسي يخصم من الدعم المالي المستحق بنفس النسبة ،وإذا لم

يكن الراتب األساسي مستحقاً ألي سبب من األسباد فال يستحق هذا الدعم.

( )3يصرف الدعم المالي للمجظفين الكجيتيين العاملين بالقطاع الحكجمي سجاء كانجا معينين على دردة مالية
أو متعاقد ن بأحد العقجد المعمجل بها أو مستعان بهم على بند (مكافآت عن أعمال أخرى) من غير
المتقاعد ن ،كما يصرف للمختارين من غير المتقاعد ن.

( )4ال يستحق الدعم المالي للعاملين من مجاطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ال ندرج

هذا الدعم ضمن مفهجم البدالت أو المكافآت المقررة للجظيفة أو نجع العمل أو التخصد التي يعامل

مجاطنج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأنها معاملة الكجيتيجن تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة

المدنية رقم ( )2006/6الصادر في هذا الخصجص.

( )5تتحمل الجهة (المنتدد إليها) المجظف بقيمة الدعم المالي المستحق في حالة الندد بين دهتين تفق
فيهما نظام الجظائف والدردات (كالندد بين الجهات التي تطبق ددول المرتبات العام) وذلك تطبيقاً ًً
للمادة ( )6من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )2006/38بشأن قجاعد وأحكام وشروط النقل
والندد.

أموا حواالت النودد بوين دهتوين يختلوف فيهموا نظوام الجظوائف والودردات (كالنودد مون الهيئوات والمؤسسوات
العامة التي تطبق أنظمة وظيفية خاصة للعمل لدى إحدى الجهات الحكجمية أو الندد من إحودى الجهوات

الحكجميووة إلووى إحوودى الجه وات ذات الكووادر الخوواص التووي يجووجز النوودد إليهووا) فووإن الجهووة المنتوودد منهووا
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(الجهة األصلية) هي التي تتحمل بقيمة الدعم المالي المستحق أثنواء نودد المجظوف وفقواً للموادة (/9هوو)
موون الق ورار رقووم ( )2006/38المنووجه عنووه ،وذلووك مووع عوودم اإلخووالل بالحوواالت التووي تطلووب فيهووا الجهووة

المنتدد إليها أن تتحمل بكل أو بعوض موا يصورف للمجظوف فوي الجهوة المنتودد منهوا بعود مجافقوة مجلوس

الخدمة المدنية في كل حالة على حدة تطبيقاً لهذه المادة.
()6

تتحمل الجهة األصلية أثناء اإلعارة بقيمة الدعم المالي المستحق ،ألنها الجهة التي يصرف منها

المجظف المرتب األساسي مع مراعاة أن هذا الدعم يصرف كامالً أو مخفضاً تبعاً للمرتب ،وال يستحق إذا
كانت اإلعارة من دون مرتب.

( )7أن الدعم المالي المستحق دخل في مفهجم التعجيضات اإلضافية ،لمجادهة أعباء المعيشة ودعم المجاطن
إقتصادياً ويقترد بذلك من مفهجم العالوة االدتماعية التي تعتبر بمثابة تعجيضات لمجادهة األعباء

االدتماعية ومن ثم فإن قيمة الدعم المالي تستحق أثناء اإلدازة أو البعثة الدراسية كاملة أو نصفها تبعاً

للمرتب ،وذلك إذا كان هذا الدعم مستحق أصالً للمجظف وفقاً لقجاعد صرفه قبل بدء اإلدازة أو البعثة،
أما إذا كانت البعثة أو اإلدازة الدراسية بدون مرتب ،فال يستحق هذا الدعم.
( )8المجظف الذي تنتهي خدمته بعد  2008/8/28فإن قيمة الدعم المالي تدخل ضمن البدل النقدي عن
رصيد اإلدازات الدورية المستحقة له عند انتهاء خدمته.
( )9أن الدعم المالي المقرر يطبق على المجدجد ن في الخدمة بتاريخ ( 2008/8/28تاريخ العمل به)،
كما يمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ حسب إدمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ تعيينه.

( )10يستحق العاملجن الذ ن تنظم شئجن رواتبهم قجانين خاصة و الدعم المالي عمالً بالقانجن رقم ( )27لسنة
 2008المشار إليه.
( )11أن تحد د بند صرف الدعم المالي المقرر في الميزانية وكذلك الرد على أية استفسارات في هذا الخصجص
ردع فيه لجزارة المالية لكجنها الجهة المختصة في الصرف على بنجد الميزانية.

( )12العاملجن الكجيتيجن في الشركات المملجكة للدولة بالكامل يعتبرون من العاملين في القطاع الحكجمي

الخاضعين ألنظمة وظيفية خاصة ومن ثم يستحقجن عالوة دعم المجاطنين وتصرف لهم من قبل الشركات

التي يعملجن بها.

( )13وفقاً لما نصت عليه المادة ( )3من قرار مجلس الجزراء رقم ( )906لسنة  2008فإنه يقصد بإدمالي
المرتب الشهري الشامل المستحق الذي تم على أساسه حسب الو( )1000د نار :الراتب األساسي
والعالوة االدتماعية وعال وة األوالد والبدالت والمكافآت والزيادات والعال وات اإلضافية التي تتبع المرتب

فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له ومن هذه البدالت والمكافآت التي تتبع المرتب على سبيل المثال (بدل
التمثيل ،وبدل طبيعة العمل ،وبدل الخطر ،وبدل الصرافة ،وبدل العدوى ،ومكافأة المستجى الجظيفي،
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والمكافأة التشجيعية الشهرية المقررة لنجع العمل أو التخصد ،والمكافأة المالية الشهرية ،والمكافأة
الشهرية التي تمنح بصفة شخصية أو خاصة ،ومكافأة أو عالوة المؤهل العلمي ،وبدل اإلشراف ،والعالوة

الخاصة ،وبدل التفرغ ،وبدل االختصاص ،وبدل أو عالوة التخصد ،وزيادة الو( )50د نار ،وعالوة غالء

المعيشة).

وعلى هذا األساس تخرج البدالت والمكافآت التي ال تتبع المرتب من حساد إدمالي المرتب الشهري
الشامل المستحق ومن هذه البدالت والمكافآت التي ال تتبع المرتب على سبيل المثال (بدل المجقع ،وبدل

الخفارة ،ومكافأة التدريب ،والعالوة التشجيعية للعاملين بالمناطق النائية ،والتعجيض عن العمل بنظام

النجبة ،وبدل الطعام ،والتعجيض عن ساعات العمل اإلضافي ،ومكافآت أعضاء اللجان ،ومكافآت فرق
العمل).

ويردع للق اررات المنظمة لمنح البدالت والمكافآت األخرى للجقجف عن مدى تبعية البدل أو المكافأة للمرتب
من عدمه.

( )14إدمالي المرتب الشهري الشامل المشار إليه يحسب بعد خصم االشتراكات الشهرية (الدورية) التي تقتطع

من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين األساسي وصندوق زيادة المعاشات تنفيذاً ًَ لقانجن التأمينات
االدتماعية وذلك التي ؤد ها المؤمن عليهم المنتفعجن بنظام التأمين التكميلي وفقاً للقانجن الصادر بهذا

النظام.

( )15وفقاً لما نصت عليه المادة ( )8من قرار مجلس الجزراء رقم ( )906لسنة  2008ال تأثر الكجيتيجن
المستحقجن لبدل اإليجار بالدعم المالي المستحق بحيث يصرف لهم بدل اإليجار دون إضافة قيمة هذا
الدعم إلى الراتب الذي تم على أساسه إقرار هذا البدل وأنه أسجة بذلك ال تدخل عالوة السكن أو بدل

السكن الذي يصرف من دهة العمل ضمن إدمالي المرتب الشهري الشامل الذي تم على أساسه حساد

الو( )1000د نار.

( )16عمالً بما قضت به المادة ( )3من قرار مجلس الجزراء رقم ( )906لسنة  2008فإنه تم حساد
إدمالي المرتب الشهري الشامل المستحق في تاريخ العمل بالقانجن رقم ([ )2008/27أي يحسب في
 ]2008/8/28بالنسبة للمجظف المجدجد في الخدمة على رأس عمله في هذا التاريخ ،أما من يعين
بعد هذا التاريخ فيحسب إدمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ تعيينه وذلك عند حساد بلجغ
المرتب الشهري الشامل ( )1000د نار فأكثر من عدمه وعلى سبيل المثال:

 المجظف المجدجد في الخدمة على رأس عمله في تاريخ العمل بالقانجن رقم ()2008/27[أي في  ]2008/8/28أو الذي عين بعد هذا التاريخ وبلغ إدمالي مرتبه الشهري

الشامل المستحق في  2008/8/28أو في تاريخ تعيينه ( )1000د نار ولم يستحق
الدعم المالي المقرر أو بلغ مرتبه ( )970د نار واستحق الدعم المالي بجاقع ( )30د نار
ثم أعقب ذلك نقله أو ندبه أو تغيير مسماه الجظيفي وترتب على ذلك انخفاض إدمالي

مرتبه الشهري الشامل إلى ( )950د نار بسبب عدم استحقاقه بعض أنجاع البدالت أو
المكافآت أو غير ذلك مما كان مستحقاً له في  2008/8/28أو في تاريخ تعيينه و
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فيستمر عدم االستحقاق لمن لم يكن مستحقاً للدعم المالي المقرر أصالً ويستمر من
يصرف له بقيمة معينة ( 30د نار) بذات قيمة الدعم التي كانت مستحقة له وال تم رفعها

حتى بعد انخفاض مرتبه الن العبرة هي بإدمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ
العمل بالقانجن أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد العمل به.

 المجظف المجدجد في الخدمة على رأس عمله في تاريخ العمل بالقانجن رقم ()2008/27[أي في  ]2008/8/28أو الذي عين بعد هذا التاريخ وبلغ إدمالي مرتبه الشهري

الشامل المستحق في  2008/8/28أو في تاريخ تعيينه ( )1000د نار وبالتالي لم
يستحق الدعم المالي المقرر ثم بعد ذلك أوقفت العالوة االدتماعية التي تصرف له بجاقع

( )50د نار عن ابنته بسبب التحاقها بالعمل أو ألي سبب آخر أو أوقفت العالوة
االدتماعية التي كانت تمنح له بفئة متزوج بسبب طالقه لزودته وترتب على ذلك انخفاض

إدمالي مرتبه الشهري الشامل إلى أقل من ( )1000د نار ،فيستمر عدم استحقاقه للدعم
المالي المقرر حتى بعد انخفاض مرتبه الن العبرة هي بإدمالي مرتبه الشهري الشامل

المستحق في تاريخ العمل بالقانجن أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد العمل به.

 المجظف المجدجد في الخدمة على رأس عمله في تاريخ العمل بالقانجن رقم ()2008/27[أي في  ]2008/8/28أو الذي عين بعد هذا التاريخ وبلغ إدمالي مرتبه الشهري في

 2008/8/28أو في تاريخ تعيينه ( )1000د نار إال أن ما يصرف له بالفعل من هذا

المرتب في  2008/8/28أو في تاريخ تعيينه كان أقل من ( )1000د نار أو قل بعد

ذلك عن ( )1000د نار بسبب بعض الخصجمات التي تدفع من الراتب كدفع د ن النفقة
المحكجم بها من القضاء أو السترداد مبالغ صرفت له بدون وده حق أو تجقيع إحدى

العقجبات التأد بية عليه كالخصم من المرتب أو خفض الراتب و فإن هذه الخصجمات ال
ترتب عليها استحقاقه للدعم المالي المقرر حتى ولج ترتب على ذلك انخفاض إدمالي

مرتبه الشهري الشامل الذي يصرف له ألن العبرة هي بإدمالي مرتبه الشهري الشامل

المستحق في تاريخ العمل بالقانجن أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد العمل به وليس بما

يصرف فعلياً بعد تنفيذ هذه الخصجمات على مرتبه.

( )17وفقاً لما قضت به المادة ( )3من قرار مجلس الجزراء رقم ( )906لسنة  2008و فإذا كان المجظف في
إحدى الحاالت التي ال يقجم فيها بأعباء وظيفته كان يكجن مثالً في إدازة أو مجقجفاً عن العمل......
فإنه تم حساد إدمالي المرتب الشهري الشامل على أساس المستحق له وهج على رأس عمله قبل قيام
هذه الحالة وعلى سبيل المثال:
 المجظف المصرف له بإدازة أو بعثة دراسية براتب كامل يحسب إدمالي المرتب الشهريالشامل على أساس ما كان يستحق له وهج على رأس عمله قبل القيام باإلدازة أو البعثة

فإذا كان قد بلغ ( )1000د نار فأكثر قبل القيام باإلدازة أو البعثة فإنه ال يستحق الدعم
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المالي المقرر حتى ولج ترتب على التصريح بهذه اإلدازة أو البعثة وقف بعض البدالت

التي كانت تصرف له قبل التصريح بها حيث أن العبرة بالمستحق له وهج على رأس عمله
قبل القيام باإلدازة أو البعثة.

 المجظف المصرح له بإدازة بنصف مرتب (كإدازة دراسية بنصف مرتب أو إدازة رعايةأمجمة بنصف مرتب) وكان مرتبه الشهري الشامل المستحق له وهج على رأس عمله قبل

القيام باإلدازة قد بلغ ( )970د نار فإنه يستحق الدعم المالي المقرر أثناء هذه اإلدازة

بجاقع ( )15د نار وهج نصف قيمة الدعم المالي المستحق له ( )30د نار حيث تبع هذا
الدعم المرتب ،أما إذا كانت اإلدازة بدون مرتب فإن الدعم المالي ال يصرف له ،وال ترتب

على وقف بعض أنجاع البدالت أثناء اإلدازة إعادة حساد إدمالي المرتب الشهري الشامل
الن هذا الراتب يحسب و في مجال منح الدعم المالي المقرر و على أساس المستحق له
وهج على رأس عمله قبل القيام باإلدازة.

( )18وفقاً لما قضت به المادة ( )4من قرار مجلس الجزراء رقم ( )906لسنة  2008يحتفظ المجظف بقيمة
الدعم المالي الذي استحق له ويصبح حقاً مكتسباً حتى ولج ارتفع إدمالي مرتبه الشهري الشامل بعد ذلك
إلى ( )1000د نار أو أكثر ،وعلى سبيل المثال:

 مجظف راتبه الشهري الشامل ( )990د نار واستحق الدعم المالي بجاقع ( )10د نار فيتاريخ العمل به ( )2008/8/28وحصل على عالوة دورية أو ترقية في 2009/1/1

بلغ بها راتبه الشهري الشامل ( )1000د نار أو أكثر فإن قيمة الدعم المالي التي
استحقت له بجاقع ( )10د نار ال تتأثر ويحتفظ بها.

 مجظف راتبه الشهري الشامل ( )950د نار واستحق الدعم المالي بجاقع ( )50د نار فيتاريخ العمل به ( )2008/8/28ثم أعقب ذلك رفع مستجاه الجظيفي إلى المستجى األعلى

وقد ترتب على ذلك زيادة قيمة البدالت التي تتبع المرتب التي كانت تصرف له على نحج

بلغ به مرتبه الشهري الشامل ( )1000د نار أو أكثر فإنه يستمر في صرف قيمة الدعم
المالي التي كانت مستحقة له قبل رفع مستجاه الجظيفي.

رئيس الد جان

عبدالعزيز عبدهللا الزبن
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تعميم د جان الخدمة المدنية
رقم ( )64لسنة 2008م
بشأن

صرف الزيادة في العالوة االدتماعية بأثر ردعي عن األوالد
المعاقين الذ ن تعذر اكتشاف إعاقتهم

قضت المادة ( )7من القانجن رقم ( )1996/49بشأن رعاية المعاقين بأن تزاد العالوة االدتماعية

المقررة قانجناً لأل والد بما جازي نسبة ( )%50من قيمتها األصلية عن كل ولد من األوالد المعاقين.

ومن حيث أن مفاد الند السالف الذكر أن القانجن رقم ( )1996/49لم يغير من القجاعد المنظمة
لصرف العالوة االدتماعية الجاردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1979/1وأن كل ما استحدثه هج

زيادة قيمة العالوة االدتماعية عن الجلد المعاق بحيث أصبحت ( )75د نار بدالً من ( )50د نار بمعنى
إدماج هذه الزيادة في العالوة عن الجلد وأصبحت دزء منها ومن ثم تظل خاضعة لما تخضع له هذه العالوة
من أحكام ومنها الحكم المتعلق بالصرف من أول السنة المالية التي تقدم فيها المجظف باإلثبات الال زم ويعد

صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1996/3بشأن تعد ل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية

رقم ( )1979/1وما تضمنه من ند على زيادة قيمة العالوة االدتماعية عن الجلد المعاق بحيث تصبح
( )75د نار تأكيداً على اعتبار هذه الزيادة دزء من العالوة االدتماعية ومن ثم تظل خاضعة لما تخضع له
هذه العالوة من أحكام.

وعلى هذا األساس تم تطبيق المادة ( )3من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1979/1على

المجظف الذي تخلف عن تقديم ما ثبت إعاقة ابنه بحيث إذا انقضت السنة المالية دون تقديم اإلثبات الالزم

فإن الزيادة في العالوة االدتماعية تصرف من أول السنة المالية التي تقدم بشهادة إثبات اإلعاقة وذلك
إعماالً لصراحة الند.

ولما كان قرار مجلس الجزراء رقم ( )390لسنة  2001بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة

األوالد للعاملين بالجهات الحكجمية قضى في المادة ( )2منه بأن تسري القجاعد واألحكام المعمجل بها حالياً
في شأن عالوة األوالد ،كما قضى في المادة ( )2منه بأن تسري القجاعد واألحكام المعمجل بها حالياً في شأن

عالوة األوالد ،كما قضت المادة ( )3من ذات القرار باستمرار العمل بالقجاعد واألحكام الجاردة في القجانين

واللجائح والق اررات المعمجل بها في شأن العالوة االدتماعية ومن ثم فإنه قد استمر العمل بقجاعد صرف العالوة
االدتماعية الجاردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1979/1المشار إليه.

ونظ اًر ألنه قد ثبت أن بعض حاالت اإلعاقة تعذر على األد اكتشافها إال بعد بلجغ سن الطفل حد
معين وهج ما ؤخر اتخاذ األد إدراءات عرض االبن على اللجنة الطبية المختصة بالمجلس األعلى لشئجن
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المعاقين ومن ثم ال يسري على هذه الحاالت السقجط بالسنجات المالية وإنما تسقط الفروق المالية التي
نقضي على استحقاقها خمس سنجات دون مطالبة وذلك عمالً بالمادة ( )21من قانجن الخدمة المدنية.

لذا و رى الد جان أن الحاالت التي ثبت بمجدب شهادة من المجلس األعلى لشئجن المعاقين أنه

تعذر على األد اكتشاف إعاقة ابنه بمجرد ميالده وإنما بعد بلجغه سن معين و تصرف الفروق المالية الناتجة

عن الزيادة في العالوة االدتماعية من تاريخ الميالد أو عن خمس سنجات سابقة على تاريخ المطالبة أ هما

أقل ويسقط ما يجاوز ذلك بالتقادم عمالً بالمادة ( )21من قانجن الخدمة المدنية مع االستمرار في تطبيق
المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1979/1في غير هذه الحالة على المجظف الذي
تخلف عن تقديم ما ثبت إعاقة ابنه بحيث إذا انقضت السنة المالية دون تقديم اإلثبات الالزم فإن الزيادة

في العالوة االدتماعية تصرف من أول السنة المالية التي تقدم فيها بشهادة إثبات اإلعاقة.
رئيس الد جان
عبدالعزيز عبدهللا الزبن

التاريخ 19 :نجفمبر 2008م
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تعميم د جان الخدمة المدنية
رقم ( )3لسنة 2011
بشأن

زيادة العالوة االدتماعية عن األوالد ذوي اإلعاقة الشد دة والمتجسطة
واستثنائهم من الحد األقصى لعدد األوالد

تنفيذا ً للمواد أرقام ( )71 ،36 ،30من القانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة والمعمول به اعتبارا ً من .2010/6/1
وقرار مجلس الوزراء رقم ( )371لسنة  2011بشأن استبدال نص الفقرة األولى من المادة الثانية
من قرار مجلس الوزراء رقم ( )390لسنة  2001بشأن منح العالوة االجتماعية وعالوة األوالد للعاملين في
الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
يرجى من كافة الوزارات واإلدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة
والشركات المملوكة للدولة بالكامل مراعاة ما يلي:
أوالً :زيادة القيمة األصلية للعالوة االجتماعية عن األوالد ذوي اإلعاقة الشديدة والمتوسطة فقط بنسبة
( )%100من قيمتها لتصبح بعد الزيادة ( )100دينار.
ثانياً :عدم دخول األوالد ذوي اإلعاقة الشديدة والمتوسطة في حساب الحد األقصى لعدد األوالد (سبعة أوالد)
ومن ثم تصرف عن هؤالء [األوالد ذوي اإلعاقة الشديدة والمتوسطة] عالوة األوالد بدون حد أقصى
لعدد األوالد الذين يتم الصرف عنهم.
ثالثاً :تصرف العالوة االجتماعية عن األوالد من ذوي اإلعاقة بدرجة أدنى من المتوسطة المولودين اعتباراً
من  2010/6/1وما بعده بقيمتها األصلية ( 50ديناراً) دون أي زيادة فيها.
رابعاً :دخول األوالد ذوي اإلعاقة بدرجة أدنى من المتوسطة مع األوالد من غير ذوي اإلعاقة في حساب الحد
األقصى لمجموع عدد األوالد (سبعة أوالد).
خامساً :يستمر العاملون الموجودون في الخدمة من غير المشمولين بحكم البند أوالً من هذا التعميم في
صرف ذات قيمة العالوة االجتماعية المستحقة لهم عن األوالد المعاقين المولدين قبل 2010/6/1
تاريب العمل بالقانون رقم ( )2010/8المشار إليه.
وعلى هذا األساس فان األوالد من ذوي اإلعاقة بدرجة أدنى من المتوسطة المولودين قبل 2010/6/1
يتم االستمرار في صرف الزيادة عنهم بقيمتها السابقة وهي بواقع ( )25دينار وقيمة العالوة بعد
الزيادة ( )75دينار وذلك مع عدم اإلخالل بالبند رابعاً.
سادساً :يكون تحديد درجة اإلعاقة من قبل الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة ويتم التقيد
بالشهادة أو المستند الذي يصدر عنها لكل طفل معاق في هذا الشأن.
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سابعاً :يبدأ صرف الزيادة في العالوة االجتماعية لمن يستحقها وفقا ً للبندين أوالً وثانيا ً أعاله اعتباراً من
 2010/6/1وهو تاريب العمل بالقانون وقرار مجلس الوزراء المشار إليهما وذلك مع عدم اإلخالل
بباقي القواعد واألحكام والشروط واإلجراءات المعمول بها في شأن صرف العالوة االجتماعية.
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدهللا الزبن
التاريخ 21 :مارس 2011م
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كتاد د جان الخدمة المدنية

رقم ( )7337المؤرخ 2005/3/15
األخ المحترم /مد ر عام المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية
تحية طيبة وبعد،،،
المجضجع :االستفسار عن منح المجظفة عالوة ادتماعية عن أوالدها في حالة تقاضي الزوج
العادز عن العمل نصيباً بالمعاش التقاعدي لجالده
باإلشارة إلى كتابكم رقم (م.ع.ت.أ/60/55/د )2بتاريخ  2005/1/10بشأن االستفسار عن مدى
تأثير تقاضي الزوج العادز نصيباً في المعاش على أحقية األم المجظفة للعالوة االدتماعية عن أوالدها وإلحاقاً

لكتابنا رقم (د )3/5416/37/بتاريخ  1998/11/15بشأن بيان حاالت صرف العالوة االدتماعية لالم
المجظفة عن أوالدها تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1979/1وتعد الته.

يفيد الد جان بأن تقاضي الزوج العادز عن العمل أو الكسب لنصيب في معاش والده التقاعدي ال

يعتبر مانعاً الستحقاق الزودة المجظفة للعالوة االدتماعية عن أوالدها وذلك في حالة استيفائها لباقي الشروط
المقررة قانجناً.

وتفضلجا بقبجل فائق االحترام

رئيس الد جان
نهال إبراهيم بن نادي

مد ر إدارة الفتجى والرأي
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قانون رقم ( )4لسنة  1963بتحديد مكافآت أعضاء مجلس األمة
نحن عبد هللا السالم الصباح أمير دولة الكويت
وافق المجلس التأسيسي على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
يتقاضى رئيس مجلس األمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية ت ُصرف في نهاية كل
شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:
( أ ) مكافأة تعادل راتب الوزير وسائر بدالته للرئيس.
(ب) ( 2300ألفان وثالثمائة دينار) لكل من نائب الرئيس واألعضاء.
ويجمع كل من الرئيس ونائب الرئيس وسائر األعضاء بين مكافأة العضوية وبين ما قد يستحقه أيهم
من معاش تقاعدي ،وال يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية.
ويعامل الرئيس ونائب الرئيس واألعضاء معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي والمعاش
التكميلي ،وذلك على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين في تاريب انتهاء العضوية ،وسائر العالوات
والبدالت المقررة .
وال يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من
هذه المادة ،كما ال يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.
مادة ثانية:
يستحق عضو مجلس األمة مكافأة من يوم انعقاد مجلس األمة ألول مرة بعد انتخابه وينتهي استحقاقه يوم
إعالن بطالن انتخابه أو إسقاط عضويته أو قبول استقالته أو وفاته أو حل المجلس أو انتهاء مدته.
ويستحق كل من رئيس المجلس ونائب الرئيس مكافأته من يوم انتخاب المجلس لكل منهما وينتهي استحقاقه
على النحو المبين في الفقرة السابقة بالنسبة إلى مكافأة العضو.
مادة ثالثة:
يرصد مجموع المكافآت المبينة في هذا القانون سنويًا بميزانية مجلس األمة.
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مادة رابعة:
ال يجوز الجمع بين مكافأة عضو مجلس األمة وأية مكافأة أخرى تصرف من خزانة عامة.
مادة خامسة:
اعتبارا من
على وزير المالية واالقتصاد تنفيذ هذا القانون ،ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به
ً
يوم  29يناير سنة .1963
أمير دولة الكويت
عبد هللا السالم الصباح
صدر في  12شعبان 1382هـ
الموافق  8يناير (كانون الثاني) 1963م
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مرسجم بالقانجن رقم  48لسنة 1979

بشأن تحد د مرتبات رئيس مجلس الجزراء والجزراء
بعد اإلطالع على األمر األميري الصادر في  4من رمضان سنة 1396هو المجافق  29من أغسطس

سنة 1976م بتنقيح الدستجر،

وعلى المادة  124من الدستجر،

وعلى القانجن رقم  15لسنة  1962بتحد د مرتبات الجزراء،

وعلى القانجن رقم  14لسنة  1974بشأن اإلذن للحكجمة في أخذ مبلغ من المال االحتياطي العام
للدولة لمجادهة زيادة نفقات المعيشة،

ناء على عرض رئيس مجلس الجزراء،
وب ً
وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
أصدرنا القانجن اآلتي نصه:

د نار).

مادة ()1

شهريا قدره  1300د نار (ألف وثالثمائة
مرتبا
ً
تقاضى كل من رئيس مجلس الجزراء والجزراء ً
مادة ()2

يضاف للمرتب المنصجص عليه في المادة السابقة بدل تمثيل قدره خمسجن بالمائة منه.
مادة ()3

لغى القانجن رقم  15لسنة  1962المشار إليه ،وكل حكم بمنح بدل أو عالوة خال ًفا لما ورد في

المادة السابقة.

مادة ()4

اعتبار من
ًا
على وزير المالية تنفيذ هذا القانجن ،وينشر في الجريدة الرسمية(*) ،ويعمل به
اعتبار من  1979/2/25أو من تاريخ التعيين أ هما
ًا
 ،1979/7/1وتصرف الفروق المالية المترتبة عليه
أقرد للمجدجد ن في الخدمة عند نفاذه.

أمير الكجيت
رئيس مجلس الجزراء

دابوور األحمد

سعد العبدهللا الصباح

صدر بقصر السيف في 1 :رمضان  1399هو
 24جليج 1979م

(*)

نشر بالعدد( )1258من الجريدة الرسمية بتاريخ  ،1979/7/27وبذلك يكجن مرتب كل من رئيس الجزراء والجزراء قد تطجر على النحج التالي:

أ500( -د.ك) أساسي200( +د.ك) بدل تمثيل 120( +د.ك) غالء معيشة 100( +د.ك) عالوة ادتماعية = (920د.ك) وذلك اعتبارا من
( 1962/2/1القانجن .)1962/15

د1300( -د.ك) أساسي  650( +د.ك) بدل تمثيل = (1950د.ك) وذلك اعتبار من( 1979/7/1القانجن .)1979/48

ج1320( -د.ك) أساسي 660( +د.ك) بدل تمثيل = (1980د.ك) وذلك اعتبار من ( 1982/7/1القانجن رقم  49لسنة.)1982

د1650( -د.ك)أساسي 660( +د.ك) بدل تمثيل  )50( +عالوة ادتماعية عن كل ولد وذلك اعتبارا من ( 1992/3/1القانجن .)1992/14
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قانجن رقم ( )49لسنة 1982

()1

بشأن زيادة مرتبات المجظفين المدنيين والعسكريين
وزيادة المعاشات للمتقاعد ن وتعد ل بعض أحكام
قانجن ونظام الخدمة المدنية

بعد الد بادة،
مادة ()3
تمنح زيادة فوي المعاشوات التقاعديوة المسوتحقة حتوى اليوجم السوابق علوى العمول بهوذا القوانجن ال تقول
عووون ثالثوووين د نوووا ار وذلوووك وفقوووا للقجاعووود والشوووروط التوووي يقررهوووا مجلوووس إدارة المؤسسوووة العاموووة للتأمينوووات

االدتماعية(.)2

مادة ()4
يعاد النظور كول سونتين علوى األكثور مون تواريخ العمول بهوذا القوانجن فوي مسوتجى المرتبوات والمعاشوات

التقاعدية على ضجء زيادة نفقات المعيشة ،وذلك وفقا للقجاعد واألحكام التي يقررها مجلس الجزراء(.)3
مادة ()8

على رئيس مجلس الجزراء والجزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانجن ويعمول بوه مون أول الشوهر

التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية(.)4

أمير الكجيت

دابر األحمد
صدر بقصر السيف 24:شعبان 1402هو
 16جنيوج 1982م

( )1عدلت الفقرة األولى من المادة الثانية من القانجن المذكجر بالقانجن رقم ( )34لسنة  -1985الكجيت اليجم -العووودد ( )1623وقد اكتفى
بنشر المجاد المتعلقة بالمعاشات التقاعدية دون المجاد األخرى المتعلقة بالمرتبات فلزم التنجيه.

() 2

إعماال لهذا الند صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم ( )3لسنة  ،1982كما صدر القرار الجزاري رقم ( )28لسنة  1982بشأن

طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي تستحق عليها تنفيذا لزيادة المعاشات طبقا للقانجن رقم( )49لسنة . 1982

( )3ألغيت هذه المادة بالقانجن رقم ( )25لسنة  2001المعمجل به اعتبا ار من .2001/7/1
( )4نشر في الجريدة الرسمية " الكجيت اليجم" العدد( )1422الصادر في  20جنيج .1982
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قانجن رقم ( )62لسنة 1982

بزيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحاالت
بعد اإلطالع على الدستجر،

وعلوووى األمووور األميوووري بالقوووانجن رقوووم ( )61لسووونة  1976بإصووودار قوووانجن التأمينوووات االدتماعيوووة

والقجانين المعدلة له،

وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم ( )69لسووونة  1980بإصووودار قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود

للعسكريين،

وافق مجلس األمة على القانجن اآلتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة ()1
تعوواد تسووجية المعاشووات التقاعديووة لموون انتهووت خوودمتهم أو تنتهووي بعوود العموول بهووذا القووانجن ،وتووزاد

المعاشات في الحاالت التي ال تتناسب فيها مدة الخدمة الفعليوة والسون موع المعواش قبول التسوجية ،وذلوك طبقوا

للقجاعد والشروط التي يصدر بها قرار مون وزيور الماليوة ،بعود مجافقوة مجلوس إدارة المؤسسوة العاموة للتأمينوات
االدتماعية(.)1
مادة()2
على رئيس مجلس الجزراء والجزراء  -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانجن  ،ويعمل به لمدة سنة من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(.)2

أمير الكجيت

دابر األحمد
صدر بقصر السيف،

فوووي 13 :ربيع األول 1403هو

 28ديسمبوور 1982م

( )1إعماال لهذا الند صدر قرار وزير المالية رقم ( )4لسنة  ، 1983كما صدر القرار رقم ( )5لسنة  1983بشأن طريقة أداء الخزانة العامة
للمبالغ التي تستحق عليها تنفيذا لزيادة المعاشات طبقا للقانجن رقم ( )62لسنة .1982

( )2نشر في الجريدة الرسمية العدد( )1451الصادر في  2نا ر سنة .1983
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مرسجم بالقانجن رقم( )56لسنة 1989

بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن األوالد المجلجد ن
بعد انتهاء الخدمة

بعد اإلطالع على األمر األميري الصادر بتاريخ  27من شجال سنة 1406هوو المجافوق  3مون جليوج
سنة 1986م،
وعلى المادة  155من الدستجر ،

وعلوووى األمووور األميوووري بالقوووانجن رقوووم ( )61لسووونة  1976بإصووودار قوووانجن التأمينوووات االدتماعيوووة

والقجانين المعدلة له،

وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم ( )69لسووونة  1980بإصووودار قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود

للعسكريين والقجانين المعدلة له،

وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم ( )70لسووونة  1980بشوووأن العسوووكريين الوووذ ن اسوووتفادوا مووون أحكوووام

القانجن رقوم ( )31لسونة  1967فوي شوأن سوريان أحكوام قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين علوى
غيرهم من العاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،
وبناء على عرض وزير المالية،
وبعد مجافقة مجلس الجزراء،

أصدرنا القانجن اآلتي نصه:

(مادة أولى)
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المسوتحقة حتوى  31ديسومبر  1989عون األوالد المجلود ن بعود

انتهاء الخدمة ،على أن تكجن هذه الزيادة بجاقع –/30د.ك شهريا عن كل ولد منهم بعد .1985/7/31

ويصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بالحاالت والقجاعد والشروط التي

تمنح على أساسها الزيادة المذكجرة(*).
(مادة ثانية)
تؤخذ المبالغ الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانجن من االحتياطي العام للدولة.

(*)

صدر القرار رقم ( )1لسنة .1989
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(مادة ثالثة)
على الجزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانجن ،ويعمل له من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في
الجريدة الرسميووة(*).
أمير الكجيت

دابر األحمد
رئيس مجلس الجزراء

سعد العبد هللا السالم الصباح

وزير المالية
داسم محمد الخرافي
صدر بقصر بيان 20 :ربيع الثاني 1410هو
 19نجفمبوور 1989م

(*)

نشر في الجريدة الرسمية -العدد( )1850بتاريخ .1989/11/26
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مرسجم بالقانجن رقم( )1لسنة 1990

بمنح زيادة في العالوة االدتماعية والمعاشات التقاعدية
والمساعدات العامة

بعد اإلطالع على األمر األميري الصادر بتاريخ  27من شجال سنة  1406هو المجافق  3من جليوج
سنة 1986م.

وعلى المادتين 146و 155من الدستجر،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )2لسنة  1967بإنشاء الحرس الجطني،

وعلى القانجن رقم ( )32لسنة  1967في شأن الجيش والقجانين المعدلة له،

وعلى القانجن رقم ( )23لسنة  1968بنظام قووجة الشرطة والقجانين المعدلة له،

وعلوووى األمووور األميوووري بالقوووانجن رقوووم ( )61لسووونة  1976بإصووودار قوووانجن التأمينوووات االدتماعيوووة

والقجانين المعدلة له،

وعلى القانجن رقم ( )22لسنة  1978في شأن المساعدات العامة والقجانين المعدلة له،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة له ،

وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم ( )69لسووونة  1980بإصووودار قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود
للعسكريين والقجانين المعدلة له،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )70لسنة  1980بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أحكام

القانجن رقم ( )31لسنة  1967في شأن سريان أحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على
غيرهم من العاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

وعلووى المرسوووجم بالقوووانجن رقووم ( )56لسووونة  1989بشوووأن زيووادة المعاشوووات التقاعديوووة عووون األوالد

المجلد ن بعد انتهاء الخدمة،

وعلوووى المراسووويم بوووالقجانين الصوووادرة بوووربط ميزانيوووة الوووج ازرات واإلدارات الحكجميوووة وميزانيوووات الهيئوووات

والمؤسسات العامة للسنة المالية،1990/89
وبناء على عرض رئيس مجلس الجزراء،
وبعد مجافقة مجلس الجزراء،

4

أصدرنا القانجن اآلتي نصه:
(مادة أولي)

يمنح المجظفجن الخاضعجن لقانجن ونظام الخدمة المدنيوة الوذ ن يسوتحقجن العوالوة االدتماعيوة بفئوة
أعزد أو بفئة متزوج -زيادة في العالوة االدتماعية تحسوب بنسوبة  %25مون المبلوغ المقورر لكول مون هواتين

الفئتين عند العمل بهذا القانجن على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح.
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(مادة ثانية)
يموونح المجظفووجن الخاضووعجن ألنظمووة وظيفيووة خاصووة الووذ ن يسووتحقجن بمجدووب تلووك األنظمووة عووالوة

ادتماعية زيادة في هذه العالوة تعادل الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانجن ونظوام الخدموة
المدنية وفقا ألحكام المادة السابقة.

(مادة ثالثة)
تمونح زيووادة فووي المعاشوات التقاعديووة المسووتحقة حتوى توواريخ العموول بهوذا القووانجن مقوودارها  30د نووا ار
شهريا وذلك وفقا للقجاعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية(*).
(مادة رابعة)
يمنح مستحقج المسواعدات العاموة عنود العمول بهوذا القوانجن زيوادة فوي المسواعدة مقودارها  30د نوا ار

شهريا لكل منهم.

(مادة خامسة)
يعموول بأحكووام الموجاد السووابقة دون إخووالل بأحكووام القوجانين المعمووجل بهووا فووي شووأن األنظمووة الجظيفيووة
والتأمينات االدتماعية والمساعدات العامة.
(مادة سادسة)
ووؤذن للحكجمووة فووي أن تأخووذ موون المووال االحتيوواطي العووام للدولوة المبلووغ الووالزم لتنفيووذ هووذا القووانجن –

وذلوك بعوود أن تسوتبعد منووه وفوجرات البوواد األول مون ميزانيووات الجهوات الحكجميووة والهيئوات والمؤسسووات العامووة
التي يمكن لهذه الجهات والهيئات والمؤسسات أن تستخدمها في صرف هذه الزيادة لمجظفيها.

(*)

صدر القرار رقم ( )1لسنة .1990
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(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الجزراء والجزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانجن ويعمول بوه اعتبوا ار مون أول
نا ر  1990وينشر في الجريدة الرسمية(*).
أمير الكجيت
رئيس مجلس الجزراء
سعد العبدهللا الصباح

صدر بقصر بيان في 11:دمادى الثاني 1410هو
8

(*)

نا وووور 1990م

نشر بالعدد()1857من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ .1990/1/14
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دابر األحمد

مرسجم بالقانجن رقم ( )11لسنة 1991

في شأن اإلعفاء من خصم الجزء المستبدل من
المعاش التقاعدي

بعد اإلطالع على الدستجر،

وعلووى األموور األميووري الصووادر بتوواريخ  27موون ش وجال سوونة 1406هووو المجافووق  3موون جليووج سوونة

1986م،

وعلوووى األمووور األميوووري بالقوووانجن رقوووم ( )61لسووونة  1976بإصووودار قوووانجن التأمينوووات االدتماعيوووة

والقجانين المعدلة له،

وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم ( )69لسووونة  1980بإصووودار قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود

للعسكريين والقجانين المعدلة له،

وبناء على عرض وزير المالية،
وبعد مجافقة مجلس الجزراء،

أصدرنا القانجن اآلتي نصه:

(مادة أولى)
جقف خصم الجزء المستبدل من المعاش المستحق وفقا ألحكام القانجن رقم  61لسنة  1976أو

القانجن رقم  69لسنة  1980المشار إليهما بالنسبة لالستبداالت التي تمت قبل .1990/8/2

وال ترتب على إيقاف الخصم المنصجص عليه في الفقرة السابقة زيادة الجزء الذي يججز لصاحب

المعاش استبداله.

(مادة ثانية)
تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المطلجد ردها إليقاف العمل باالستبدال بالنسبة للحاالت المشار إليها

في المادة السابقة ،وذلك وفقا للجداول التي تحددها هذه المبالغ طبقا ألحكام القانجن رقم  61لسنة 1976
المشار إليه.
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(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الجزراء والجز ارء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانجن ،ويعمل به مون أول أكتوجبر
سنة  ،1991وينشر في الجريدة الرسمية(*).
أمير الكجيت

دابر األحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الجزراء

وزير المالية

سعد العبد هللا السالم الصباح

ناصر عبد هللا الروضان
صدر بتاريخ 17 :دمادى األولى 1412هو
 23نجفمبووور 1991م

(*)

نشر في العدد ( )28من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ .1991/12/1
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مرسجم بالقانجن رقم ( )14لسنة 1992

بمنح زيادة في العالوة االدتماعية والمعاشات التقاعدية
والمساعدات العامة

بعد اإلطالع على الدستجر،

وعلووى األموور األميووري الصووادر بتوواريخ  27موون ش وجال سوونة 1406هووو المجافووق  3موون جليووج سوونة

1986م،

وعلووى األموور األميووري الصووادر فووي  27موون رمضووان سوونة  1410هووو المجافووق  22موون إبريوول سوونة

 1990بإنشاء المجلس الجطني،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )2لسنة  1967بإنشاء الحرس الجطني،

وعلى القانجن رقم ( )32لسنة  1967في شأن الجيش والقجانين المعدلة له،

وعلى القانجن رقم ( )23لسنة  1968بنظام قووجة الشرطة والقجانين المعدلة له ،

وعلوووى األمووور األميوووري بالقوووانجن رقوووم ( )61لسووونة  1976بإصووودار قوووانجن التأمينوووات االدتماعيوووة

والقجانين المعدلة له،

وعلى القانجن رقم ( )22لسنة  1978في شأن المساعدات العامة والقجانين المعدلة له ،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة له ،

وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم ( )69لسووونة  1980بإصووودار قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود

للعسكريين والقجانين المعدلة له ،

وعلووى المرسوووجم بالقوووانجن رقووم ( )56لسووونة  1989بشوووأن زيووادة المعاشوووات التقاعديوووة عووون األوالد

المجلجد ن بعد انتهاء الخدمة،

وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم ( )1لسوونة  1990بموونح زيووادة فووي العووالوة االدتماعيووة والمعاشووات

التقاعدية والمساعدات العامة،

وعلى اقتراح المجلس الجطني،

وبناء على عرض رئيس مجلس الجزراء،

أصدرنا القانجن اآلتي نصه:

(مادة أولي)
يمنح الكجيتيجن العاملجن في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وذلك وفقا لما لي:

 -1الخاضعجن لقانجن ونظام الخدمة المدنية تكجن زيادة رواتبهم في العالوة االدتماعية  ،بحيث تعادل

هذه الزيادة نسبة  %25من أول مربجط الدردة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العالوة على أن يجبر

الكسر إلى واحد صحيح.

 -2الخاضعجن ألنظمة وظيفية خاصة تكجن زيادة رواتبهم في العالوة االدتماعية بحيث تعادل هذه الزيادة
مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقجانين ونظام الخدمة المدنية.
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-3الخاضعجن لقجانين أو أنظمة وظيفيوة خاصوة وال تقاضوجن العوالوة االدتماعيوة تكوجن الزيوادة بالنسوبة لهوم

فووي الراتووب األساسووي بنسووبة %25منووه  ،وبمووا ال يجوواوز مبلووغ الزيووادة التووي يحصوول عليهووا نظ وراؤهم موون
الخاضعين لقانجن ونظام الخدمة المدنية إن وددوا.

(مادة ثانية)
تصرف عالوة ادتماعية للكجيتيين العاملين في الدولة عن أوالدهم بجاقع خمسين د نا ار شهريا عن

كل ولد ،ويصدر د جان المجظفين الضجابط الالزمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
(مادة ثالثة)

تمنح زيادة تعادل  %15من قيمة المعاشات التقاعدية المقوررة طبقوا ألحكوام القوانجن رقوم  61لسونة

 1976أو القانجن رقم  69لسنة  1980المشار إليهما والتي استحقت حتى اليجم السابق على العمول بهوذا
القانجن وتضاف إليهما زيادة عن األوالد  ،وذلوك كلوه وفقوا للقجاعود والشوروط وفوي الحودود التوي يقررهوا مجلوس
إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية(.)1

وتسري الزيادة في قيمة المعاشات التقاعدية المشار إليها في الفقورة السوابقة علوى مون تسوري علويهم

أحكام المرسجم بالقانجن رقم  70لسنة  1980المشار إليه(.)2
(مادة رابعة)

يمنح مستحقج المساعدات العامة عند العمل بهذا القانجن زيادة في المساعدة الشهرية بنسبة
 %50من هذه المساعدة لكل منهم.
(مادة خامسة)
يعمل بأحكام المجاد السابقة دون إخالل بأحكام القجانين المعمجل بها في شأن األنظمة الجظيفية

والتأمينات االدتماعية والمساعدات العامة .

( )1صدر القرار رقم ( )1لسنة .1992
( )2فقرة مضافة بالقانجن رقم ( )23لسنة  1993ويعمل بها اعتبا ار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية العدد رقم ( )118بتاريخ
.1993/8/29
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(مادة سادسة)
ؤذن للحكجمة في أن تأخذ من المال االحتياطي العام للدولة المبلغ الالزم لتنفيذ هذا القانجن ،وذلك

بعد أن تستبعد منه وفجرات الباد األول من ميزانيات الجهات الحكجمية والهيئات والمؤسسات العامة التي
يمكن لهذه الجهات والهيئات والمؤسسات أن تستخدمها في صرف هذه الزيادة لمجظفيها.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الجزراء والجزراء  -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانجن ويعمل به اعتبا ار مون أول
مارس  ،1992وينشر في الجريدة الرسمية(*).
أمير الكجيت

رئيس مجلس الجزراء
صدر بتاريخ 8:شعبان 1412هو

سعد العبد هللا السالم الصباح

 11فب ار ر 1992م

(*)

نشر بالعدد رقم ( )40من الجريدة الرسمية بتاريخ .1992/2/23
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دابر األحمد الصباح

قانجن رقم ( )23لسنة 1993

بتعد ل بعض أحكام المرسجم بالقانجن رقم  14لسنة 1992
بمنح زيادة في العالوة االدتماعية والمعاشات
التقاعدية والمساعدات العامة

بعد اإلطالع على الدستجر،
وعلى المرسجم بالقانجن رقم  2لسنة  1967بإنشاء الحرس الجطني،
وعلى القانجن رقم ( )32لسنة  1967م في شأن الجيووش والقجانين المعدلة له،
وعلى القانجن رقم ( )23لسنة 1968م بنظام قجة الشرطة والقجانين المعدلة له،
وعلى األمر األميري بالقانجن  61لسنة  1976م بإصدار قانجن التأمينات االدتماعية والقجانين
المعدلة له ،

وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم ( )69لسووونة  1980م بإصووودار قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود

للعسكريين والقجانين المعدلة له،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم  70لسنة 1980م بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أحكوام القوانجن

رقم  31لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين علوى غيورهم مون
العاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم  14لسوونة 1992م بموونح زيووادة فووي العووالوة االدتماعي وة والمعاشووات

التقاعدية والمساعدات العامة،

وافق مجلس األمة على القانجن اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولي)
تضاف إلى المادة الثالثة في المرسجم بالقانجن رقم  14لسنة  1992فقرة ثانية نصها كاآلتي:

"وتسري الزيادة في قيمة المعاشات التقاعدية المشار إليها في الفقرة السابقة علوى مون تسوري علويهم

أحكام المرسجم بالقانجن رقم  70لسنة  1980المشار إليه".
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(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الجزراء والوجزراء  -كول فيموا يخصوه -تنفيوذ هوذا القوانجن  ،ويعمول بوه مون تواريخ
نشره في الجريدة الرسمية(*).
نائب أمير الكجيت

سعد العبد هللا الصباح
صدر بقصر بيان في  6:ربيع األول 1414هو
 23أغسطس 1993م

(*)

نشر بالعدد رقم ( )118من الجريدة الرسمية بتاريخ .1993/8/29
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قانجن رقم ( )47لسنة 2005

()1

في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين
بالجامعة الحكجمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

والتدريب والباحثين العلميين في معهد الكجيت لألبحاث العلمية
واألطباء العاملين في وزارة الصحة

بعد اإلطالع على الدستجر،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )29لسنة  1966في شأن التعليم العالي والقجانين المعدلة له،

وعلى األمر األميري رقم ( )61لسنة  1976بإصدار قانجن التأمينات االدتماعية والقجانين المعدلة له،
وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية،

وعلى المرسجم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في  4من ابريل سنة ،1979

وعلى القانجن رقم ( )63لسنة  1982في شأن إنشاء الهيئوة العاموة للتعلويم التطبيقوي والتودريب المعودل

بالقانجن رقم ( )107لسنة ،1994

وافق مجلس األمة على القانجن اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولي)

()2

استثناء من أحكام المرسوجم بالقوانجن رقوم ( )15لسونة  1979فوي شوأن الخدموة المدنيوة والمرسوجم

في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما  -لعضوج هيئوة التودريس فوي الجامعوات الحكجميوة والهيئوة العاموة

للتعليم التطبيقي والتدريب والباحث العلمي في معهد الكجيت لألبحاث العلمية والطبيب العامل في وزارة الصوحة،
عضوجا فوي
الذي انتهت خدمته بمناسوبة تعيينوه فوي وظيفوة عاموة ،أو تعيينوه فوي المجلوس البلودي ،أو انتخابوه
ً
مجلس األمة أو المجلس البلدي -العجدة لعمله عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمتوه بهوذه الجهوات بوذات الجظيفوة
التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته ،أيا كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعجدة إليهوا ،علوى أن يجموع بوين

المرتب والمعاش التقاعدي.

(مادة ثانية)

لغى كل حكم تعارض مع أحكام هذا القانجن.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الجزراء والجزراء  -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانجن (.)3
نائب أمير الكجيت

سعد العبد هللا الصباح
صدر بقصر بيان في  27:دمادي األولى 1426هو
4

ووووووجليووووووووووووووووج 2005م

( )1استبدل عنجان القانجن بالقانجن رقم ( )73لسنة 2019
( )2مادة معدلة بالقانجن رقم ( )73لسنة .2019
( )3يعمل بهذا القانجن اعتبا اًر من " 2005/8/10تاريخ انقضاء شهر من تاريخ نشره بالعدد ( )724من الجريدة الرسمية".
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مقتطفات

من القانجن رقم ( )6لسنة 2008

()1

في شأن تحجيل مؤسسة الخطجط الججية الكجيتية
إلى شركة مساهمة
المادة الخامسة
العاملجن الكجيتيجن في مؤسسة الخطجط الججية الكجيتية الذ ن رغبجن بالعمل في الشركة

المنصجص عليها في المادة الثالثة من هذا القانجن تم نقلهم إليها ،وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم:

 -1أال تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنجات اعتبا اًر من تاريخ بيع حصة الشريك االستراتيجي
المنصجص عليها في البند ( )1من المادة الرابعة(.)2

 -2الحصجل خالل هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة
كحد أدنى.

 -3عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه
بعد انقضاء الخمس سنجات المذكجرة.

ويضع مجلس الجزارة القجاعد واإلدراءات التي تكفل الحصجل على هذه المزايا ويقع باطالً كل
اتفاق تم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنجد ( )3 ،2 ،1من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا

االتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر.

وعند انهاء خدمات العاملين الكجيتيين الحاصلين على رخد فنية صادرة من إدارة الطيران

المدني والذ ن أبدوا رغبتهم بالعمل في الشركة وو وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سجاء السباد

فنية أو صحية وو يطبق عليهم أحكام البند ( )1من المادة السادسة من هذا القانجن(.)3

 -4زيادة الحقجق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثالث سنجات ،وال تدخل هذه
المدة في حساد مكافأة التقاعد المنصجص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( )25من قانجن

التأمينات االدتماعية .وتتحمل الخزانة العامة باألعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

 -5حساد الحقجق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على أساس

متجسط مرتبه في الثالث سنجات األخيرة من الخدمة أو على األساس المنصجص عليه في قانجن
التأمينات االدتماعية أ هما أكبر.

( )1نشر بالعدد ( )857من الجريدة الرسمية بتاريخ  ،2008/2/10وتم تعد ل بعض أحكامه بالمرسجم بقانجن رقم ( )22لسنة  2012المنشجر

بالجريدة الرسمية بالعدد ( ،)1102بتاريخ  ،2012/10/23والمرسجم بقانجن رقم ( )23لسنة  2014المنشجر بالجريدة الرسمية

بالعدد ( )1173بتاريخ .2014/3/2
( )2بند معدل بالقانجن رقم ( )23لسنة  2014ويعمل به اعتبا اًر من .2014/2/23

( )3فقرة مضافة بالقانجن رقم ( )23لسنة  2014ويعمل بها اعتبا اًر من .2014/2/23
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المادة السادسة
 -1العاملجن الكجيتيجن في المؤسسة الذ ن ال رغبجن في االنتقال إلى الشركة عند تأسيسها وال تنطبق

عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكجمي مع وضع برامج تدريبية

تؤهلهم للعمل الجد د ،على أال تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانجا تقاضجنه بالمؤسسة.

وتحسب الحقجق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على األساس
المنصجص عليه في قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه وو أ هما أكبر(.)1

 -2العاملجن الكجيتيجن في المؤسسة الذ ن ال رغبجن في البقاء بالشركة أو في االنتقال إلى القطاع
الحكجمي ويستحقجن المعاش التقاعدي ،تم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن
ثالث سنجات على أساس آخر مرتب كانجا تقاضجنه في المؤسسة.

وتتجلى وزارة المالية تدبير االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ أحكام المجاد الخامسة والسادسة من
القانجن(.)2

 -3تزاد الحقجق التأمينية للعامل الذي ال رغب في االنتقال إلى الشركة أو إلى الحكجمة بما يعادل
إضافة مدة مقدارها خمس سنجات ،أو ما يكمل المدة الالزمة الستحقاق الحد األقصى للمعاش

التقاعدي أ هما أقل .وتتحمل الخزانة العامة باألعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

واستثناء من البند ن ( )5و( )7من المادة ( )17من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه،
يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة االشتراك القدر المنصجص عليه فيهما.

وتتحمل الخزانة العامة باالعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند(.)3

( )1فقرة مضافة بالقانجن رقم ( )23لسنة  2014ويعمل بها اعتبا اًر من .2014/2/23

( )2تم تعد ل البند ( )2بالمرسجم بقانجن رقم ( )22لسنة  2012ويعمل به اعتبا اًر من .2012/10/23
( )3فقرة مضافة بالقانجن رقم ( )23لسنة  2014ويعمل بها من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة.
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من القانجن رقم ( )28لسنة 1969

في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية

()1

مادة ( :)1في تطبيق أحكام هذا القانجن ،يقصد،
أ) باألعمال النفطية:

 -1العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سجاء كان ذلك تحت
سطح األرض أو البحر.

 -2العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه
أو نقله أو شحنه.

د) بأصحاد األعمال النفطية:

أصحاد العمل الذ ن زاولجن األعمال النفطية بمجدب امتياز أو ترخيد من الحكجمة أو

يقجمجن بتنفيذ تلك األعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن ،وال ترتب على منح أي عمل من
األعمال النفطية المنصجص عليها في الفقرة (أ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكجيتي في عمله
أو النيل من حقجقه.

ج) بعمال النفط:

العمال الذ ن يشتغلجن لدى أصحاد األعمال النفطية وذلك باالستثناء ن التاليين:

 -1يطبق هذا القانجن على العمال الكجيتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات
واألدهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها.

 -2يطبق هذا القانجن في الشركات الجطنية على العمال الكجيتيين فيها فقط.
مادة ( :)2تسري أحكام هذا القانجن على عمال النفط دون غيرهم وتسري عليهم كذلك فيما لم رد فيه ند في

هذا القانجن والق اررات المنفذة له أحكام القانجن رقم ( )38لسنة  1964في شأن العمل في
القطاع األهلي(.)2

مادة ( :)3ال يخل تطبيق أحكام هذا القانجن بالمزايا األكثر فائدة لعمال النفط المقررة لهم بمجدب عقجد
عملهم الحالية أو القجاعد والنظم المعمجل بها لدى أصحاد األعمال النفطية.

ويعتبر باطالً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانجن ولج أبرم قبل العمل به ما لم يكن الشرط
أو االتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل.

ويعتبر ماساً بالمزايا المقررة للعامل تغيير نجع عمله بدون رضاه.

( )1منشجر بالعدد ( )732من الجريدة الرسمية ،وعمل به اعتبا اًر من  1968/7/14وذلك إعماالً لحكم المادة ( )24منه.

( )2ألغي القانجن رقم ( )38لسنة  1964وحل محله القانجن رقم ( )6لسنة  2010المعمجل به اعتبا اًر من .2010/2/21
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مادة ( :)11يستحق عمال النفط و خالل السنة و اإلدازات المرضية التالية:
 -ستة أشهر بأدر كامل.

 -شهرين بثالثة أرباع األدر.

 شه اًر ونصف بنصف األدر. شه ارً واحداً بربع األدر. -شه اًر واحداً بدون أدر.

فإذا كان المرض ناشئاً عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقماً بسببها استحق العامل أدره

كامالً عن مدد اإلدازة المرضية السابقة ،إال إذا انقضت أدازاته بتمام شفائه أو ثبجت عاهته أو
وفاته.
فإذا انتهت هذه المدة دون أن تمكن العامل من العجدة إلى عمله داز لصاحب العمل

إبقاؤه دون مرتب أو االستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق أحكام هذا القانجن
مع احتساد اإلدازة المرضية ضمن مدة الخدمة.

ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكجمية إذا زادت مدته عن خمسة عشر جماً

وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئجل بإحدى الجحدات الصحية الحكجمية

إذا لم تجاوز مدته ذلك .وإذا وقع خالف حجل تحد د مدة العالج فإن شهادة طبيب الجحدة الصحية

الحكجمية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
مادة ( :)18مع عدم اإلخالل بالحقجق المكتسبة ،يستحق العامل عند انتهاء مدة العقد أو عند صدور اإللغاء
من دانب صاحب العمل في العقجد غير محددة المدة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس

( )30ثالثين جماً عن كل سنة خدمة من السنجات الخمس األولى وأدر ( )45جماً عن كل سنة

من السنجات التالية .ويستحق العامل مكافأة عن كسجر السنة بنسبة ما تقاضاه منها في العمل

ويتخذ األدر األخير أساساً لحساد المكافأة.

ويججز للعامل بعد إعالن صاحب العمل طبقاً للمادة السابقة أن يستقيل من العمل ويستحق

في هذه الحالة نصف المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم
تبلغ خمس سنجات ،وثالثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنجات ولم تبلغ عشر سنجات،

ويستحق العامل المكافأة إذا استقال بعد عشر سنجات من الخدمة المتصلة ،على أن تسري أحكام

هذه المادة على العمال الكجيتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل وأما غيرهم فتسري أحكامها عليهم من

تاريخ صدور هذا القانجن وذلك كله بدون إخالل بأحكام المادة ( )57من القانجن رقم ( )38لسنة
.1964
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مادة ( :)19يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد أو ادخار أو تجفير أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل الحصجل و
عند انتهاء خدمته و على كافة االستحقاقات المقررة بمجدب شروط النظام أو االتفاق المشار إليه

والمعتمد من وزارة الشئجن االدتماعية والعمل وذلك باإلضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة
المنصجص عليها في المادة السابقة إال إذا نصت هذه الشروط على غير ذلك.

ويقع باطالً أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ إلى تلك الصناد ق مع
فجائدها باإلضافة إلى مبلغ ال يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقاً لهذا القانجن.
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مرسجم بالقانجن رقم ( )129لسنة 1977

بتعد ل بعض أحكام قانجن بنك التسليف واالدخار
بعد الد بادة،

اآلتي:

مادة أولي

تضوواف فقوورة دد وودة إلووى المووادة الرابعووة موون القووانجن رقووم ( )30لسوونة  1965المشووار إليووه بووالند
"رابعا :يكجن لد جن بنوك التسوليف واالدخوار موا لود جن الحكجموة مون امتيواز علوى أموجال مود نيها ويوتم

تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أمجال الدولة.

ويججز الخصم والتنفيذ على رواتب المجظفين والمستخدمين والعمال والمبوالغ الجادبوة األداء لهوم بأيوة

صووفة كانووت والمكافووآت والمعاشووات وفوواء لوود جن البنووك وذلووك بمووا ال يجوواوز الحوودود المسوومجح بهووا فووي القوجانين
المنظمة لذلك.

وعنووود التوووزاحم تقووودم د وووجن النفقوووة تليهوووا د وووجن الجهوووة التوووي تبعهوووا المووود ن أو مؤسسوووة التأمينوووات

االدتماعية أو ما في حكمها ثم د جن البنك كل ذلك بما ال يجاوز الحد المسمجح خصمه أو التنفيذ عليه".
مادة ثانية
على الجزراء – كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانجن  ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية(*).
أمير الكجيت

صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الجزراء

وزير المالية

دابر األحمد الجابر الصباح

عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في 6 :ذو القعدة 1397هو
 19أكتجبر 1977م

(*)

نشر بالعدد ( )1163من الجريدة الرسمية الصادر في .1977/10/23
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من القانجن رقم ( )6لسنة  2010في شأن العمل في القطاع األهلي

(*)

مادة ( :)1في تطبيق أحكام هذا القانجن ،يقصد باصطالح:
3ووو العامل :كل ذكر أو أنثى ؤدي عمالً دوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل
أدر.
4وووو صاحب العمل :كل شخد طبيعي أو اعتباري يستخدم عماالً مقابل أدر.

مادة ( :)4تسري أحكام هذا القانجن على القطاع النفطي في ما لم رد بشأنه ند في قانجن العمل في قطاع
األعمال النفطية أو يكجن الند في هذا القانجن أكثر فائدة للعامل.

مادة ( :)5يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانجن:

 -العمال الذ ن تسري عليهم قجانين أخرى وفي ما نصت عليه هذه القجانين.

 العمالة المنزلية ويصدر الجزير المختد بشؤونهم قرا اًر بالقجاعد التي تنظم العالقة بينهموبين أصحاد العمل.

مادة ( :)6مع عدم اإلخالل بأي مزايا أو حقجق أفضل تتقرر للعمال في عقجد العمل الفردية أو الجماعية أو

النظم الخاصة أو اللجائح المعمجل بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام،

تمثل أحكام هذا القانجن الحد األدنى لحقجق العمال.

مادة ( :)19يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميالدية.
مادة ( :)20يججز بإذن من الجزارة تشغيل األحداث ممن بلغجا الخمسة عشرة ولم بلغجا الثامنة عشرة بالشروط
التالية:

أ -أن يكجن تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة التي يصدر بها قرار من
الجزير.

د -تجقيع الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية ال تجاوز ستة
أشهر ويصدر الجزير ق ار اًر بتحد د هذه الصناعات والمهن واإلدراءات والمجاعيد المنظمة
للكشف الدوري.

(*)

منشجر بالعدد ( )963من الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبا اًر من .2010/2/21
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مادة ( :)23يحظر تشغيل المرأة في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً ،كما يحظر تشغيلها في

األعمال الضارة باألخالق والتي تقجم على استغالل أنجثتها بما ال تفق مع اآلداد العامة ،وكذلك

بحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للردال فقط.

ويصدر بتحد د تلك األعمال والجهات قرار من وزير الشؤون االدتماعية والعمل بعد التشاور مع
اللجنة االستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة.

مادة ( :) 49نتهي عقد العمل بجفاة العامل أو ثبجت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إدازته
المرضية ،وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية.

مادة ( :)50نتهي عقد العمل في األحجال التالية:

أ -صدور حكم نهائي بإشهار إفالس صاحب العمل.
د -إغالق المنشأة نهائياً.

أما في حالة بيع المنشأة أو إدمادها في غيرها أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من

التصرفات القانجنية ،فإن عقد العمل يسري في مجادهة الخلف بالشروط ذاتها الجاردة فيه،

وتنتقل التزامات وحقجق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.
مادة ( :)51يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الجده اآلتي:

أ  -ادر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنجات الخمس األولى وخمسة عشر جما عن كل سنة
من السنجات التالية بحيث ال تزيد المكافأة على ادر سنة وذلك للعمال الذ ن تقاضجن أدجرهم

باليجمية أو باألسبجع أو بالساعة أو بالقطعة.

د  -ادر خمسة عشر جما عن كل سنة من السنجات الخمس األولى وأدر شهر عن كل سنة من

السنجات التالية بحيث ال تزيد المكافأة في مجمجعها على ادر سنة ونصف السنة وذلك للعمال

الذ ن تقاضجن أدجرهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسجر السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة

نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكجن عليه من د جن أو قروض.

ويراعى في ذلك أحكام قانجن التأمينات االدتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة
كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة
نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات االدتماعية أثناء فترة عمله ،ويسري هذا الحكم

اعتبار من تاريخ العمل بالقانجن رقم ( )6لسنة  2010المشار إليه(*).
اً

(*)

فقرة معدلة بالقانجن رقم ( )17لسنة .2018
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مادة ( :)55يقصد باألدر ما تقاضاه العامل من أدر أساسي أو نبغي له أن تقاضاه لقاء عمله وبسببه
مضافا إليه كافة العناصر المنصجص عليها في العقد أو لجائح صاحب العمل.

ودون اإلخالل بالعالوة االدتماعية وعالوة األوالد المقررتين وفقا للقانجن رقم  19لسنة 2000

المشار إليه دخل في حساد األدر ما تقاضاه العامل بصفة دورية من عال وات أو مكافآت أو
بدالت أو منح أو هبات أو مزايا نقدية.

وإذا حدد أدر العامل بمقدار حصة من صافي األرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو حققت ربحا

ضئيال ددا بحيث ال تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقد ر أدره على أساس
أدر المثل أو وفقا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة.
مادة (:)59

أ  -ال يججز استقطاع أكثر من ( 10في المائة) من أدر العامل وفاء لد جن أو قروض مستحقة
لصاحب العمل وال تقاضى األخير عنها أي فائدة.
د  -ال يججز الحجز على األدر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إال في حدود (25
في المائة) من األدر وذلك لد ن النفقة أو لد ن المأكل أو الملبس أو الد جن األخرى بما في
ذلك د ن صاحب العمل وعند التزاحم يقدم د ن النفقة على الد جن األخرى.

مادة ( :)89عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وفقاً لقانجن التأمينات االدتماعية تحل هذه األحكام
بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل األحكام الجاردة في المجاد التالية بالنسبة

إلصابات العمل وأمراض المهنة.

مادة ( :)90إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو في أثنائه أو في الطريق إلى العمل والعجدة منه كان
على صاحب العمل إبالغ الحادث فجر وقجعه أو فجر علمه به ،بحسب األحجال ،إلى كل من:
أ -مخفر الشرطة الجاقع في دائرة اختصاصه محل العمل.

د -إدارة العمل الجاقع في دائرة اختصاصها محل العمل.

ج -مؤسسة التأمينات االدتماعية والعمل أو شركة التأمين المؤمن على العامل لد ها ضد
إصابات العمل ويججز أن يقجم العامل بهذا اإلبالغ إذا سمحت حالته بذلك كما يججز لمن

يمثله القيام به.

مادة ( :)111عقد العمل الجماعي هج العقد الذي نظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو
أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم اتحادات أصحاد األعمال.
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مادة ( :)116ال يكجن عقد العمل الجماعي نافذاً إال بعد تسجيله لدى الجزارة المختصة ونشر ملخصه في
الجريدة الرسمية.

ويججز للجزارة المختصة أن تعترض على الشروط التي تراها مخالفة للقانجن ،وعلى الطرفين
تعد ل العقد خالل خمس عشر جماً من تاريخ استالم االعتراض وإال اعتبر طلب التسجيل كأن

لم يكن.

مادة ( :)149لغى القانجن رقم ( )38لسنة  1964في شأن العمل في القطاع األهلي ويحتفظ العمال
بجميع الحقجق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة الق اررات الصادرة تنفيذاً له معمجالً بها
فيما ال تتعارض مع أحكام هذا القانجن لحين صدور اللجائح والق اررات الالزمة لتنفيذه.
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مقتطفات

من القانجن رقم ( )8لسنة 2010

بشأن حقجق األشخاص ذوي اإلعاقة

()1

مادة ( :)1في تطبيق أحكام هذا القانجن يقصد باالتي:
1وو الشخد ذو اإلعاقة :كل من يعاني اعتالالت دائمة كلية أو دزئية تؤدي إلى قصجر في قدراته البدنية
أو العقليووة أو الحسووية قوود تمنعووه موون تووأمين مسووتلزمات حياتووه أو المشوواركة بصووجرة كاملووة وفعالووة فووي
المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين.
 -2اللجنة الفنية المختصة :هوي الجهوة التوي يصودر فوي تشوكيلها وتحد ود اختصاصواتها قورار مون الهيئوة
وتضم فريقاً من ذوى االختصاصات في مجال اإلعاقة.

 -9الهيئة :الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
 -10المجلس األعلى :المجلس األعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
 -11مجلس اإلدارة و مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
 -12الرئيس :رئيس المجلس األعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
مادة ( :)2تسري أحكام هذا القانجن على ذوي اإلعاقة من الكجيتيين كما تسري على أبناء الكجيتية من غير
كجيتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقجق الجظيفية الجاردة في هذا القانجن.

ويججز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي اإلعاقة من غير الكجيتيين وفقا للشروط
والضجابط التي تراها بعد مجافقة المجلس األعلى.
مادة ( :)3يعامل الشخد ذو اإلعاقة غير الكجيتي من أم كجيتية منذ ميالده معاملووة الكجيتووي موودى الحياة
بقرار يصدر من وزير الداخليووة وفقووا للقانجن رقم  21لسنووة  2000بتعد وول بعووض أحكام
المرسووجم األميووري رقووم  15لسونوووة  1959الوخوواص بقووانووجن الجنسية الكجيتية.

مادة ( :)2()25يختار الشخد ذو اإلعاقة مكتمل األهلية من تجلى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزودة

أو األقارد حتى الدردة الثالثة ويتجلى تقديم الرعاية لذوي اإلعاقة ناقصي أو معدومي األهلية كل

من األم أو األد أو الزوج أو الزودة حسب األحجال طالما كانجا قادرين على تجفيرها والقيام في
( )1منشجر بالعدد ( )964من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ .2010/2/28
( )2مادة معدلة بالقانجن رقم ( )5لسنة  2016ثم القانجن رقم ( )73لسنة .2020
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شئجنها ،فإذا تبين عدم تجافر هذه الرعاية يكجن المكلف بها قانجناً أحد أقاربه المقيمين في
الكجيت ممن يقدر على القيام بمسئجلية رعاية ذوي اإلعاقة والمحافظة عليه واإلشراف على شئجن
حياته ،وذلك وفق الترتيب التالي :األوالد ثم أوالد األوالد ثم اإلخجة وإذا تعدد أفراد الفئة الجاحدة

اختاروا من بينهم من تجلى رعاية ذي اإلعاقة مع إخطار المشرف بذلك(.)1

أما إذا لم تم االتفاق بينهم ولم تقدم أحد لتجلي الرعاية ترفع الهيئة األمر إلى المحكمة المختصة

لتكليف من تجلى من األقارد المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي اإلعاقة أو تقرير إقامته في
إحدى دور الرعاية االدتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
مادة ( : )28للهيئة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي اإلعاقة إلى إحدى دور
الرعاية التابعة لجزارة الشؤون االدتماعية والعمل إذا دعت الحادة إلى ذلك.

مادة ( :)2()29يصرف مخصد شهري للشخد ذي اإلعاقة حتى سن الحادية والعشرين تحدد قيمته الهيئة
بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنجع ودردة اإلعاقة ،ويستمر صرفه إذا استمر
ً
بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين .كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شد دة وال
تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضجابط التي تضعها الهيئة.

ويجقف صرف المخصد الشهري في حالة الشفاء من اإلعاقة بناء على شهادة من اللجنة

المختصة.
مادة ( : )30تسري أحكام المجاد التالية من هذا الفصل على األشخاص ذوي اإلعاقة الشد دة والمتجسطة ما
لم رد ند يخالف ذلك.
مادة ( : )36تزاد العالوة االدتماعية المقررة قانجنا لأل والد بنسبة %100من قيمتها األصلية عن كل ولد من
األوالد ذوي اإلعاقة ،ويستثنى األوالد ذوو اإلعاقة من عدد األوالد الذي حدده القانجن لمنح تلك
العالوة .وتعاد تسجية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها ،وال

تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانجن.

وفي دميع األحجال ال تخضع العالوة الجاردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسجية

المعاش التقاعدي ويحتفظ ذوو اإلعاقة بالعالوة المشار إليها عند تجزيع أنصبة للمعاش
التقاعدي على المستحقين.

مادة ( :)*( )41استثناء من أحكام قانجن التأمينات االدتماعية وقانجن معاشات العسكريين يستحق المؤمن
عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق وو معاشا تقاعديا يعادل ()%100
من المرتب الكامل بما ال تجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين د نار كجيتياً إذا بلغت مدة الخدمة
( )1تم استبدال الفقرة األولى بالقانجن رقم ( )5لسنة  2016ويعمل به اعتبا اًر من .2016/3/7

( )2تم التعد ل بالقانجن رقم ( )101لسنة  2015الصادر في  2015/12/8ويعمل به اعتبا اًر من .2016/1/20
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المحسجبة في المعاش ( )15سنة على األقل بالنسبة للذكجر ،و( )10سنجات بالنسبة لإلناث،
وال يشترط للحصجل على المعاش في هذه الحالة بلجغ سن معينة.

مادة ()42

()1

 :استثناء من أحكام قانجن التأمينات االدتماعية وقانجن معاشات العسكريين يستحق المؤمن

عليه أو المستفيد وو المكلف قانجنا برعاية معاق ذي إعاقة متجسطة أو شد دة وو معاشا تقاعديا

نارً إذا بلغت مدة
يعادل ( )%100من المرتب الكامل بما ال تجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين د ا
الخدمة المحسجبة في المعاش ( )20سنة للذكجر و( )15سنة لإلناث ،وال يشترط للحصجل على
المعاش في هذه الحالة بلجغ سن معينة ،وذلك وفقا للشروط والضجابط التي تضعها الهيئة

باالتفاق مع مؤسسة التأمينات االدتماعية.

مادة ( : )43يستحق الشخد ذو اإلعاقة العادز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط واألوضاع التي يصدر
بها قرار من الهيئة .وال يججز الجمع بين هذا المعاش والمخصد الشهري المستحق طبقا للمادة

( )29والمعاش المستحق طبقا للمادة ( )41من هذا القانجن أو طبقا لقانجني التأمينات
االدتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ويصرف لذي اإلعاقة المعاش

األكبر منهما.

مادة ( : )66يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بمجدب هذا
القانجن ويسري في شأنها أحكام قانجن التأمينات االدتماعية فيما لم رد بشأنه ند خاص.

مادة ( : )69تتحمل الخزانة العامة األعباء المالية الناتجة من تطبيق هذا القانجن.
مادة ( : )70لغى القانجن رقم  49لسنة  1996المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانجن .وتبقى
كافة الق اررات الصادرة تنفيذا له معمجال بها فيما ال تعارض مع أحكام هذا القانجن لحين صدور

اللجائح والق اررات الالزمة لتنفيذه.

مادة ( : )71يعمل بهذا القانجن بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(.)2

( )1تم التعد ل بالقانجن رقم ( )101لسنة  2015الصادر في  2015/12/8ويعمل به اعتبا اًر من .2016/1/20
( )2نشر بالعدد ( )964من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ .2010/2/28
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الهيئة العامة لشئجن ذوي اإلعاقة

قووووورار رقم ( )6لسنة 2011

بشأن شروط وضجابط استحقاق

المكلف برعاية معاق للمعاش التقاعدي
رئيس مجلس اإلدارة ـــ المدير العام،
بعد اإلطالع على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم ( )61لسنة
 1976والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( )69لسنة
 1980والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
وبعد االتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
وبعد موافقـــــة مجلس إدارة الهيئــة العامــــة لشئـــون ذوي اإلعاقة بجلسته المنعقدة بتاريب
.2011/1/19
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ـــ قـــرر ـــ
مادة ( :)1يستحق المعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة ( )42من القانون رقم ( )8لسنة 2010
المشار إليه للمؤمن عليه أو المستفيد المكلف برعاية معاق وفقا ً للشروط والضوابط المنصوص
عليها في هذا القرار.
مادة ( :)2يشترط الستحقاق المعاش التقاعدي أن يتوافر للمؤمن عليه أو المستفيد الذي يطلب صرف
المعاش بسبب رعايته لمعاق الشروط اآلتية:
 -1أن تبلغ مدة االشتراك على األقل ( )20سنة بالنسبة للذكور و( )15بالنسبة لإلناث.
 -2أن يكون المعاق كويتي الجنسية أو من أم كويتية.
 -3أن تكون إعاقة المعاق دائمة وشديدة أو متوسطة.
 -4أن يكون المكلف بالرعاية قادراً على توفيرها والقيام في شئونها.
وتثبت اإلعاقة وطبيعتها بشهادة صادرة من اللجنة الفنية المختصة طبقا ً للبند ( )2من
المادة ( )1من القانون رقم ( )8لسنة  2010المشار إليه ،كما تثبت قدرة المكلف على
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الرعاية والقيام بشئونها أو عجزه عنها بشهادة من الجهة المذكورة وتعد النماذج
المخصصة لهذا الغرض باالتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
-5

أن يكون قد مضت على الزواج في تاريب انتهاء الخدمة مدة سنتين متصلتين وذلك في
حال طلب الصرف بسبب إعاقة الزوج أو الزوجة.

 -6أن يقر المعاق أو وليه أو وصيه أو القيم عليه حسب األحوال بأن طالب الصرف هو الذي
يقوم برعايته ،ويكون اإلقرار وفقا ً لإلجراءات التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية.
 -7أن يثبت بشهادة إدارية من الجهة المختصة أن طالب الصرف يقيم مع المعاق في محل
إقامة مشتركة ،وأنه هو الذي يقوم برعايته.
مادة ( :) 3ال يستحق المعاش التقاعدي ألكثر من شخص واحد عن ذات المعاق ما لم تكن الرعاية قد انتقلت
من المكلف السابق إلى غيره ألحد األسباب التالية:
 -1الوفاة.
 -2العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشئون الرعاية.
 -3الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
 -4الطالق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية اآلخر.
 -5تغيير المكلف بالرعاية بحكم من المحكمة وفقا ً لحكم المادة ( )28من القانون رقم ( )8لسنة
 2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -6عدم القدرة على رعاية أكثر من معاق في حال تعدد األشخاص المعاقين المشمولين
بالرعاية.
مادة ( :)4ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به(*).

رئيس مجلس اإلدارة ــ المدير العام
صدر في 16 :صفر 1341ه
المجافوووق 20 :نا ر 2011م

(*)

نشر بالعدد ( )1012من الجريدة الرسمية بتاريخ .2011/1/30
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الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة

(*)

قرار رقم ( )783لسنة 2020
بشأن شروط وضوابط تعيين المكلف بالرعاية
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
بعد االطالع على القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعديالته.
وعلى القرار رقم  210لسنة  2017بإصدار الالئحة التنظيمية للقانون رقم  8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعديالته.
وعلى القرار رقم  5لسنة  2011بشأن ضوابط وإجراءات رعاية ذوي اإلعاقة.
وبعد موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريب .2020/ 12 / 10
وبنا ًء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(قرر)
مادة (أولى)
يجب لتعيين الشخص المكلف بالرعاية توافر الشروط التالية:
 .1أن يكون ذي اإلعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي.
 .2أن يكون لدى ذي اإلعاقة شهادة تثبت أن لديه إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة سارية المفعول
(اإلعاقة البسيطة لصرف المنحة اإلسكانية فقط).
 .3أن يكون شخص المتقدم للرعاية من المكلفين طبقًا للمادة ( )25من القانون رقم  8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المعدل بالقانون رقم  73لسنة .2020
 .4أن يقر ذي اإلعاقة مكتمل األهلية أمام الموظف المختص بالهيئة بأن من اختاره هو الزوج أو الزوجة أو
من األقارب حتى الدرجة الثالثة ،وأنه يقيم معه في نفس محل إقامته.
 .5في حالة اختيار ذي اإلعاقة الذهنية أو النفسية الذي تجاوز سن  21عا ًما من يتولى تقديم الرعاية له
يجب أن يقدم للهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام نهائية بالحجر عليه.
 .6أن يتعهد شخص المتقدم للرعاية أمام الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة بااللتزام بنص المادة ( )27من
القانون سالف بيانه وأنه المسئول عن تلبية وتوفير كافة احتياجات ذي اإلعاقة والمحافظة عليه
واإلشراف على شئون حياته.
 .7أن يقدم طالب التكليف تقرير طبي صادر من إحدى المستشفيات الحكومية ومن مستشفى الطب النفسي
يفيد أنه الئق صحيًا ،على أن يعتمد التقريرين من اللجنة الطبية المختصة.

(*)

حل هذا القرار محل القرار رقم ( )5لسنة .2011
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 .8أن يقدم طالب التكليف صحيفة حالة جنائية تفيد عدم صدور أحكام نهائية عليه في جناية أو جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة.
 .9أال يقل سن المتقدم بطلب التكليف عن  21سنة ،وال يزيد عن  65سنة ميالدية عند تكليفه بالرعاية ،ما
لم تر الهيئة خالف ذلك.
مادة (ثانية)
يجب أن يثبت بالبحث االجتماعي أحقية المتقدم بطلب التكليف بالرعاية على ذي اإلعاقة غير مكتمل األهلية
من حيث اإلقامة المشتركة وقدرته على توفير الرعاية الالزمة له.
مادة (ثالثة)
يحصل من تنطبق عليه شروط التكليف بالرعاية على شهادة من الهيئة تفيد تعيينه مكلفًا بالرعاية على ذي
اإلعاقة.
مادة (رابعة)
يجوز تعدد األشخاص المتقدمين لرعاية ذي اإلعاقة في حالة وجود أكثر من ذي إعاقة في األسرة ذاتها.
مادة (خامسة)
في حالة إخالل المكلف بالرعاية بالتزاماته وثبوت إهماله واإلضرار بذي اإلعاقة تطبق عليه أحكام المادة
( )61من القانون رقم  8لسنة  2010سالف اإلشارة إليه.
مادة (سادسة)
يلغى العمل بالقرار رقم  5لسنة  2011المشار إليه.
مادة (سابعة)
اعتبارا من تاريب  ،2020 /12 /15وعلى جهات
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به
ً
االختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة
صدر في 13 :ديسمبر 2020م
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مرسجم رقم ( )182لسنة 2005
بتحد د مكافآت رئيس ونائب رئيس
وأعضاء المجلس البلدي

بعد اإلطالع على الدستجر،

وعلى القانجن رقم ( )5لسنة  2005في شأن بلدية الكجيت،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئجن البلدية،
وبعد مجافقة مجلس الجزراء،

رسمنا باالتي
مادة أولى
تحدد مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي على الجده التالي:و
 -رئيس المجلس

( 2300د.ك)

 -نائب الرئيس

( 2000د.ك)

ألفان وثالثمائة د نار شهرياً.

( 1800د.ك)

ألف وثمانمائة د نار شهرياً.

 -األعضاء

ألفي د نار شهرياً

مادة ثانية

الرسمية.

على الجزراء و كل فيما يخصه و تنفيذ هذا المرسجم ،ويعمل به من تاريخ صودوره ،وينشور فوي الجريودة

نائب أمير الكجيت

سعد العبدهللا السالم الصباح
رئيس مجلس الجزراء

وزير الدولة لشئجن البلدية

صباح األحمد الجابر الصباح

أحمد يعقجد باقر العبدهللا

صدر بقصر بيان في  20 :دمادي اآلخرة 1426هو
 26جليج 2005م
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مرسجم رقم ( )88لسنة 2008

( *)

بشأن منح عالوة غالء معيشة للمجظفين الذ ن تنظم
شؤون مرتباتهم وتجظيفهم قجانين خاصة

بعد االطالع على الدستجر،
وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة له،

وعلووى المرسووجم الصووادر فووي  7موون دمووادى األولووى سوونة  1399هووو المجافووق  4موون إبريوول سوونة

1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

وعلووى القوجانين والمراسوويم الصووادرة بشووأن تنظوويم المرتبووات والعووال وات المتعلقووة بووالمجظفين الووذ ن توونظم

شؤون مرتباتهم وتجظيفهم قجانين خاصة،

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( /230أوالً) لسنة  2008بشأن مونح زيوادة للكوجيتيين العواملين فوي
القطاع الحكجمي والقطاع الخاص وأصحاد المعاشات التقاعديوة ومسوتحقي المسواعدات العاموة بجاقوع ()120

شهريا،
نار
شهريا ومنح غير الكجيتيين من مجظفي األدهزة الحكجمية زيادة بمبلغ ( )50د ًا
نار
د ًا
ً
ً
وبناء على عرض وزير المالية ،وبعد مجافقة مجلس الجزراء ،رسمنا باآلتي:
ً

مادة أولى
تموونح عووالوة غووالء المعيشووة المقووررة بمجدووب ق ورار مجلووس الووجزراء رقووم  /230أوالً لسوونة 2008
المشار إليه للمجظفين الحكجميين الذ ن تنظم شؤون مرتباتهم وتجظيفهم قجانين أو مراسيم خاصة.

مادة ثانية
اعتبوار مون  ،2008 /3 /1وينشور
ًا
على الجزراء ،كل فيموا يخصوه ،تنفيوذ هوذا المرسوجم ،ويعمول بوه
في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد األحمد الصباح
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بقصر السيف في 17 :ربيع األول 1429هو،
المجافق 25 :مارس 2008م.
(*)

العدد ( )864من الجريدة الرسمية.
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قرار مجلس الجزراء
رقم (/22ثانياً) لسنة 1991
بشأن

معاشات الشهداء
السيد /وزير المالية

المجقر

المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلع مجلس الجزراء في ادتماعه ( )91/41المنعقود بتواريخ  1991/12/1علوى تجصويات اللجنوة

التحضيرية في ادتماعها ( ،)91/21وأصدر قراره رقم (/22ثانياً) بالمجافقة على منح المستحقين عون الشوهداء

من غير الخاضعين ألي قجانين التأمين االدتماعي ،معاشاً استثنائياً شهرياً قدره ( 500د.ك) ومنح المستحقين
عن الشهداء المؤمن عليهم طبقاً للباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية و وتقل معاشاتهم عن معواش

غيوور الخاضووعين ألي موون ق وجانين التووأمين االدتموواعي و معاش واً اسووتثنائياً شووهرياً يعووادل الفوورق بووين المعوواش
المسووتحق لهووم قانجن واً ،والمعوواش االسووتثنائي المقوورر للمسووتحقين عوون الشووهداء موون غيوور الخاضووعين لق وجانين
التأمين االدتماعي وذلك على أن ال يقل المعاش التقاعدي المقرر لذوى الشهداء في دميع األحجال عن (500

د.ك) شووووهرياً لكوووول شووووهيد(*) ..باإلشووووارة إلووووى كتووووابي المؤسسووووة العامووووة للتأمينووووات االدتماعيووووة المووووؤرخين
 1991/11/24 ،1991/11/18والمرقمين على التجالي ( )4222و(.)4403
مع وافر التقد ر واالحترام،
األمين العام لمجلس الجزراء
التاريخ 8 :ديسمبر سنة 1991م

(*)

عدل هذا الحد بالقرار رقم (/1206ثانياً) الصادر بتاريخ  2005/11/13صو ( )265من هذا الكتاد.
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قرار مجلس الجزراء
رقم ( )390لسنة 2001

بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد
للعاملين في الجهات الحكجمية

والشركات المملجكة للدولة بالكامل
مجلس الجزراء.
بعد اإلطالع على األمر األميري بالقانجن رقم ( )61لسنة  1976بإصدار قانجن التأمينات االدتماعية

والقجانين المعدلة له،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979بشأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة له،
وعلى القانجن رقم ( )49لسنة  1996بشأن رعاية المعاقين،

وعلى القانجن رقوم ( )19لسونة  2000فوي شوأن دعوم العمالوة الجطنيوة وتشوجيعها للعمول فوي الجهوات

غير الحكجمية،

وعلى المرسجم الصادر بتاريخ  1979/4/4في شأن الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

وعلووى ق ورار مجلووس الووجزراء رقووم ( )767الصووادر فووي ادتماعووه رقووم ( )97/37بتوواريخ 1997/10/5

بشووأن دمووج برنووامج إعووادة تركيبووة القووجى العاملووة ومشووروع إعووادة هيكلووة الجهوواز التنفيووذي للدولووة تحووت مسوومى

برنامج إعادة هيكلة تركيبة القجى العاملة والجهاز التنفيذي،

وعلووى ق ورار مجلووس الووجزراء رقووم ( )185لسوونة  2001بشووأن تحد وود اختصاصووات الجهووات الحكجميووة

المعنية بتطبيق أحكام القانجن رقم ( )19لسنة  2000المشار إليه،
وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية،
قوووورر
مادة ()1

تسري األحكام الجاردة في هذا القرار على الكجيتيين العاملين في الجهات اآلتية:
 -1الج ازرات.

 -2اإلدارات الحكجمية.
 -3الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
 -4الشركات المملجكة للدولة بالكامل.
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مادة ()2

(* )

يموووونح الووووذكجر موووون العوووواملين فووووي الجهووووات المنصوووووجص عليهووووا فووووي المووووادة السووووابقة عووووالوة أوالد

قيمتهوووا ( 50د.ك) عووون كووول ولووود وحتوووى الجلووود السوووابع ،وتوووزاد هوووذه العوووالوة عووون كووول ولووود مووون األوالد ذوي
اإلعاقة الشد دة والمتجسطة بنسبة ( )%100من قيمتها ويستثنجا من الحد األقصى لعدد األوالد.

ويستمر صرف عالوة األوالد لمن تقاضاها حالياً من العواملين فوي تلوك الجهوات عون أكثور مون سوبعة

أوالد ،وذلك بصفة شخصية.

ومع مراعاة ما ورد في الفقرتين السابقتين تسري باقي القجاعد واألحكام المعموجل بهوا حاليواً فوي شوأن

هذه العالوة على الجهات المذكجرة.

مادة ()3
يسووتمر تطبيووق قجاعوود وأحكووام ودووداول العووالوة االدتماعيووة ال وجاردة فووي الق وجانين والل وجائح والقوو اررات
المعمجل بها حالياً سجاء أكانت محددة بوذاتها أم روعيوت عنود تحد ود الراتوب األساسوي ،وعلوى الجهوات التوي لوم
ترد فوي دوداولها المعتمودة مون مجلوس الخدموة المدنيوة أحكوام خاصوة بوالعالوة االدتماعيوة أن تعورض دوداولها

علووى مجلووس الخدمووة المدنيووة العتمادهووا وتقريوور العووالوة االدتماعيووة الخاصووة بالعوواملين فيهووا واعتمادهووا موون
مجلس الجزراء.
ومع مراعاة ما ورد في الفقرتين السابقتين تسري باقي القجاعد واألحكام المعموجل بهوا حاليواً فوي شوأن

هذه العالوة على الجهات المذكجرة.

مادة ()4
لتزم المشمجلجن بأحكام هذا القرار بتقديم بيان بحاالتهم االدتماعيوة والجظيفيوة علوى النموجذج المعود

لذلك ،إلى الجهات التي تبعجنها ،وعليهم إخطار هذه الجهات بأي تغيير يط أر على هذا البيان.

(*)

معدلة بالقرار رقم ( /594أوالً) لسنة  2003ويعمل به من  2003/7/1العدد ( )624من الجريدة الرسمية ،ثم بالقرار رقم ()371
لسنة  2011المعمجل به اعتبا اًر من  2010/6/1حيث تقضي المادة ( )2منه على أن يستمر العاملجن المجدجدون في الخدمة من غير
المشمجلين بحكم هذه المادة في صرف ذات قيمة العالوة االدتماعية المستحقة لهم عن األوالد المعاقين المجلجد ن قبل العمل بالقانجن رقم

( )8لسنة .2010
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مادة ()5
على دهات االختصاص تنفيذ هذا القرار ،وينشر في الجريدة الرسمية(*).
رئيس مجلس الجزراء بالنيابة
صباح األحمد الجابر الصباح
صدر في  27 :صفر 1422هو
 20ما ج 2001م

(*)

نشر بالعدد ( )518من الجريدة الرسمية بتاريخ .2001/6/17
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قرار مجلس الجزراء
رقم ( )391لسنة 2001

بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد
ألصحاد المهن والحرف

والعاملين في الجهات غير الحكجمية
مجلس الجزراء.

له،

بعد اإلطالع على القانجن رقم ( )38لسونة  1964فوي شوأن العمول بالقطواع األهلوي والقوجانين المعدلوة
وعلى األمر األميري بالقانجن رقم ( )61لسونة  1976بإصودار قوانجن التأمينوات االدتماعيوة والقوجانين

المعدلة له،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979بشأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة له،
وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )102لسنة  1980في شأن الخدمة اإللزامية واالحتياطية،
وعلى القانجن رقم ( )49لسنة  1996بشأن رعاية المعاقين،

وعلى القانجن رقوم ( )19لسونة  2000فوي شوأن دعوم العمالوة الجطنيوة وتشوجيعها للعمول فوي الجهوات

غير الحكجمية،

وعلووى ق ورار مجلووس الووجزراء رقووم ( )767الصووادر فووي ادتماعووه رقووم ( )97/37بتوواريخ 1997/10/5

بشووأن دمووج برنووامج إعووادة تركيبووة القووجى العاملووة ومشووروع إعووادة هيكلووة الجهوواز التنفيووذي للدولووة تحووت مسوومى

برنامج إعادة هيكلة تركيبة القجى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة،

وعلووى ق ورار مجلووس الووجزراء رقووم ( )185لسوونة  2001بشووأن تحد وود اختصاصووات الجهووات الحكجميووة

المعنية بتطبيق أحكام القانجن رقم ( )19لسنة  2000المشار إليه،
وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية،

قوووورر
مادة ()1
تسري األحكام الجاردة في هذا القرار على الكجيتيين من الفئات التالية:

أ ووو العاملين لدى الجهات غير الحكجمية التالية:

 -1الشركات المساهمة الكجيتية المدردة بسجق الكجيت لألوراق المالية.

 -2البنجك ،وبيت التمجيل الكجيتي ،وشركات االستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
 -3الجمعيات التعاونية.
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 -4شركات التأمين ،وفروع شركات التأمين األدنبية العاملة في دولة الكجيت.

 -5الشركات المساهمة الكجيتية وذات المسئجلية المحدودة التي ال يقل رأسمالها عن نصف مليوجن د نوار
كجيتي.

 -6الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عامالً.
 -7المقاولجن المصنفجن بالفئات األولى والثانية والثالثة وفقاً لقانجن المناقصات العامة.
د وو أصحاد المهن الذ ن يعملوجن لحسوابهم أو لودى دهوة غيور الوجاردة فوي البنود (أ) الحاصولين علوى موؤهالت
دامعية أو مؤهول تخصصوي معتمود مون الجهوة الحكجميوة المختصوة ويلوزم لمباشورة مهونهم الحصوجل علوى

ترخيد أو تصريح من السلطة المختصة.

دووو وووو أصووحاد الحوورف الحاصوولين علووى مؤهوول فنووي معتموود موون الجهووة الحكجميووة المختصووة ويمارسووجن حوورفتهم
لحسابهم أو لدى أي دهة غير الجهات الجاردة في البند (أ).

د وو ولمجلس الجزراء إضافة أي فئات أخرى إلى الفق ارت السابقة.

 -8العاملجن لدى الجهات غير الحكجمية المنشأة بقانجن أو بمرسجم(.)1
 -9العاملجن لدى المنظمات المتخصصة دولية أو عربية أو إقليمية(.)1
 -10المدارس الخاصة(.)2
 -11دور الحضانة(.)2

مادة ()2
يمنح الذكجر من الفئات المنصوجص عليها في المادة السابقة عالوة أوالد قيمتهوا ( 50د.ك) عون كول

ولوود وحتووى الجلوود السووابع ،وتوزاد هووذه العووالوة عوون كوول ولوود موون األوالد ذوي اإلعاقووة الشوود دة والمتجسووطة بنسووبة
( )%100من قيمتها ويستثنجا من الحد األقصى لعدد األوالد.
مادة ()3

()3

تمنح الفئات المنصجص عليها في المادة األولى من هذا القرار عالوة ادتماعية وفقاً للجدول المرافق

لهذا القرار ،مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )2منه.

( )1تعد الت بمقتضى القرار رقم (/287أوالً) لسنة  2002المعمجل به من  2002/4/21وو العدد ( )561من الجريدة الرسمية.

( )2تعد الت بالقرار رقم ( )372لسنة  2011المعمجل به من  2010/6/1الذي تقضي المادة ( )2منه على أن يستمر العاملجن المجدجدون
في الخ دمة من غير المشمجلين بهذه المادة في صرف قيمة العالوة االدتماعية المستحقة لهم عن األوالد المعاقين المجلجد ن قبل

..2010/6/1

( )3مادة مستبدلة بالقرار رقم (/801ثانياً) لسنة  2002المعمجل به من  2002/8/18وو العدد ( )580من الجريدة الرسمية.
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مادة ()4
تمنح العالوة االدتماعية لإلناث بفئة أعزد.
مادة ()5
يشترط لمنح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد للخاضعين ألحكام هذا القرار تجافر الشروط التالية:

 -1أن يكجن مقر العمل في دولة الكجيت.

 -2أن يكجن مسجالً لدى المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية كمؤمن عليه.
 -3أال يقل السن عن ( )18عاماً(.)1

 -4أال يكجن مقيداً بأحود مراحول التعلويم أو مسوجالً بإحودى الودورات التدريبيوة التوي تنظمهوا الهيئوة العاموة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،ويستثنى من هذا الشرط مون بلوغ سونه ( )25عامواً فوأكثر إذا كوان متزودواً
أو لديه ولد أو أكثر لم تجاوز الرابعة والعشرين.

 -5أال تقاضى معاشاً تقاعدياً.

 -6أال تقاضى عالوة ادتماعية أو عالوة أوالد أو تعجيض عنهما وفقاً للوجائح والونظم المعموجل بهوا لودى
الشركات التي تساهم فيهوا الدولوة ،ويمونح الفورق إذا كوان قيموة موا يصورف يقول عموا هوج مقورر بهوذا
القرار(.)2

مادة ()6
استثناء من حكم المادة ( )2من هذا القرار ،تمنح األنثى عالوة األوالد في أي من الحالتين التاليتين:
أ -وفاة والدهم مع عدم استحقاق األوالد معاشاً تقاعدياً عنه أو تقاضويهم أيوة مسواعدة مون الخزانوة
العامة بصفة دورية.

د -عجز والدهم الصحي عن العمل مع عدم تقاضيه مرتباً أو معاشاً تقاعدياً أو مساعدة من الخزانة
العامة بصفة دورية.

وفي دميع األحجال يكجن الصرف من أول الشهر التالي لمجافقة الجهة المختصة.
مادة ()7
دون إخوووالل بحكوووم الموووادتين ( )9و( )10مووون هوووذا القووورار ،جقوووف صووورف عوووالوة األوالد فوووي أي مووون

الحالتين التاليتين:

 -1إعالة األبناء الذكجر أنفسهم أو بلجغهم سن الرابعة والعشورين موا لوم يكجنوجا عوادزين عون العمول
أ هما أسبق.

 -2إعالة البنات أنفسهن أو زوادهن أ هما أسبق.
( )1شرط معدل بالقرار (/287أوالً) لسنة  2002المعمجل به من .2002/4/21

( )2شرط مضاف بالقرار ( )1/759لسنة  2004المعدل بالقرار ( )572لسنة .2009
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مادة ()8
جقف صرف العالوة االدتماعية بفئة متزوج وتصرف بفئة أعزد في أي من الحالتين التاليتين:
 -1طالق الزودة الجحيدة ،وذلك من أول الشهر التالي لصيرورة الطالق بائناً.

 -2وفاة الزودة الجحيدة ،وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الجفاة ،واستثناء من ذلوك يعامول مون تتوجفى
زودته الجحيدة معاملة المتزوج مون حيوث فئوة العوالوة االدتماعيوة التوي تمونح لوه إذا كوان وقوت وفواة

زودته مستحقاً للعالوة االدتماعية بفئة متزوج ،وله ولد أو أكثر لم تجاوز سن الرابعة والعشرين.
مادة ()9

جقف صرف العالوة االدتماعية وعالوة األوالد ألصحاد المهن والحرف والعاملين لودى الجهوات غيور

الحكجمية في أي من الحاالت التالية:

 -1التجقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء عالقة العمل لدى الجهات غير الحكجمية.
 -2تقاضي معاش تقاعدي.

 -3التحاق أصحاد المهن والحرف بالخدمة العسكرية اإللزامية أو االحتياطية.
مادة ()10

(* )

مادة ()11
تثبت الزودية بجثيقة عقد الزواج أو ما يقجم مقامها ،وتثيب البنجة بشهادة الميالد أو بشهادة رسومية

مستخردة من سجالت المجاليد ،وتثبت اإلعاقوة بشوهادة صوادرة مون المجلوس األعلوى لشوئجن المعواقين ،ويثبوت
العجز عن العمل بشهادة صادرة من المجلس الطبي العام.

ال تصرف العالوة االدتماعية عن األوالد إال بتقديم بطاقاتهم المدنية.
مادة ()12
إذا تخلووف المشوومجل بأحكوام هووذا الق ورار عوون تقووديم مووا ثبووت حقووه فووي أي موون العالوتووين المنصووجص

عليهمووا فووي هووذا الق ورار وانقضووت السوونة الماليووة للميزانيووة العامووة للدولووة دون تقديمووه اإلثبووات الووالزم ،تصوورف
العالوة من أول السنة المالية التي تقدم فيها باإلثبات.

(*)

ألغيت المادة ( )10بالقرار رقم (/801ثانياً) لسنة  2002المعمجل به من  2002/8/18وو الجريدة الرسمية العدد رقم (.)580
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مادة ()13
لتزم العاملجن لدى الجهات غير الحكجمية المشوار إليهوا فوي الموادة ( )1مون هوذا القورار بتقوديم بيوان

بالحالة االدتماعية والجظيفية لكل منهم على النمجذج المعد لوذلك إلوى الجهوات التوي تبعجنهوا ،وعلويهم إخطوار

هذه الجهات بأي تغيير يط أر على هذا البيان.

وعلى هذه الجهات إخطار برنامج إعادة هيئة تركيبة القجى العاملوة والجهواز التنفيوذي للدولوة ببيانوات

العاملين لد ها وبأي تغيير يط أر على هذه البيانات.

ويلتزم أصحاد المهن والحرف بتقديم بيانات كاملة عن أحجالهم االدتماعية على النمجذج المعد لوذلك

إلووى برنووامج إعووادة هيكلووة تركيبووة القووجى العاملووة والجهوواز التنفيووذي للدولووة وإخطواره بووأي تغييوور يطو أر علووى هووذه
البيانات.
ويتجلى برنامج إعوادة هيكلوة تركيبوة القوجى العاملوة والجهواز التنفيوذي للدولوة صورف هواتين العالوتوين

ألصحاد المهن والحرف والعاملين لودى الجهوات غيور الحكجميوة ،ويجقوف الصورف عنود عودم تقوديم البيانوات أو
النماذج المطلجبة.
مادة ()14
ال تسووري أحكووام هووذا الق ورار علووى العوواملين الكووجيتيين فووي الشووركات التووي توورتبط فيهووا الدولووة بمجدووب

اتفاقيات خاصة ويصدر في شأنهم قرار خاص من مجلس الجزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.
مادة ()15
على دهات االختصاص تنفيذ هذا القرار ،وينشر في الجريدة الرسمية(*).
رئيس مجلس الجزراء بالنيابة
صباح األحمد الجابر الصباح
صدر في  27 :صفر 1422هو
 20ما ج 2001م

(*)

نشر بالعدد ( )518من الجريدة الرسمية بتاريخ .2001/6/17
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الجدول

المرافق لقرار مجلس الجزراء
رقم ()2001/391

فئات العالوة االدتماعية ألصحاد المهن والحرف
وللعاملين في الجهات غير الحكجمية

م

المؤهووووول

1

قيمة العالوة

فئة أعزد
د.ك
190

الشهادة الجامعية أو ما يعلجها (أو ما يعادلها).

2

شهادة الدبلجم أو شهادة الثانجية العامة  +دورة تدريبية ال تقل

3

شهادة الثانجية العامة  +دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنة

مدتها عن سنتين دراسيتين (أو ما يعادلهما).

169
161

فئة متزوج
د.ك
278
250
242

دراسية أو شهادة متجسطة  +دورة تدريبية ال تقل مدتها عن ثالث
سنجات دراسية أو ما يعادلهما.

شهادة الثانجية العامة أو شهادة متجسطة  +دورة تدريبية ال تقل

4

مدتها عن سنة دراسية.

شهادة متجسطة.

5

ما دون المتجسطة.

6



تعتبر السنة الدراسية في مضمجن هذا الجدول تسعة شهجر دراسية.
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147

222

141

216

126

211

قرار مجلس الجزراء رقم ( )706لسنة 2001
بشأن

اعتماد الرقم المدني في كافة المعامالت
السيد /وزير المالية

تحية طيبة وبعد،،

المجقر

المجضجع :إدراج الرقم المدني على كافة المعامالت
التوووي تصدرهووا و ازرات الدولوة

فقد اطلع مجلس الجزراء في ادتماعه رقم ( )2001/29المنعقد بتاريخ  2001/8/12على كتابي
وزارة الداخلية المؤرخين  2001/8/11 ،6والمرقمين على التجالي ( )6465 ،686المتضمنين طلب التعميم

على كافة أدهزة الدولة بإدراج الرقم المدني على كافة المعامالت التي تصدرها ،تنفيذاً لقرار مجلس الجزراء رقم

( )732المتخذ بادتماعه رقم ( )97/35المنعقد بتاريخ  1997/9/21بشأن إلزامية االعتداد بالبطاقة المدنية
في إثبات الشخصية وعدم الحادة إلى طلب وثائق ثبجتية أخرى ،كما أحاط معالي نائب رئيس مجلس الجزراء

ووزير الداخلية المجلس باإلدراءات التي تم اتخاذها في وزارة الداخلية بشأن إنجاز مشروع استخدام الرقم
المدني على دميع الجثائق والرخد والمعامالت الصادرة منها ،بما يكفل التعامل مع كل مجاطن ومقيم في

البالد في مختلف إدارات الجزارة بمجدب الرقم المدني وإلغاء كافة األرقام األخرى التي قد تؤدي إلى االزدوادية

والتضارد ،وقد أوضح للمجلس النتائج االيجابية المترتبة على هذا المشروع على مختلف األصعدة ،وأصدر

المجلس قراره رقم ( )706التالي:

التعميم على كافة أدهزة الدولة باعتماد الرقم المدني في كافة المعامالت والخدمات التي تقدمها

و ازرات الدولة وأدهزتها وااللتزام باستخدام هذا الرقم في كافة الجهات الحكجمية تحقيقاً للغايات المنشجدة.
للتفضل باإلطالع ،وتعميم ذلك على الجهات الخاضعة إلشرافكم،
مع وافر التقد ر واالحترام،،،

األمين العام لمجلس الجزراء
عبداللطيف عبدهللا الروضان

التاريخ 27 :أغسطس .2001
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قرار رقم ( )698لسنة 2005

بشأن منح زيادة للكجيتيين العاملين في القطاع الحكجمي
والقطاع الخاص وأصحاد المعاشات التقاعدية

ومستحقي المساعدات العامة – بجاقع ( )50د نا اًر شهرياً
مجلس الجزراء،
بعد اإلطالع على القانجن رقم ( )38لسنة  1964في شأن العمل بالقطاع األهلي والقجانين المعدلة
له.
وعلى قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ( )61لسنة 1976
والقجانين المعدلة له.
وعلى القانجن رقم ( )22لسنة  1978في شأن المساعدات العامة والقجانين المعدلة له.
وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979بشأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة له.
وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم ( )69لسنة
 1980والقجانين المعدلة له.
وعلى القانجن رقم ( )70لسنة  1980بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أحكام القانجن رقم ()31

لسنة  1967في شأن سريان أحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين
بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية.

وعلى القانجن رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
وعلى القانجن رقم ( )19لسنة  2000في شأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات

غير الحكجمية.

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )185لسنة  2001بشأن تحد د اختصاصات الجهات الحكجمية

المعنية بتطبيق أحكام القانجن رقم ( )19لسنة  2000المشار إليه.
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وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )391لسنة  2001بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد

ألصحاد المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكجمية.

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )919لسنة  2001بشأن تحد د مفهجم أصحاد المهن والحرف في

مجال صرف العالوة االدتماعية وعالوة األوالد.

وعلى مجافقة مجلس األمة بجلسته المنعقدة بتاريخ  2005/5/16بزيادة الرواتب.
قوورر
مادة ()1
العاملجن في القطاع الحكجمي
(أ)

يمنح الكجيتيجن العاملجن في القطاع الحكجمي من الخاضعين لقانجن ونظام الخدمة المدنية أو
ألنظمة وظيفية خاصة – الذ ن لم تقرر لهم كجادر أو بدالت أو عال وات إضافية خالل السنجات

الخمس األخيرة أي في الفترة من  2000/7/1حتى  2005/7/1زيادة بصجرة مكافأة مالية بجاقع

( )50د نا ار شهريا.

أما الكجيتيجن الذ ن حصلجا على زيادة وفقا للكجادر أو البدالت أو العال وات اإلضافية التي تقررت لهم

خالل الفترة المشار إليها – تقل عن مبلغ ( )50د نا ار شهريا فإنهم يمنحجا المكافأة المالية بمقدار

يمثل الفرق بين مجمجع ما حصلجا عليه من زيادة وهذا المبلغ.
(د)

يحدد مجلس الخدمة المدنية قجاعد وشروط صرف هذه المكافأة.
مادة ()2
العاملجن في القطاع الخاص
يمنح الكجيتيجن العاملجن في القطاع الخاص المشمجلجن بأحكام قرار مجلس الجزراء رقم ()391

بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد وتعد الته – الذ ن تقل رواتبهم عن ( )1250د نا ار – مكافأة

مالية بجاقع ( )50د نا ار شهريا ،فإن ترتب على منح هذه المكافأة تجاوز الراتب الحد المشار إليه صرف

الفرق بما جصله إلى هذا الحد.
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مادة ()3
المتقاعدون
أ) تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة في  2005/7/1مقدارها ( )50د نا ار شهريا.
د) تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة اعتبا ار من  2005/7/2بجاقع ( )50د نا ار شهريا ناقد
د نارين عن كل شهر بين  2005/7/1وتاريخ انتهاء الخدمة مع دبر كسر الشهر إلى شهر كامل.
ج) ال يججز أن ترتب على الزيادة في المعاشات زيادة الجزء الذي يججز لصاحب المعاش استبداله.
د) تحدد قجاعد وشروط صرف الزيادات المشار إليها وكذا تجزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن

عليه أو صاحب المعاش بقرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات

االدتماعية.

هو) تتحمل الخزانة العامة األعباء المالية المترتبة على صرف الزيادات المشار إليها وتؤد ها إلى المؤسسة

العامة للتأمينات االدتماعية بالطريقة التي تم االتفاق عليها مع وزارة المالية بناء على قرار من وزير

المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة.

و ) تتخذ المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية اإلدراءات الالزمة العتبار الزيادة التي تمنح للعاملين في
القطاع الخاص دزءا من المرتب في التأمين التكميلي.
مادة ()4
مستحقج المساعدات العامة
يصرف لكل أسرة كجيتية تتلقى مساعدة ادتماعية من وزارة الشئجن االدتماعية و العمل حسب نظام

المساعدات العامة – زيادة قدرها ( )50د نا ار شهريا.

وتحدد وزارة الشئجن االدتماعية والعمل مفهجم األسرة الكجيتية المستحقة لهذه الزيادة.
مادة ()5

ال تأثر الكجيتيجن المستحقجن لبدل اإليجار بالزيادة التي تقررت لهم بصجرة مكافأة مالية قدرها

( )50د نا ار شهريا بحيث يصرف لهم بدل اإليجار دون إضافة هذه الزيادة إلى الراتب الذي على أساسه تم
إقرار هذا البدل.
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مادة ()6
على دهات االختصاص إصدار القرارات التنفيذية الالزمة بضجابط وشروط منح الزيادة.
مادة ()7
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من .2005/7/1
رئيس مجلس الجزراء بالنيابة
نجاف األحمد الجابر الصباح

صدر في  26 :دمادي األولى  1426هو.
 3جليووووج  2005م.
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قرار مجلس الجزراء رقم (/1206ثانياً) لسنة 2005
بشأن

تعد ل الحد األدنى لمعاشات ذوى الشهداء
السيد /وزير المالية

المجقر

المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلع مجلس الجزراء في ادتماعه رقم ( )2005/51المنعقد بتاريخ  2005/11/13على محضر

االدتماع رقم ( )2005/26للجنة الشئجن القانجنية المنعقد بتاريخ  ،2005/10/29وبعد استعراض التجصيات
الجاردة ضمنه ،أصدر المجلس قراره رقم (/1206ثانياً) التالي:و

المجافقة على تعد ل قرار مجلس الجزراء رقم (/22ثانياً) المتخذ بادتماعه رقم ( )91/41المنعقد
بتاريخ  ،1991/12/1ليكجن الحد األدنى لمقدار المعاش االستثنائي المقرر بالنسبة للشهداء الذ ن تم اعتماد
أسمائهم هج ( 695د.ك) بالنسبة للشهداء الكجيتيين و( 675د.ك) بالنسبة للشهداء غير الكجيتيين اعتبا اًر من

 ،2005/7/1ويزاد هذا المقدار بمقدار الزيادة في المعاشات التي تستحق مستقبالً للكجيتيين وغير الكجيتيين
حسب األحجال.
للتفضل باإلطالع،
مع وافر التقد ر واالحترام،،،
األمين العام لمجلس الجزراء

عبداللطيف عبدهللا الروضان
التاريخ 11 :شجال 1426هو

 13نجفمبر 2005م
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قانجن رقم ( )27لسنة 2008

()1

بشأن

صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين د نا اًر
بعد اإلطالع على الدستجر،

له،

وعلى األمر األميري رقم ( )61لسنة  1976بإصدار قانجن التأمينات االدتماعية والقجانين المعدلوة
وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )22لسنة  1978في شأن المساعدات العامة والقجانين المعدلة له،

وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم ( )69لسووونة  1980بإصووودار قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود

للعسكريين والقجانين المعدلة له،

وعلى قانجن رقم ( )19لسنة  2000في شأن دعوم العمالوة الجطنيوة وتشوجيعها للعمول فوي الجهوات

غير الحكجمية ،والقجانين المعدلة له،

وافق مجلس األمة على القانجن اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة األولي

()2

يصوورف لكوول كووجيتي موون العوواملين فووي القطوواع الحكووجمي والنفطووي وفووي القطوواع العسووكري وفووي القطوواع

الخوواص ولكوول موون تلقووى مسوواعدة موون وزارة الشووئجن االدتماعيووة والعموول ،والكووجيتي الووذي يصوورف لووه معوواش
تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية ،وكذلك المعواق الوذي تلقوى مسواعدة مون المجلوس األعلوى
للمعاقين ،أو من وزارة الشئجن االدتماعية والعمل دعم مالي شهري بمبلغ خمسين د نا اًر كجيتياً.
المادة الثانية
تتوووجلى صووورف هوووذا الووودعم الجهوووة التوووي تقوووجم بصووورف المرتوووب أو األدووور أو المعووواش التقاعووودي أو

المساعدة ،أو الجهة التي تقجم بصرف العالوة االدتماعية وعوالوة األوالد المنصوجص عليهموا فوي القوانجن رقوم

( )2000/19المشار إليه.

المادة الثالثة
تؤخذ المبالغ الالزمة لتنفيذ هذا القانجن من االحتياطي العام للدولة.

( )1نشر هذا القانجن بالعدد ( )881من الجريدة الرسمية ،وقد صدر بتنفيذه قرار مجلس الجزراء رقم ( )906لسنة  ،2008وتعميم د جان
الخدمة المدنية رقم ( )49لسنة  2008صوو ( )203 ، 272من هذا الكتاد.
( )2تم تعد ل المادة األولى على هذا النحج بالقانجن رقم ( )11لسنة  2011حيث كان الدعم المالي المذكجر يقتصر على من يقل إدمالي مرتبه
أو أدره أو معاشه التقاعدي أو المساعدة التي تلقاها عن ( 1000د.ك) شهرياً ،وبحيث يكجن الدعم بما يكمل ( 1000د.ك).
ويعمل بهذا التعد ل اعتبا اًر من تاريخ العمل بالقانجن األصلي في .2008/8/28
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المادة الرابعة
على رئيس مجلس الجزراء والجزراء  -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانجن.
أمير الكجيت

صباح األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في  14:ردب 1429هو
 17جليج 2008م
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قرار مجلس الجزراء رقم ( /230أوالً) لسنة 2008
بشأن منح زيادة للكجيتيين العاملين

(* )

في القطاع الحكجمي والقطاع الخاص
وأصحاد المعاشات التقاعدية

نار
ومستحقي المساعدات العامة بجاقع ( )120د ً
شهريا ومنح غير الكجيتيين من مجظفي األدهزة
ً
مجلس الجزراء،

شهريا
نار
الحكجمية زيادة بمبلغ ( )50د ًا
ً

بعد االطالع على القانجن رقم ( )38لسنة  1964في شأن العمل بالقطاع األهلي والقجانين المعدلة

له ،وعلى قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ( )61لسنة  1976والقجانين
المعدلة له،

وعلى القانجن رقم ( )22لسنة  1978في شأن المساعدات العامة والقجانين المعدلة له،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة له،

وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم ( )69لسنة 1980

والقجانين المعدلة له،

وعلى القانجن رقم ( )70لسنة  1980بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أحكام القانجن رقم ()31

لسنة  1967في شأن سريان أحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين
بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )1لسنة  1990بمنح زيادة في العالوة االدتماعية والمعاشات

التقاعدية والمساعدات العامة،

وعلى المرسجم رقم ( )14لسنة  1992بمنح زيادة في العالوة االدتماعية والمعاشات التقاعدية

والمساعدات العامة،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )128لسنة  1992بنظام التأمين التكميلي،
وعلى القانجن رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية،

وعلى القانجن رقم ( )19لسنة  2000في شأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات
غير الحكجمية،

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )185لسنة  2001بشان تحد د اختصاصات الجهات الحكجمية

المعنية بتطبيق أحكام القانجن رقم ( )19لسنة  2000المشار إليه،

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )391لسنة  2001بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد

ألصحاد المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكجمية،

(*)

نشر بالعدد ( )864من الجريدة الرسمية.
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وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )919لسنة  2001بشأن تحد د مفهجم أصحاد المهن والحرف في

مجال صرف العالوة االدتماعية وعالوة األوالد،

وعلى قرار مجلس الجزراء ( )698لسنة  2005بشان منح زيادة للكجيتيين العاملين في القطاع

نار
الحكجمي والقطاع الخاص وأصحاد المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بجاقع ( )50د ًا
شهريا،
ً
وبناء على عرض وزير المالية،
ً

قوووورر
مادة ()1

المجظفجن في القطاع الحكجمي

يمنح المجظفجن الكجيتيجن المعينجن في القطاع الحكجمي الخاضعجن لقانجن ونظام الخدمة المدنية

شهريا.
نار
أو ألنظمة وظيفية خاصة زيادة بصجرة عالوة غالء معيشة بجاقع ( )120د ًا
ً

مادة ()2

المجظفجن في القطاع الخاص

يمنح المجظفجن الكجيتيجن في القطاع الخاص المشمجلين بأحكام قرار مجلس الجزراء رقم ()391

نارا
لسنة  2001بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد وتعد الته عالوة غالء معيشة بجاقع ( )120د ً
شهريا.
ً

مادة ()3

التأمينات االدتماعية والمعاشات التقاعدية
( أ ) ال تخضع الزيادة المنصجص عليها في المادتين ( )1و ( )2من هذا القرار ألي من قجانين التأمينات
االدتماعية.

اعتبار من تاريخ العمل بهذا القرار بجاقع ( )120د .ك
ًا
(د) تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة
شهريا.
ً
اعتبار من اليجم التالي لتاريخ العمل بهذا القرار بجاقع
ًا
(ج) تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة
شهريا.
( )120د .ك
ً
(د) ال يججز أن ترتب على الزيادة في المعاشات زيادة الجزء الذي يججز لصاحب المعاش استبداله.
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(هو) تحدد قجاعد وشروط صرف الزيادة المشار إليها وكذا تجزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن
عليه أو صاحب المعاش بقرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات

االدتماعية.
(و) تتخذ اإلدراء ات الالزمة لتحميل الخزانة العامة األعباء المالية المترتبة على صرف الزيادات المشار إليها
وتؤد ها إلى المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بالطريقة التي تم االتفاق عليها مع وزارة المالية.

مادة ()4

مستحقج المساعدات العامة
يصرف لكل أسرة كجيتية تتلقى مساعدة ادتماعية من وزارة الشؤون االدتماعية والعمل حسب نظام

شهريا.
نار
المساعدات العامة – زيادة قدرها ( )120د ًا
ً
وتحدد وزارة الشؤون االدتماعية والعمل مفهجم األسرة الكجيتية المستحقة لهذه الزيادة.

مادة ()5

ال تأثر الكجيتيجن المستحقجن لبدل اإليجار بالزيادة التي تقررت لهم بصجرة عالوة غالء معيشة

شهريا بحيث يصرف لهم بدل اإليجار دون إضافة هذه الزيادة إلى الراتب الذي على
نار
قدرها ( )120د ًا
ً
أساسه تم إقرار هذا البدل.

مادة ()6

يمنح غير الكجيتيين في القطاع الحكجمي الخاضعين لقانجن ونظام الخدمة المدنية أو ألنظمة

نار بمسمى عالوة غالء معيشة.
وظيفية خاصة زيادة في رواتبهم الشهرية بمبلغ ( )50د ًا

مادة ()7
على دهات االختصاص إصدار القرارات التنفيذية الالزمة بضجابط وشروط منح الزيادة.

مادة ()8
الرسمية.

اعتبار من  ،2008 /3 /1وينشر في الجريدة
ًا
على الجزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به
رئيس مجلس الجزراء

ناصر المحمد األحمد الصباح
صدر في 16 :ربيع األول 1429هو،
المجافق 24 :مارس 2008م.
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قرار مجلس الجزراء رقم ( )515لسنة 2008م

(* )

بمنح عالوة غالء معيشة للمعاقين أصحاد المعاشات
مجلس الجزراء،
بعد االطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ( )61لسنة
 1976والقجانين المعدلة له،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )69لسنة  1980بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،

وعلى القانجن رقم ( )49لسنة  1996بشأن رعاية المعاقين،

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( 230أوالً) لسنة  2008بشأن منح زيادة للكجيتيين العاملين في
القطاع الحكجمي والقطاع الخاص وأصحاد المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بجاقع ()120

شهريا،
نار
شهريا ومنح غير الكجيتيين من مجظفي األدهزة الحكجمية زيادة بمبلغ ( )50د ًا
نار
د ًا
ً
ً
وبناء على عرض وزير المالية،
ً

قوووووورر
مادة ()1

يمنح المعاقجن أصحاد المعاشات الذ ن تسري في شأنهم أحكام القانجن رقم ( )49لسنة 1996

اعتبار من  ،2008 /3 /1وتتحمل الخزانة العامة
ًا
شهريا
المشار إليه ،عالوة غالء معيشة بجاقع ( )120د .ك
ً
األعباء المالية المترتبة على ذلك.

مادة ()2
وينشر في الجريدة الرسمية.
على الجزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ُ
رئيس مجلس الجزراء

ناصر المحمد األحمد الصباح
صدر في 8 :دمادى األولى 1429هو،
المجافق 13 :ما ج 2008م.

(*)

نشر بالعدد ( )872من الجريدة الرسمية.
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قرار مجلس الجزراء رقم ( )906لسنة 2008
بشأن تنفيذ القانجن رقم ( )27لسنة 2008

مجلس الجزراء،
له،
له،

بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين د نا اًر

بعوود االطالع على القانجن رقم ( )38لسنة  1964في شأن العمل بالقطاع األهلي والقجانين المعدلة

وعلووى القانجن رقم ( )28لسنة  1969في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية والقجانين المعدلة
وعلى قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ( )61لسنة  1976والقجانين

المعدلة له،

وعلى المرسجم رقم ( )22لسنة  1978في شأن المساعدات العامة والقجانين المعدلة له،

وعلى المرسجم بالقانجن رقم ( )15لسنة  1979بشأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة له،

على قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم ( )69لسنة 1980
والقجانين المعدلة له،

وعلى القانجن رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية والقجانين المعدلة له،
وعلى القانجن رقم ( )49لسنة  1996بشأن رعاية المعاقين،

وعلى القانجن رقم ( )19لسنة  2000في شأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات
غير الحكجمية وتعد الته،

نارا،
وعلى القانجن رقم ( )27لسنة  2008بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ ( )50د ً

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )185لسنة  2001بشأن تحد د اختصاصات الجهات الحكجمية

المعنية بتطبيق أحكام القانجن رقم ( )19لسنة  2000المشار إليه،

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )391لسنة  2001بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد

ألصحاد المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكجمية وتعد الته،
وبناء على عرض رئيس مجلس الجزراء،
ً

قووورر
مادة ()1
يمنح الكجيتيجن العاملجن في القطاع الحكجمي الخاضعجن لقانجن ونظام الخدمة المدنية أو ألنظمة

وظيفية خاصة وكذلك الكجيتيجن العسكريجن
شهريا أو بالقدر الذي يصل
نار
ماليا بجاقع ( )50د ًا
ً
دعما ً
ً
بإدمالي المرتب الشهري المستحق إلى ( )1000د نار أ هما أقل.
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مادة ()2
العاملجن في القطاع الخاص
يمنح الكجيتيجن العاملجن في القطاع الخاص المشمجلجن بأحكام قرار مجلس الجزراء رقم ()391

شهريا أو
ماليا بجاقع ( )50د نار
ً
دعما ً
لسنة  2001بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد وتعد الته ً
بالقدر الذي يصل بإدمالي المرتب الشهري المستحق إلى ( )1000د نار أ هما أقل.

مادة ()3
يقصد بالمرتب الشهري في مجال تطبيق هذا القرار الراتب األساسي والعالوة االدتماعية وعالوة

تبعا له،
األوالد والبدالت والمكافآت والزيادات والعال وات اإلضافية التي تتبع المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة ً
وال دخل في حساد هذا المرتب البدالت التي ال تتبع المرتب كبدل العمل اإلضافي وبدل الخفارة وبدل النجبة
وبدل الطعام وبدل المناطق النائية وبدل المجقع ...الخ.

ويحسب المرتب في تاريخ العمل بالقانجن رقم ( )27لسنة  2008المشار إليه بالنسبة للمجظف أو

العامل المجدجد بالخدمة في هذا التاريخ  -ويحسب لمن يعين بعده في تاريخ تعيينه  -فإذا كان المجظف أو

العامل في إحدى الحاالت التي ال يقجم فيها بأعباء وظيفته أو عمله كأن يكجن في إدازة أو مجقجًفا عن

العمل ...حسب إدمالي المرتب الشهري الشامل على أساس المستحق له وهج على رأس عمله قبل قيام هذه

الحالة.

مادة ()4
مكتسبا حتى ولج ارتفع
يحتفظ المجظف أو العامل بقيمة الدعم المالي الذي استحق له ويصبح حًقا
ً
إدمالي مرتبه الشهري بعد ذلك إلى ( )1000د نار أو أكثر.

مادة ()5
تبعا له.
تبع هذا الدعم المالي المرتب فيصرف كامالً أو
ً
مخفضا ً

مادة ()6
التأمينات االدتماعية والمعاشات التقاعدية
 -2ال يخضع الدعم المالي المنصجص عليه في المادتين ( )1و( )2من هذا القرار ألي من قجانين
التأمينات االدتماعية.

273

شهريا أو ما يكمل ( )1000د نار أ هما أقل وذلك في المعاشات
نار
 -3يمنح دعم مالي بجاقع ( )50د ًا
ً
التقاعدية المستحقة في  2008 /8 /28أو بعد ذلك.
 -4يشترط لصرف الدعم أن يكجن المعاش مستحًقا لكجيتي أو عن كجيتي.

 -5ال ترتب على الدعم المشار إليه زيادة الجزء الذي يججز لصاحب المعاش استبداله.

 -6راعى في تحد د مقدار الدعم مجمجع ما يستحق لصاحب المعاش من معاشات أو أنصبة وكذا ما
يصرف له من مرتب في حالة الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب وذلك في  2008 /8 /28أو

في تاريخ استحقاق المعاش إذا كان الحًقا على ذلك.

 -7يضاف الدعم إلى المعاش التقاعدي بعد رفعه إلى الحد األدنى المنصجص عليه في قرار وزير
المالية رقم ( )2لسنة  2003بشأن الحد األدنى للمعاش التقاعدي.

 -8يكجن تجزيع الدعم على المستحقين وفًقا للجدول رقم ( )1المرافق لقانجن التأمينات االدتماعية
المشار إليه بعد تطبيق قجاعد الحد األدنى المقررة في تاريخ استحقاق الدعم.

 -9ال يججز الجمع بين الدعم المقرر ألصحاد المعاشات التقاعدية والدعم المقرر في المرتبات.
-10يحتفظ صاحب المعاش بالدعم الذي استحق له حتى ولج زاد إدمالي مستحقاته بعد ذلك على
-11

شهريا.
( )1000د نار
ً

دخل الدعم في حساد منحة الجفاة التي تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

وفًقا للمادة ( )106من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه.

مادة ()7
مستحقج المساعدات العامة والمعاقين الذ ن تلقجن معاشات
إعاقة من المجلس األعلى للمعاقين:

يصرف لكل أسرة كجيتية أو معاق تلقجن مساعدة ادتماعية من وزارة الشؤون االدتماعية والعمل

حسب المرسجم رقم ( )22لسنة  1978في شأن المساعدات العامة أو حسب قانجن رقم ( )49لسنة 1996
نار شهرًيا أو بالقدر الذي يصل بإدمالي المساعدة المستحقة
بشأن رعاية المعاقين دعم مالي بجاقع ( )50د ًا
إلى ألف د نار أ هما أقل.
كما يصرف للمعاق الذي تلقى معاش إعاقة من المجلس األعلى للمعاقين وفًقا للمادة ( )10من

القانجن رقم ( )49لسنة  1996بشأن رعاية المعاقين هذا الدعم أو بالقدر الذي يصل بإدمالي معاش اإلعاقة
إلى ألف د نار أ هما أقل.

مكتسبا حتى ولج ارتفع
ويحتفظ المذكجرين أعاله بقيمة الدعم المالي الذي استحق لهم ويصبح حًقا
ً
إدمالي المساعدة أو المعاش بعد ذلك إلى ألف د نار أو أكثر.
وتحدد وزارة الشؤون االدتماعية والعمل مفهجم األسرة الكجيتية المستحقة لهذا الدعم.
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مادة ()8
ال تأثر الكجيتيجن المستحقجن لبدل اإليجار بالدعم المالي المستحق بحيث يصرف لهم بدل اإليجار

دون إضافة قيمة هذا الدعم إلى الراتب الذي تم على أساسه إقرار هذا البدل.

مادة ()9
ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشر القانجن رقم ()27
على الجزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ُ
وينشر في الجريدة الرسمية(*).
لسنة  2008المشار إليه أي من ُ 2008 /8 /28
رئيس مجلس الجزراء
ناصر المحمد األحمد الصباح
صدر في 11 :رمضان 1429هو،
المجافق 11 :سبتمبر 2008م.

(*)

نشر بالعدد ( )889من الجريدة الرسمية.
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قرار مجلس الجزراء رقم ( )613لسنة 2009
بشأن المسرحين من العمل بالقطاع الخاص

مجلس الجزراء،

بعوود اإلطالع على الدستجر،

وعلى القانجن رقم ( )16لسنة  1960بإصدار قانجن الجزاء والقجانين المعدلة له،

وعلى القانجن رقم ( )38لسنة  1964في شأن العمل بالقطاع األهلي والقجانين المعدلة له،

وعلووى القانجن رقم ( )28لسنة  1969في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية والقجانين المعدلة
له،

وعلى األمر األميري بالقانجن رقم ( )61لسنة  1976بإصدار قانجن التأمينات االدتماعية والقجانين

المعدلة له،

وعلى المرسجم رقم ( )22لسنة  1978في شأن المساعدات العامة والقجانين المعدلة له،

وعلى المرسجم الصادر في  1978/7/4بشأن استحقاق وتقد ر ربط المساعدات العامة وتعد الته،

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )767الصادر بادتماعه رقم ( )97/37بتاريخ  1997/10/5بشأن

دمج برنامج إعادة تركيبة القجى العاملة ومشروع هيكلة الجهاز التنفيذي في برنامج واحد،

وعلى قرار مجلس الجزراء رقم ( )568الصادر بادتماعه رقم (36وو )2009/2المنعقد بتاريخ

 2009/7/13بشأن تشكيل لجنة القتراح الحلجل المناسبة لمشكلة تسريح المجاطنين العاملين في بعض دهات
القطاع الخاص،

قووورر
مادة ()1
يعتبر مسرحاً عن العمل بالقطاع الخاص وفقاً ألحكام هذا القرار كل كجيتي قادر على العمل أنهت
الجهة غير الحكجمية التي يعمل بها خدمته دون إرادته ،خالل الفترة من أول أكتجبر  2008وحتى صدور هذا
القرار.

مادة ()2
يستحق المسرح عن العمل الذي تتجافر فيه الشروط الجاردة في المادة الثالثة من هذا القرار بدالً
نقدياً يعادل ( )%60من المرتب الخاضع للتأمين األساسي لدى المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية ،ثم
يضاف إلى الناتج مبلغ وقدره ( 220د نا اًر) دون أي زيادات أخرى.
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مادة ()3
يشترط الستحقاق المسرح عن العمل هذا البدل تجافر الشروط التالية:

 -1أن يكجن كجيتي الجنسية.

 -2أال يقل سنه عن ( )18عاماً.
 -3أن يكجن مؤمناً عليه ستة أشهر متصلة على األقل قبل إنهاء خدمته وفقاً ألحكام األمر األميري
بالقانجن رقم ( )61لسنة  1976بإصدار قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه.
 -4أال تكجن خدمته قد انتهت باالستقالة أو بسبب االنقطاع عن العمل أو بصدور حكم بعقجبة

مقيدة للحرية في دناية أو دريمة مخلفة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في

أي من الحالتين.

 -5أن يكجن مقيداً كمسرح عن العمل لدى برنامج إعادة هيكلة القجى العاملة والجهاز التنفيذي
للدولة ،عن المدة المذكجرة بالمادة األولى.

 -6أال يكجن مستحقاً لمعاش تقاعدي.
 -7أال يكجن مقيداً بإحدى مراحل التعليم أو مسجالً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،ويستثنى من هذا الشرط المتزودجن من طلبة الجامعات أو
المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو ممن بلغت أعمارهم الخامسة

والعشرين عاماً أو ممن لديه ولد أو أكثر.

مادة ()4
يستحق المسرح عن العمل هذا البدل اعتبا اًر من الشهر التالي لتاريخ قيده لدى برنامج إعادة هيكلة

القجى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ولمدة ستة أشهر.

مادة ()5
جقف صرف هذا البدل للمسرح عن العمل في الحاالت التالية:

 -1عدم االلتزام بالمجاعيد التي تحدد للمرادعة أو االمتناع تقديم المستندات المطلجبة منه.
 -2رفض االلتحاق بالعمل الذي تاح له.

 -3رفض االلتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له.

 -4إذا ثبت اشتغاله لحسابه الخاص أو لدى الغير.
ويعجد الحق في صرف البدل بزوال سبب الجقف ،ويكجن الصرف في هذه الحالة اعتبا اًر من الشهر التالي

لزوال السبب.

277

مادة ()6
يسقط حق المسرح عن العمل في صرف البدل في الحالتين التاليتين:

 -1رفض االلتحاق بالعمل الذي تاح له مرتين.

 -2رفض االلتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين.

مادة ()7
ال يججز الجمع بين هذا البدل وأية مبالغ أخرى تمنح للمسرح عن العمل من الخزانة العامة للدولة.

مادة ()8
كل من دلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصجل على البدل المنصجص عليه في هذا القرار ،يعاقب

بالعقجبات المنصجص عليها في قانجن الجزاء رقم ( )16لسنة  1960المشار إليه.

مادة ()9
تجلى برنامج إعادة هيكلة القجى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة ()10
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبا اًر من تاريخ صدوره(*).
رئيس مجلس الجزراء بالنيابة
دابر مبارك الحمد الصباح
صدر في 12 :شعبان 1430هو،

المجافق  3 :أغسطس 2009م.

(*)

نشر بالعدد ( )935من الجريدة الرسمية.
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