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بعد اإلطالع عىل املادة ١٦١ من الدستور
وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. 

(*)
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 يشكل جملس الدفاع األعىل عىل الوجه التايل: 
رئيس جملس الوزراء                     رئيساً

نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية
رئيس احلرس الوطني

وزير الدفاع
وزير الداخلية

أعضاء وزير الدولة لشئون جملس الوزراء                      
وزير املالية

وزير اإلعالم
وزير املواصالت

رئيس األركان العامة للجيش
وكيل وزارة الدفاع

وجيوز بمرسوم أن يضم إىل املجلس عضو أو عضوان، وحيدد املرسوم مدة عضويتهم 
عىل أن ال جتاوز ثالث سنوات وجيوز دائامً إعادة تعيينهم. 

*معدلة باملرسوم بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٧ املنشور بالعدد ١٧٤٤- السنة الثالثة والثالثون. 
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الوطن  سالمة  عىل  للمحافظة  للدفاع  العليا  الشئون  األعىل  الدفاع  جملس  يتوىل 
واإلرشاف عىل القوات املسلحة وسياسة التجنيد وما يتصل بذلك من املسائل، ويقوم عىل 

وجه اخلصوص بام يأيت: 
أ- رسم السياسة العليا لشئون الدفاع. 

ب- تنسيق وسائل تعاون خمتلف أجهزة الدولة يف شئون الدفاع. 
ج-   تقرير احلاجة إلعالن احلكم العريف.

د- إبداء الرأي يف حاالت إعالن احلرب الدفاعية ورشوط معاهدات الصلح واالتفاقيات 
العسكرية واألمور العليا يف العمليات احلربية العامة أثناء احلرب.

هـ - إبداء الرأي يف كل قانون عسكري قبل إحالته إىل جملس األمة
و - إبداء الرأي يف كل ما ير وزير الدفاع أخذ رأي املجلس فيه.

جملس  وإىل  الدفاع  وزير  إىل  الشئون  هذه  يف  األعىل  الدفاع  جملس  اقرتاحات  وتقدم   
الوزراء كل يف حدود اختصاصه. ويف حالة عدم األخذ بأي من هذه االقرتاحات جيب أن 

. يكون ذلك مسبباً
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 ملجلس الدفاع األعىل أن يضم إليه من ير من الوزراء لالشرتاك يف املناقشة يف موضوع 
معني. وله أن يستعني بمن ير من املستشارين واخلرباء واملوظفني يف كل ما يتصل بأعامله 

من شئون. 
©¥® …œU

 يضع املجلس نظام العمل فيه. وخيتار أمني رس له يتوىل حفظ األوراق وضبط اجللسات 
وتبليغ القرارات. 

©μ® …œU

توجه الدعوة النعقاد املجلس من أمني رسه بناء عىل قرار رئيس املجلس أو بناء عىل 
طلب وزير الدفاع. 
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عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء- كل فيام خيصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 
تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. 
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صدر يف الثاين من رجب ١٣٨٣هـ
املوافق ١٨ نوفمرب ١٩٦٣م
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وتنظيمها  الدفاع  لشئون  العليا  السياسة  ورسم  الوطن  حياض  عن  الذود  كان  ملا 
إىل  وأشار  الدستور  هبا  عنى  التي  املسائل  أهم  من  هي  املسلحة  القوات  عىل  واإلرشاف 
يصدر  بأن  وحرص  املسائل،  هذه  عىل  اإلرشاف  يتوىل  للدفاع  أعىل  جملس  إنشاء  رضورة 

قانون بإنشاء هذا املجلس. 
رئيس  يرأسه  أن  للدفاع  األعىل  املجلس  تشكيل  يف  روعي  املسائل  هذه  ألمهية  ونظراً 
واإلمدادات  الدفاع  بأمور  صلة  الختصاصهم  الذين  الوزراء  يضم  وأن  الوزراء،  جملس 

العسكرية ورئيس األركان العامة للجيش ووكيل وزارة الدفاع. 
وقد أجازت املادة األوىل من هذا القانون أن يضم بمرسوم إىل املجلس عضو أو عضوان. 
 وحيدد املرسوم مدة هذه العضوية بحيث ال تتجاوز سنتني، وذلك أن بعض الوزراء قد ير
من الرضورة ضمهم إىل املجلس التصال وزارهتم بأعامله مثل وزير األشغال العامة ووزير 

الصحة العامة. 
وقد فصلت املادة الثانية املسائل التي خيتص هبا املجلس. 

وأشارت املادة الثالثة إىل أن ملجلس الدفاع أن يضم إليه من ير من الوزراء لالشرتاك 
يف املناقشة يف موضوع معني دون أن يكونوا أعضاء فيه. كام أن له أن يستعني بمن ير من 

املستشارين واخلرباء واملوظفني يف كل ما يتصل بأعامله من شئون. 
يتوىل  له  رس  أمني  وخيتار  فيه  للعمل  نظام  وضع  املجلس  يتوىل  أن  عىل  القانون  ونص 
حفظ األوراق وضبط اجللسات وتبليغ القرارات ويوجه الدعوة النعقاد املجلس بناء عىل 

قرار رئيس املجلس أو بناء عىل طلب وزير الدفاع. 
مسئوليتهم  من  بحال  الوزراء  وجملس  الدفاع  وزير  يعفي  ال  املجلس  هذا  وإنشاء 

الدستورية يف كل ما يدخل يف اختصاصهم من شئون. 

ŸU b « d “Ë 
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نحن صباح السامل الصباح أمري الكويت
- بعد االطالع عىل املواد ٤٧، ٦٧، ٧٢، ٧٤، ١٥٨، ١٥٩و ١٦٠ من الدستور.

وعىل املرسوم رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ يف شأن قانون الوظائف العامة املدنية. 
التقاعد  ومكافآت  معاشات  شأن  يف   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم  القانون  وعىل 

للعسكريني.
وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه. 

©±® …œU

 ترسي أحكام هذا القانون عىل العسكريني دون غريهم.
أما املدنيون العاملون يف وزارة الدفاع واجليش فترسي عليهم أحكام قوانني الوظائف 
العامة املدنية وقوانني العمل يف القطاع احلكومي. مع مراعاة أحكام املواد ١٤، ١٥، ٢٤ 

من هذا القانون. 
©≤® …œU

األمري هو القائد األعىل للقوات املسلحة.
  

الثامنة  السنة   ٨٦٩ العدد  اليوم  الكويت  يف  املنشور   ،١٩٧٢ لسنة   ٥ رقم  القانون  بمقتىض  القانون  هذا  مواد  بعض  عدلت   *
عرشة واملرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٦ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١١٠٩ السنة الثانية والعرشون واملرسوم بالقانون 
رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٧ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١١٣٤ السنة الثالثة والعرشون و املرسوم بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٩ 
املنشور يف الكويت اليوم العدد ١٢٥٤ السنة اخلامسة والعرشون، والقانون رقم ٤٩لسنة ١٩٨٢ املنشور يف الكويت اليوم العدد 
١٤٢٢ السنة الثامنة والعرشون، والقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٣ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١١٧ السنة التاسعة والثالثون 

والقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٠ واملنشور يف الكويت اليوم العدد ٤٦٦ السنة السادسة واألربعون- ج.
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اجليش قوة عسكرية مسلحة تقوم بالدفاع عن حدود الوطن وسالمة أراضيه.
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األسلحة  وخمتلف  واجلوية  والبحرية  الربية  املسلحة  القوات  من  اجليش  يتألف 
والوحدات واملؤسسات واملصالح العسكرية. 

©μ® …œU

وذلك  التعيني،  أو  التطوع  أو  العسكرية  اخلدمة  طريق  عن  باجليش  االلتحاق  يكون 
بالرشوط واألوضاع التي حتددها القوانني واملراسيم والقرارات التنفيذية. 

©∂® …œU

الرتب العسكرية لضباط اجليش حسب التسلسل العسكري هي: 
مالزم.

مالزم أول.
نقيب.

رائد.
مقدم. 
عقيد.
عميد.

لواء.
فريق.
مشري.

وينتهي التسلسل العسكري بالقائد األعىل للقوات املسلحة. 
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الرتب العسكرية ألفراد وضباط صف اجليش حسب التسلسل العسكري هي:
جندي. 

وكيل عريف.
عريف.
رقيب.

رقيب أول.
وكيل ضابط.

وكيل أول.
©∏® …œU

ورموزهم  ولباسهم  اجليش،  وأفراد  الصف  وضباط  للضباط  الرتب  شارات  حتدد 
وراياهتم وأعالمهم بقرار من الوزير. 
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حيدد القانون األوسمة واألنواط العسكرية والتذكارية. 
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حتدد رواتب اجليش حسب اجلداول املرافقة وهي: 
اجلدول رقم (١) الرواتب األساسية والعالوات الدورية للضباط. 

 اجلدول رقم (٢) الرواتب األساسية والعالوات الدورية لألفراد وضباط الصف.
اجلدول رقم (٣) الرواتب األساسية والعالوات الدورية للمهنيني غري الكويتيني. 

©±±® …œU  

حتدد صالحيات واختصاصات رئيس األركان العامة وسائر العسكريني حسب نظام 
اخلدمة يف اجليش الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع. 
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للقوات  األعىل  القائد  أمام  اآلتية،  اليمني  أعامهلم  مبارشهتم  قبل  اجليش  ضباط  يؤدي 
وبذمتي  العظيم  باهللا  أقسم  العظيم،  باهللا  أقسم  العظيم،  باهللا  "اقسم  ينيبه:  من  أو  املسلحة 
عىل  أميناً  الكويت،  لدولة  وفياً  أكون  أن  الكويتي  اجليش  يف  عسكرياً  باعتباري  ورشيف 
حقوقها، خملصاً ألمريها املعظم، مطيعاً جلميع األوامر احلقة التي تصدر إيل من رؤسائي، 
منفذاً هلا يف الرب والبحر واجلو- داخل و خارج البالد- وأن أضع نفيس ومواهبي يف خدمة 
الكويت، وأن أمحي علمها وأحفظ استقالهلا وسالمة أراضيها، معادياً من يعادهيا، مساملاً 
من يساملها، حمافظاً عىل رشيف وسالحي، ال أتركه قط حتى أذوق املوت، واهللا عىل ما أقول 

شهيد".
رئيس  أمام  أعامهلم  مبارشهتم  قبل  اليمني  ذات  الصف  وضباط  اجليش  أفراد  ويؤدي 

األركان العامة أو من ينيبه.
وتبني كيفية أداء اليمني ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الوزير. 
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حيظر عىل العسكريني االشتغال بالسياسة. كام حيظر عليهم االنضامم إىل مجعية أو نقابة 
األركان  رئاسة  من  كتايب  بإذن  إال  للجيش  املخصصة  اهليئات  أو  اجلمعيات  غري  هيئة  أو 

العامة. 
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حيظر عىل العسكري: 
١- أن يفيش أية معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته باجليش.

. ٢- أن حيفظ لديه نسخة من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصياً
٣- أن يكتب يف الصحف أو أن ينرش بأية وسيلة من وسائل النرش رأياً أو بحثاً أو مقاالً 

أو رسامً إال بإذن من رئيس األركان العامة بعد اإلطالع عىل نسخة مما سينرش.
٤- أن يشرتي أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أي مال يطرحه اجليش أو الوزارة للبيع ولو 

عن طريق املزاد العلني.
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٥- أن يأيت عمالً أو يظهر بمظهر يتنايف مع كرامته العسكرية. 
٦- أن يشتغل فعلياً بالتجارة. 

٧- أن يؤدي عمالً للغري بأجر.
ويرسي احلظر الوارد يف الفقرتني ١و ٢ من هذه املادة عىل املدنيني العاملني يف الوزارة 

واجليش.
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تكون االخرتاعات واملؤلفات التي ينتجها العسكري أثناء عمله ملكاً للدولة إذا كان 
بمصالح  عالقة  له  كانت  إذا  أو  رسمية  بصفة  أجريت  جتارب  نتيجة  املؤلف  أو  االخرتاع 

الدولة. 
يعوض صاحب االخرتاع أو املؤلف عنه بقرار من الوزير. 

ويرسي هذا احلكم عىل املدنيني العاملني يف الوزارة واجليش.
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خيضع العسكريون ذوو الرتب األقل لذوي الرتب األعىل، فإذا تساوت الرتب خضع 
األحدث يف الرتبة لألقدم فيها. 

استثناء من ذلك خيضع الضباط االحتياطيون واالختصاصيون لسائر الضباط يف نفس 
الرتبة دون نظر لألقدمية. 
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تقترص قيادة املناطق واملواقع عىل ضباط اجليش دون االختصاصيني.
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رئاسة  من  بذلك  إذن  عىل  احلصول  قبل  زواجهم  يعقدوا  أن  العسكريني  عىل  حيظر 
األركان العامة. وال يعترب الزواج الذي يعقد دون إذن قائامً بالنسبة إىل قوانني اجليش.

وجيوز لرئيس األركان العامة أن جييز الزواج بعد عقده. 
وتصدر قواعد إجراءات منح إذن الزواج أو إجازته بقرار من الوزير بناء عىل اقرتاح 

رئيس األركان العامة. 
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يمنع العسكريون بعد العمل هبذا القانون من الزواج من غري مواطنة إال بإذن خاص 
من رئاسة األركان العامة وإال تعرضوا للمحاكمة العسكرية. 
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يكون إنشاء الكليات العسكرية بمرسوم.
يكون إنشاء املدارس العسكرية بقرار من الوزير. 

من  املبعوثني  بني  من  إال  العسكرية  واملدارس  الكليات  يف  الكويتيني  غري  يقبل  وال 
حكوماهتم ويف حدود العدد الذي حيدد سنوياً بقرار من جملس الدفاع األعىل. 
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كليات  شهادات  وتعترب  اجلامعي  للمؤهل  معادلة  العسكرية  الكليات  شهادات  تعترب 
أركان احلرب معادلة إلمتام الدراسات العليا. 
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تكون حماكمة العسكريني عن اجلرائم العسكرية أمام املحكمة العسكرية وفق أحكام 
قانون املحاكامت والعقوبات العسكرية. 
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حتدد بمرسوم العقوبات االنضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. وال جيوز 
أن تشتمل هذه العقوبات عىل عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية 

. عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية جتاوز ستني يوماً
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استثناء من قوانني الوظائف العامة املدنية والعمل يف القطاع احلكومي، جيري تأديب 
املوظفني املدنيني واملستخدمني والعامل العاملني يف اجليش وفق اإلجراءات وأمام اهليئات 

التي يصدر هبا قرار من وزير الدفاع. 
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جيوز بقرار من الوزير منح العسكري تعويضاً عن األرضار التي تصيب ممتلكاته أثناء 
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هذه  يف  التعويض  ويقترص  إمهاله،  عن  ناجتاً  الرضر  يكون  ال  أن  برشط  بسببها  أو  اخلدمة 
احلالة عىل قيمة األشياء الرضورية حلياة العسكري وحياة عائلته. 

وجيب عىل طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خالل مخسة عرش يوماً من وقوع الرضر أو 
اكتشافه أو زوال املانع من تقديم الطلب.
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بسبب  أمالكهم  أو  أشخاصهم  تصيب  التي  األرضار  عن  األشخاص  تعويض  يكون 
وبرشط  الوزير،  من  قرار  هبا  يصدر  التي  األحكام  وفق  العسكرية  املناورات  أو  العمليات 

االحتفاظ بحق األشخاص يف الطعن يف القرارات الصادرة بتعويضهم أمام القضاء. 
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حيدد ما يعترب حرماً للثكنات واملنشآت العسكرية بمرسوم. 
حتدد بقرار من الوزير كيفية إمساك السجالت اخلاصة بقيد أموال الوزارة وإجراءات 

إلزام من يتسببون يف فقدان األموال أو عطبها أو تلفها بقيمتها أو إعفائهم منها. 
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دون إخالل بالبدالت والعالوات اإلضافية املشار إليها يف املادة (٤٩) من هذا القانون، 
تتحمل الدولة نفقات كسوة العسكريني وانتقاهلم لعملهم وجتهيزهم وتسليحهم ورعايتهم 
طبياً، وتقوم بإطعامهم وإسكاهنم يف الثكنات واملنشآت العسكرية وفق حاجات العمل كام 
تتحمل نفقات إطعام املدنيني العاملني يف مناطق العمليات احلربية أو املناورات، والسجناء 

يف السجن العسكري، وأرس احلري، كل ذلك وفق القرارات التنفيذية هلذا القانون.
(*)
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جيوز قبول غري الكويتيني ممن يتمتعون بجنسيات دول أخر ضباطاً اختصاصيني أو 
خرباء يف اجليش مؤقتاً، عن طريق اإلعارة أو التعاقد عىل أن تكون رتبهم العسكرية معادلة 
*)عدلت هذه املادة بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٣ الصادر يف ١٤ أغسطس ١٩٩٣ واملنشور يف الكويت اليوم العدد 
يف  خرباء  أو  اختصاصيني  ضباطاً  الكويتيني  غري  قبول  جيوز  كالتايل:  التعديل  قبل  نصها  وكان  والثالثون  التاسعة  السنة   ١١٧
اجليش مؤقتاً وذلك بالرشوط واألوضاع التي يصدر هبا مرسوم. كام جيوز عند احلاجة قبول تطوع غري الكويتيني ضباط صف 

وجنوداً يف اجليش وفقاً لألحكام التي يصدر هبا قرار من الوزير.
ونصت  مادته الثانية عىل أن «يلغي كل حكم خيالف أحكام هذا القانون».
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لرتبهم األصلية يف بلدهم وذلك بالرشوط واألوضاع التي يصدر هبا مرسوم خالل ثالثة 
أشهر من تاريخ العمل هبذا القانون. 

كام جيوز عند احلاجة قبول تطوع غري الكويتيني ممن ينتمون إىل جنسيات دول أخر يف 
وظائف اجليش كخرباء وأفراد وضباط صف، وفقاً لألحكام التي يصدر هبا قرار من وزير 

الدفاع. 
يف  العاملون  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  دول  مواطني  من  املتطوعني  يعامل 

اجليش معاملة الكويتيني. 
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تكون تولية الضباط بمرسوم.
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حكم  عليه  صدر  إذا  أو  الكويتية  اجلنسية  فقد  إذ  إال  يفقدها  ال  للضابط  حق  الرتبة 
بتجريده منها وفقاً ألحكام قانون املحاكامت والعقوبات العسكرية. 
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يشرتط يف من يقبل ضابطاً :
أن يكون كويتي اجلنسية.  ١ -

ذلك  من  ويستثنى  ميالدية،  سنة  وعرشين   إحد العمر  من  أتم  قد  يكون  أن  ٢ -
الطيارون ويصدر بتحديد سن قبوهلم قرار من الوزير. 

أن يكون الئقاً صحياً للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد رشوط اللياقة الصحية  ٣ -
للخدمة العسكرية قرار من الوزير. 

أن يكون حممود السرية.  ٤ -
أن ال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة خملة بالرشف أو باألمانة  ٥ -

ما مل يكن قد رد إليه اعتباره. 
هبا  لاللتحاق  يشرتط  التي  العسكرية  الكليات   إحد من  متخرجاً  يكون  أن  ٦ -
احلصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا ويستثنى من هذا الرشط الضابط 
االختصايص املشار إليه يف املادتني (٣٥) و ( ٣٦). وذلك مع مراعاة أحكام املادة 

.(٣٤)



≠ ≤∂ ≠

©≥≥® …œU

عىل  القانون  ينص  مل  ما  مربوطها  بأول  املالزم  رتبة  يف  مرة  ألول  الضباط  قبول  يكون 
خالف ذلك. 

التي  الرشوط  استوفوا  إذا  أول  مالزم  برتبة  مرة  ألول  الطيارين  الضباط  قبول  جيوز 
يصدر بتحدهيا قرار من الوزير. 
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ما  أو  فصيل  آمر  شهادة  عىل  احلائزين  األول  والوكالء  الضباط  وكالء  تولية  جيوز 
يعادهلا يف رتبة مالزم بعد نجاحهم يف دورة تدريبية وحتدد مدة الدورة التدريبية ورشوط 
اختيار والتحاق وكالء الضباط فيها بقرار من الوزير بناء عىل عرض رئيس األركان العامة 

للجيش.
وحيدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من جيوز توليتهم ضباطاً وفقاً ألحكام الفقرة السابقة. 
 إحد من  املتخرج  حكم  يف  فصيل  آمر  شهادة  عىل  احلائزون  الضباط  وكالء  ويعترب 
الكليات العسكرية إذا حصلوا عىل شهادة الثانوية العامة واجتازوا الدورة التدريبية املشار 

إليها يف الفقرة األوىل. 
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 جيوز أن يقبل ضابطاً اختصاصياً احلاصل عىل مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، بعد 
نجاحه يف اختبار يصدر برشوطه قرار من الوزير بناء عىل عرض رئيس األركان العامة. 

رتبة  مربوط  أدنى  يف  البرشيني  األطباء  عدا  فيام  االختصاصيني  الضباط  قبول  ويكون 
املؤهل  عىل  حصوهلم  بعد  أمضوها  سنة  كل  عن  الرتبة  عالوة  يمنحوا  أن  عىل  أول  مالزم 
الرتبة  مربوط  هبا  يتجاوزون  ال  بحيث  اختصاصهم  يف  خربة  منه  يفيدون  عمل  يف  العلمي 

التي قبلوا فيها. 
وحتتسب كل عالوة كسنة يف األقدمية يف الرتبة.
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يكون قبول األطباء البرشيني كضباط اختصاصيني وفقاً لألحكام التالية: 
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أ- يقبل الطبيب يف رتبة مالزم أول، ويمنح ثالث عالوات فيها، وحتسب له كل عالوة 
كسنة يف أقدمية الرتبة.

سنة  عن  فيه  الدراسة  مدة  تقل  ال  اختصاص  دبلوم  عىل  احلاصل  الطبيب  ب- يقبل 
كاملة بعد حصوله عىل البكالوريوس، يف أدنى مربوط رتبة نقيب، فإذا كان قد أمىض 
مدة يف عمل يفيد منه خربة بعد حصوله عىل الدبلوم، منح عالوة عن كل سنة بحيث 

ال يتجاوز العالوتني وحتسب كل عالوة كسنة يف أقدمية الرتبة. 
ج-   يقبل الطبيب احلاصل عىل شهادة ختصص عليا يف أدنى مربوط رتبة رائد. فإذا كان قد 
أمىض مدة يف عمل يفيد منه خربة بعد حصوله عىل شهادة التخصص، منح عالوة عن 

كل سنة بحيث ال يتجاوز العالوتني. وحتسب له كل عالوة كسنة يف أقدمية الرتبة. 
وحتدد شهادات التخصص العليا املشار إليها بقرار من الوزير. 
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ونوع  مدهتا  حتدد  عسكرية  تدريبية  دورة  قبوهلم  بعد  االختصاصيون  الضباط  يتلقى 
الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء عىل عرض رئيس األركان العامة. ويعفى من هذه الدورة 

االختصاصيون الذين سبقت هلم خدمة عسكرية ال تقل عن ثالثة أشهر. 
ويقيض الضابط االختصايص يف مجيع احلاالت سنة حتت التجربة وجيوز ترسحيه خالهلا 
إذا ثبت أنه غري صالح للقيام بأعباء وظيفته، وإال ثبت يف الرتبة التي قبل فيها وحسبت مدة 

التجربة ضمن مدة خدمته. 
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إليها.  ترقيتهم  أو  فيها  بتعيينهم  الصادر  املرسوم  يف  رتبهم  يف  الضباط  أقدمية  حتدد 
عىل  سابق  تاريخ  إىل  الضابط  إليها  املرقى  الرتبة  يف  األقدمية  املرسوم  يرجع  أن  جيوز  وال 

صدوره. 
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 جتوز إعادة الضابط املستقيل أو املتقاعد أو املرسح ألسباب صحية إىل اخلدمة يف نفس 
رتبته وبذات راتبه السابق برشط أن تثبت لياقته الصحية وأن ال يكون قد انقىض عىل تركه 

اخلدمة باجليش أكثر من ثالث سنوات. 
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يشرتط يف املتطوع ما يأيت:
أن يكون كويتي اجلنسية. ١ -

أن يكون قد أتم من العمر ثامين عرشة سنة ميالدية ومل يتجاوز سنه ست وعرشون  ٢ -
سنة ميالدية. ويستثنى اجلنود الفنيون واملهنيون من احلد األعىل.

أن يكون الئقاً صحياً للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد رشوط اللياقة الصحية  ٣ -
للخدمة العسكرية قرار من الوزير. 

أن يكون حممود السرية.  ٤ -
أن ال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة خملة بالرشف أو باألمانة  ٥ -

ما مل يكن قد رد إليه اعتباره. 
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يتم قبول املتطوعني بأمر من رئيس األركان العامة. وتربم معهم عقود تطوع ملدة مخس 
سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة حتى بلوغ املتطوع سن التقاعد. 

عقودهم  وصيغة  تطوعهم  وأحكام  املتطوعني  قبول  برشوط  الوزير  من  قرار  ويصدر 
بناء عىل عرض رئيس األركان العامة.
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خيضع املتطوع ألحكام القوانني العسكرية بمجرد قبول تطوعه. ويثبت يف اخلدمة بعد 
اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدهتا ونظامها قرار من الوزير، ومروره أمام 

جلنة تدقيق التطوع، وحتسب مدة التدريب ضمن مدة اخلدمة. 
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يكون تعيني ضباط الصف بالرتقية من األفراد أو من خرجيي املدارس العسكرية وفقاً 
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ألحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا ًله.
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يتقاىض األفراد وضباط الصف أول مربوط الرتبة عند تعيينهم ألول مرة وجيوز منح 
اجلندي عالوة أو عالوتني من عالوات رتبته عند التعيني إذا كان حاصالً عىل شهادة إمتام 
سنة  عالوة  كل  باعتبار  أقدميته  يف  العالوات  هذه  وحتتسب  األقل  عىل  االبتدائية  الدراسة 

واحدة. 
©¥μ® …œU

أو  التدريبية  الدورة  يف  نجاحهم  ترتيب  حسب  واألفراد  الصف  ضباط  أقدمية  حتدد 
تاريخ ترقيتهم. 
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اجلداول  يف  املبني  األسايس  الراتب  ذلك،  بغري  القانون  يقض  مل  ما  بالراتب،  يقصد 
امللحقة هبذا القانون مضافاً إليه العالوات الدورية املستحقة. 
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يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي حيدده املرسوم الصادر بتعيينهم. ويستحق 
ضباط الصف واألفراد رواتبهم من التاريخ الذي حيدده عقد تطوعهم. ويرصف الراتب 

يف هناية كل شهر. 
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يمنح العسكريون عالوة دورية سنوية بالفئات املقررة يف اجلداول امللحقة هبذا القانون 
بحيث ال يتجاوز هبا هناية مربوط الرتبة. 

وتستحق هذه العالوة من أول الشهر التايل مليض سنة عىل تاريخ التعيني. 
. وال تغري عالوة الرتقية من موعد العالوة الدورية وإذا اتفق تارخيهام منحتا معاً

(*)
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يستحقها  التي  والفنية  اإلضافية  والعالوات  البدالت  ورشوط  وفئات  أنواع  حتدد 
وزير  مع  باالتفاق  الوزير  من  بقرار  واجليش  الوزارة  يف  العاملون  واملدنيون  العسكريون 

املالية و النفط.
(*) نصت املادة (٢) من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٢ واملنشور يف الكويت اليوم العدد ٨٦٩ السنة الثامنة عرشة بتعديل جداول 
رواتب العسكريني من رجال اجليش وفئات عالواهتم االجتامعية عىل أنه: «دون اإلخالل بأحكام املادة ٤٩ من القانون رقم 
٣٢ لسنة ١٩٦٧ يف شأن اجليش تعدل فئات العالوة االجتامعية املقررة حالياً للعسكريني من رجال اجليش إىل الفئات املبينة يف 

جدول فئات العالوة االجتامعية املقررة للعسكريني املرافق هلذا القانون».
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تستحق  بأعامل  العسكريني  من  يقوم  ملن  استثنائية  مكافأة  منح  الوزير  من  بقرار  جيوز 
التقدير أو ملن أصيب أثناء اخلدمة أو بسببها.
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يستحق العسكري األسري كامل راتبه وبدالته من تاريخ وقوعه يف األرس حتى عودته 
إىل البالد، ويرصف إىل زوجته أو من خيتاره من أقاربه الذين يعوهلم ما مل جياوز سبعني يف 

 . املائة من راتبه شهرياً
وإذا تويف األسري أو حكم عليه بإثبات غيبته املنقطعة دفعت مجيع استحقاقاته إىل ورثته 

مع عدم اإلخالل باحلقوق الواردة يف قانون التقاعد العسكري.
©μ≤® …œU

ترسي عىل رواتب العسكري املحال إيل املحاكمة األحكام اآلتية: 
أ- إذا أخىل سبيله وعاد إىل عمله، رصف له راتبه إىل حني الترصف يف القضية أو صدور 

احلكم النهائي فيها. 
ب- إذا كان موقوفاً أو أخىل سبيله ومل يعهد إليه بعمل، رصف له نصف راتبه. فإذا قرر 
برباءته  حكم  أو  احلكم  قبل  عنه  صفح  صدر  أو   الدعو إلقامة  وجه  ال  أن  اإلدعاء 

رصف له مجيع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل. 
أو  اخلدمة  من  طرده  تستوجب  ال  جريمة  يف  للحرية  مقيدة  بعقوبة  عليه  حكم  ج- إذا 
خيتاره  ملن  أو  لزوجته  العقوبة  تنفيذ  فرتة  طوال  راتبه  نصف  رصف  استمر  جتريده، 

املحكوم عليه ليعول أقاربه. 
صدور  إىل تاريخ  خدمته، سويت استحقاقاته  د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إهناء 
لورثته  االستحقاقات  تلك  رصفت  باإلعدام  صادراً  احلكم  كان  فإذا   . هنائياً احلكم 

املستحقني دون إخالل بأحكام قانون املحاكامت والعقوبات العسكرية. 
©μ≥® …œU

ال جيوز احلجز عىل رواتب العسكريني أو خصم شئ منها إال يف حدود ربع الراتب، 
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وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام املادة (٥٤) من هذا القانون. 
وتكون األولوية لدين النفقة. ثم ألداء ما يكون مطلوباً للحكومة. 
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حيدد بقرار من الوزير ما خيصم من رواتب العسكريني نتيجة توقيع عقوبات انضباطية 
عليهم. وتودع األموال الناجتة عن هذا اخلصم يف حساب خاص حتدد أوجه الرصف منه 

بقرار من الوزير بناء عىل اقرتاح رئيس األركان العامة. 
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يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف رسي مستقل تودع فيه األوراق املتضمنة 
املعلومات والبيانات اخلاصة به مما يكون متصالً بوظيفته، كام تودع فيه املالحظات املتعلقة 
بعمله والتقارير الرسية املقدمة عنه، والعقوبات االنضباطية واألحكام النهائية الصادرة ضده.
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يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير رسي يف شهر يناير من كل عام يبني كفاءته 
وسلوكه خالل العام امليالدي السابق.

وتصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتامدها. 
©μ∑® …œU

الضابط الذي يقدم عنه تقرير ضعيف حيرم من أول عالوة دورية تستحق له بعد اعتامد 
التقرير.
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رؤسائهم  آراء  فيها  تثبت  أحوال  صحيفة  واألفراد  الصف  ضباط  من  لكل  تعد 
حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية وما يصدر عليهم من أحكام 

هنائية. 
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تتم الرتقية يف حدود الرتب الشاغرة يف امليزانية السنوية.
©∂∞® …œU

يستحق العسكري املرقى الراتب املقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتباراً من التاريخ الذي 
حيدده مرسوم أو قرار الرتقية، مع مراعاة أحكام املادة ٣٨ من هذا القانون. 
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يكون الرتشيح للرتقية وفق القواعد التي يصدر هبا قرار من الوزير. 
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جيوز بقرار تنظيمي من الوزير ختفيض املدد املقررة يف اجلداول املرافقة كحد أدين للرتقية 
يف حالة احلرب.
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عىل  بناء  بمرسوم  كثر  أ  أو  رتبة  العسكري  يمنح  أن  املسلحة  للقوات  األعىل  للقائد 
عرض وزير الدفاع. 
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تكون ترقية الضباط بمرسوم.   
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يشرتط يف ترقية الضابط أن يكون قد أتم يف رتبته املدة املقررة كحد أدنى للرتقية واملبينة 
يف اجلدول رقم (١) امللحق هبذا القانون. 

ويرقى الضابط من رتبة مالزم إىل رتبة مالزم أول بمجرد قضائه سنتني يف الرتبة. 
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تكون الرتقية من رتبة مالزم أول ونقيب ورائد بعد النجاح يف دورة اجتياز الرتبة وتتم 
حالة  يف  الدورة  اجتياز  رشط  ويوقف  الدورة.  يف  الناجحني  بني  املطلقة  باألقدمية  الرتقية 

احلرب.
وتكون الرتقية فيام زاد عن رتبة رائد باالختيار استناداً إيل آراء التسلسل.

وتعترب الرتقية نافذة من التاريخ الذي حيدده املرسوم الصادر هبا مع مراعاة أحكام املادة 
(٣٨) من هذا القانون. 
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استثناء من األحكام السابقة جتوز ترقية الضابط إىل الرتبة التالية لرتبته استناداً إىل آراء 
التسلسل إذا قام بأعامل أو خدمات ممتازة تستحق التقدير. 

كام جيوز بقرار من الوزير استناداً إىل آراء التسلسل منح أقدمية اعتبارية لالمتياز مدة ال 
جتاوز سنة. وال حتسب األقدمية االعتبارية يف مدة اخلدمة ولكن حتسب يف املدة املشرتطة 

كحد أدنى للرتقية من الرتبة التي حيملها الضابط عند منحه إياها. 
©∂∏® …œU

أصبح  التي  السنة  خالل  ضعيف  بدرجة  تقرير  عنه  قدم  الذي  الضابط  ترقية  جتوز  ال 
. التقرير فيها هنائياً
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تكون ترقية ضباط الصف واألفراد بأمر إداري من رئيس األركان العامة بناء عىل آراء 
التسلسل.
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يشرتط يف ترقية كل من ضابط الصف أو اجلندي أن يكون قد أتم يف رتبته املدة املقررة 
كحد أدين للرتقية واملبينة يف اجلدول رقم (٢) امللحق هبذا القانون.
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رتبة  بني  الرتقية  يف  ويشرتط  باالختيار.  عريف  وكيل  رتبة  إىل  اجلندي  ترقية  تكون 
وكيل عريف ورتبة رقيب أول اجتيازه الدورة املقررة للرتبة، وتكون الرتقية باألقدمية بني 

الناجحني يف الدورة. 
ويوقف رشط اجتياز الدورة يف حالة احلرب. 
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يشرتط للرتقية إىل رتبة وكيل ضابط اجتيازه دورة آمر فصيل وتكون الرتقية باألقدمية 
بني الناجحني يف الدورة. 

ويوقف رشط اجتياز الدورة يف حالة احلرب. 
©∑≥® …œU

ترقية  التسلسل  آراء  إىل  استناداً  الوزير  من  بقرار  جيوز  السابقة  األحكام  من  استثناء 
ضباط الصف و األفراد إىل الرتبة التالية لرتبهم إذا قاموا بأعامل أو خدمات ممتازة تستحق 

التقدير. 
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ال جيوز نقل أحد العسكريني إيل وظيفة خارج وزاريت الدفاع والداخلية إال بعد موافقته 
كتابة. 

ويشغل املنقول الدرجة املناسبة للراتب األسايس الذي كان يتقاضاه وحيدد قرار النقل 
وبأقدميته  زمالؤه  فيها  التي  الرتبة  شغل  سنة  خالل  اجليش  إىل  أعيد  فإذا  فيها.  أقدميته 
القرار  أو  باملرسوم  وضعه  فيحدد  سنة  من  أكثر  النقل  عىل  انقىض  إذا  أما  بينهم.  السابقة 

القايض بإعادته.
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جيوز بقرار من الوزير- بعد أخذ رأي رئيس األركان العامة - ندب العسكريني للعمل 
جيوز  سنة،  جتاوز  ال  ملدة  وذلك  فيها  للعمل  املنتدب  اجلهة  طلب  عىل  بناء  الوزارة  خارج 

متديدها سنة أخر عند الرضورة. 
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نقل  أما  الوزير.  من  بقرار  والوزارة  اجليش  داخل  واألمراء  القادة  الضباط  نقل  يكون 
الضباط األعوان وضباط الصف واألفراد فيكون بأمر من رئيس األركان العامة أو من ينيبه. 
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أو  الدولية  أو  األجنبية  واهليئات  احلكومات  إىل  الضباط  إعارة  الوزير  من  بقرار  جيوز 
إىل اهليئات واملؤسسات املحلية برشط موافقة الضابط عليها كتابة. وتكون اإلعارة براتب 

كامل أو خمفض أو بغري راتب. 
الدورية  العالوة  استحقاق  ويف  املكافأة  أو  التقاعد  حساب  يف  اإلعارة  مدة  وتدخل 

والرتقية. 
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الرتبة  يف  بأقدميتهم  اخلارج  يف  الدبلوماسية  بالبعثات  العسكريون  امللحقون  حيتفظ 
وزارة  ميزانية  يف  املقررة  البدالت  وسائر  رواتبهم  ويتقاضون  العسكرية.  حقوقهم  وبكافة 

الدفاع. 
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جيوز للوزير بناء عىل عرض رئيس األركان العامة إيفاد العسكريني الكويتيني يف بعثات 
دراسية ومهام رسمية. 

وجيوز عند احلاجة إيفاد غري الكويتيني من العسكريني االختصاصيني أو الفنيني. 
وتنظم شؤون هذه البعثات بقرار من الوزير. 

عنها  وحيصل  والرتقية،  العالوة  استحقاق  ويف  التقاعد  حساب  يف  البعثة  مدة  وتدخل 
استقطاع التقاعد. 
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تصدر بقرار من الوزير- باالتفاق مع وزير املالية والنفط – أحكام وفئات بدل السفر 
واالنتقال ورشوط اسرتداد ما أنفقه العسكريون لتأدية مهمة رسمية. 
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ال جيوز للعسكري أن يتغيب عن مركز أو مقر خدمته إال ملدة معينة يف حدود اإلجازات 
املنصوص عليها يف القانون وبعد الترصيح له هبا. 
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اإلجازات التي جيوز منحها للعسكريني هي: 
اإلجازة الدورية. ١ -
اإلجازة املرضية. ٢ -

اإلجازة اإلدارية.  ٣ -
إجازة احلج. ٤ -

الطبية  اهليئات  تشكيل  وقواعد  منحها  وإجراءات  اإلجازات  هذه  بنظام  ويصدر 
أحكام  مراعاة  مع  العامة  األركان  رئيس  اقرتاح  عىل  بناء  الوزير  من  قرار  واختصاصاهتا 

املواد التالية.
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من  اخلمسني  بلغ  فإذ  سنوياً،  يوماً  وأربعني  مخسة  ملدة  دورية  إجازة  الضابط  يستحق 
عمره استحق ستني يوماً يف السنة. 

 . ويستحق ضابط الصف أو اجلندي إجازة دورية ملدة مخسة وثالثني يوماً سنوياً
انقضاء  قبل  منحها  جيوز  وال  التعيني،  تاريخ  من  اعتباراً  الدورية  اإلجازة  وتستحق 

عرشة شهور من بدء اخلدمة. 
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جيوز استدعاء العسكري املجاز قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت املصلحة ذلك. 
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إذا اقتضت املصلحة العامة عدم الترصيح باإلجازة الدورية عن سنة ما، جاز – بعد 
.موافقة الوزير- رصف بدهلا نقداً وإال أرجئت إىل سنة أخر

©∏∂® …œU

نقداً  بدهلا  يتقاض  ومل  عليها  حيصل  مل  التي  الدورية  إجازاته  برصيد  العسكري  حيتفظ 
خالل مخس سنوات. وجيوز له االنتفاع به بام ال يزيد عىل ثالثة أشهر يف السنة الواحدة إذا 

سمحت ظروف العمل بذلك.
ويرصف بدل رصيد اإلجازات عند انتهاء اخلدمة، وحتسب السنوات اخلمس باعتبار 

السنة اجلارية أو السنوات األربع السابقة عليها. 
فإذا انتهت اخلدمة بالوفاة رصفت بدل اإلجازات لورثة املتوىف الرشعيني. 
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 إحد يف  يقضيها  التي  املدد  عن  نقداً  بدهلا  أو  دورية  إجازة  العسكري  يستحق  ال 
الكليات العسكرية أو يف السجن تنفيذاً حلكم صادر عليه. فإذا كان العسكري معاراً خصم 

من إجازته الدورية ما حصل عليه فعالً من إجازة من اجلهة املعار إليها. 
(*)
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(**)
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يمنح من يصاب بمرض أو بحادث إجازة مرضية ال جتاوز سنتني براتب كامل.

* املادة ٨٨ ألغيت بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٧ املنشور يف الكويت اليوم – العدد ١١٣٤ السنة الثالثة والعرشون وكان نصها 
قبل اإللغاء هو : يرصف للعسكري يف إجازته الدورية مقدماً كامل راتبه وبدالته عدا بدل االنتقال.

** املادة ٨٩ معدلة بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٦ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١١٠٩ السنة الثانية والعرشون وكان نصها 
قبل التعديل هو «يمنح من يصاب بمرض أو بحادث إجازة مرضية ال جتاوز سنة براتب كامل ثم سنة بنصف راتب. وجيوز 
إذا  راتب  بنصف  ثالثة  سنة  ملدة  إضافية  مرضية  إجازة  العسكري  منح  العامة  األركان  رئيس  عرض  عىل  بناء  الوزير  من  بقرار 
متفاقم  أو  اخلدمة  عن  ناجم  احلادث  أو  املرض  أن  ثبت  فإذا  خالهلا.  يف  شفاؤه  املحتمل  من  أنه  املختصة  الطبية  اللجنة  قررت 

بسببها أو أن العسكري مريض بالسل منح هذه املدد مجيعها براتب كامل.
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إجازة  العسكري  منح  العامة  األركان  رئيس  عرض  عىل  بناء  الوزير  من  بقرار  وجيوز 
مرضية إضافية ملدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية املختصة أنه من املحتمل 

شفاؤه خالهلا.
العسكري  أن  أو  بسببها  متفاقم  أو  اخلدمة  عن  ناجم  احلادث  أو  املرض  أن  ثبت  فإذا 

مريض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل. 
©π∞® …œU

جيوز للعسكري يف حالة املرض أن يستفيد برصيد اإلجازات الدورية.
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يكون الترصيح باإلجازة املرضية واإلذن بامتدادها بعد موافقة اهليئة الطبية املختصة إذا 
زادت عىل مخسة أيام، وإال جاز الترصيح هبا من طبيب عسكري. 

وجيب عىل طالب اإلجازة املرضية أن يبلغ عن مرضه يف اليوم األول منه. 
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املرضية  إجازاته  كامل  استنفاده  بعد  إال  صحية  ألسباب  العسكري  ترسيح  جيوز  ال 
والدورية املستحقة وفقاً ألحكام هذا القانون، ما مل يوافق كتابة عىل ذلك.

وجيوز بقرار من الوزير بناء عىل عرض رئيس األركان العامة ترسيح العسكري ألسباب 
صحية قبل استنفاد إجازاته برشط دفع كامل راتبه وبدالته عنها. 
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إجازاته  من  يستحقه  ما  عىل  عالوة  كامل  براتب  إدارية  إجازة  العسكري  منح  جيوز   
الدورية ملدة أو ملدد ال جتاوز مخسة عرش يوماً يف السنة. 
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جيوز منح العسكري – إذ سمحت ظروف العمل بذلك - إجازة خاصة براتب كامل 
ال حتسب من إجازاته الدورية ملدة أربعني يوماً ألداء فريضة احلج. 

وال متنح هذه اإلجازة إال مرة واحدة يف مدة اخلدمة.
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يرصف للعسكري يف إجازاته املرضية واإلدارية ويف إجازة احلج كامل راتبه وبدالته. 
©π∂® …œU

كل من انقطع عن عمله أو مل يعد إليه عقب انتهاء إجازته مبارشة حرم من راتبه عن 
. مدة غيابه، وذلك مع عدم اإلخالل بمؤاخذته انضباطياً أو عسكرياً

ومع ذلك جيوز لرئيس األركان العامة أن يقرر حساب مدة الغياب من رصيد اإلجازات 
الدورية املستحقة إذا كان الغياب لعذر مقبول. 

ويبني قانون املحاكامت والعقوبات العسكرية حاالت اعتبار الغياب عن اخلدمة فراراً 
منها. 
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يعترب العسكري يف اخلدمة الفعلية طاملا كان قائامً بعمله أو جمازاً أو مكلفاً بمهمة رسمية 
. أو موفداً أو حماالً إىل املحاكمة العسكرية أو أسرياً

وال حتسب مدة تنفيذ احلكم املقيد للحرية من اخلدمة إذا زادت عىل شهرين وذلك مع 
عدم اإلخالل بأحكام املادة ٥٢ من هذا القانون. 
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تنتهي خدمة الضابط ألحد األسباب اآلتية:-
فقده اجلنسية الكويتية.  ١ -

استناداً  ٢ - – الوزراء  جملس  من  بقرار  وجيوز  ميالدية،  سنة  ستني  العمر  من  بلوغه 
إىل آراء التسلسل وبرشط موافقة الضابط – مدة اخلدمة مدة أو مدداً ال جياوز هبا 

اخلامسة والستني من عمره وتدخل هذه املدة يف حساب التقاعد.
اإلحالة إىل التقاعد. ٣ -
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قبول االستقالة.  ٤ -
ثبوت عجزه صحياً عن العمل مع مراعاة أحكام املادة ٩٢- ٥ من هذا القانون.

الترسيح.  ٦ -
التجريد أو الطرد أو العزل أو احلكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة خملة بالرشف  ٧ -

أو باألمانة. 
الوفاة أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة. ٨ -

(*)
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تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد ألحد األسباب اآلتية:-
فقده اجلنسية الكويتية. ١ -

اخلدمة  مد  املختص  الوزير  من  بقرار  وجيوز  واخلمسني  اخلامسة  العمر  من  بلوغه  ٢ -
مدة أو مدداً ال جياوز هبا الستني من عمره، وتدخل هذه املدة يف حساب التقاعد. 

اإلحالة إىل التقاعد.  ٣ -
قبول االستقالة.  ٤ -

ثبوت عجزه صحياً عن العمل مع مراعاة أحكام املادة ٩٢- ٥ من هذا القانون.
الترسيح. ٦ -

عدم جتديد تطوعه. ٧ -
التجريد أو الطرد أو العزل أو احلكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة خملة بالرشف  ٨ -

أو األمانة. 
الوفاة أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة. ٩ -
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جتوز إحالة الضابط إىل التقاعد إذا كان قد قىض يف اخلدمة مخسة عرشة سنة، وبلغ عمره 
* البند (٢) معدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٠ واملنشور يف الكويت اليوم العدد ٤٦٦ السنة السادسة واألربعون – ج وكان 
نصه قبل التعديل كالتايل( ٢- بلوغه من العمر مخسني سنة ميالدية. وجيوز بقرار من الوزير مد اخلدمة مدة أو مدداً ال جياوز هبا 

اخلامسة واخلمسني من عمره وتدخل هذه املدة يف حساب التقاعد).



≠ ¥≤ ≠

يف رتبته السن اآلتية:
يف رتبة مالزم أول ٤٧ سنة

يف رتبة نقيب أو رائد ٤٩ سنة
يف رتبة مقدم ٥٢ سنة 
يف رتبة عقيد ٥٤ سنة

يف رتبة عميد ٥٦ سنة 
يف رتبة لواء ٥٨ سنة

وتكون إحالة الضابط إىل التقاعد بمرسوم.
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جتوز إحالة ضابط الصف والفرد إىل التقاعد بأمر من رئيس األركان العامة إذا أتم 
عرشة  مخس  عن  تقل  ال  مدة  اخلدمة  يف  قىض  قد  وكان  عمره  من  واألربعني  اخلامسة 

سنة. 
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للعسكري أن يطلب إحالته إىل التقاعد إذا كان قد أمىض يف اخلدمة عرشين سنة ميالدية 
العامة  األركان  رئيس  من  وبأمر  ضابطاً  كان  إذا  الوزير  من  بقرار  طلبه  إىل  وجياب  كاملة. 

لضابط الصف والفرد.
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إذا أحيل عسكري إىل التقاعد وكان قد استويف املدة الالزمة كحد أدنى للرتقية، ومل يرق 
لعدم وجود شواغر، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده عىل هذا األساس. 
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خدمة  تنتهي  وال  رشط،  أو  قيد  أي  من  وخالية  مكتوبة،  االستقالة  تكون  أن  جيب 
املستقيل إال بالقرار الصادر بقبوهلا.

وال جيوز تقديم االستقالة من اجليش يف حاالت احلرب و احلكم العريف والطوارئ. 
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إىل  جزائياً  أو  عسكرياً  حماكمته  أثناء  أو  معه  التحقيق  أثناء  العسكري  استقالة  جتوز  ال 
حني البت هنائياً فيام هو منسوب إليه. 
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يرسح العسكري من اخلدمة ألحد األسباب اآلتية:-
عدم اجتيازه فرتة التجربة بنجاح. ١ -

إذا اقتىض الصالح العام ترسحيه، ويكون الترسيح يف هذه احلالة بمرسوم بالنسبة  ٢ -
إىل  بالنسبة  العامة  األركان  رئيس  عرض  عىل  بناء  الوزير  من  وبقرار  للضباط. 
ضباط  سائر  إىل  بالنسبة  العامة  األركان  رئيس  من  إداري  وبأمر  الضباط.  وكالء 

الصف واألفراد. 
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يمنح  العسكري  التقاعد  قانون  يف  املقررة   األخر باحلقوق  اإلخالل  عدم  مع 
مالية  إعانة  بسببه  أو  الطريان  أثناء  يصابون  الذين  الطائر  الركب  وعنارص  الطيارون 

بالفئات اآلتية: 
١٥٫٠٠٠دينار للضابط يف حالة الوفاة أو اإلصابة التي تعجزه كلية عن العمل.

١٠٫٠٠٠ دينار للضابط يف حالة اإلصابة التي تعجزه عن العمل يف الطريان.
٧٫٥٠٠ دينار لضابط الصف أو الفرد يف حالة الوفاة أو اإلصابة التي تعجزه كلية عن العمل.
٥٫٠٠٠ دينار لضابط الصف أو الفرد يف حالة اإلصابة التي تعجزه عن العمل يف الطريان. 

وجيوز بقرار من وزير الدفاع – باالتفاق مع وزير املالية والنفط- زيادة هذه الفئات. 
ويف حالة الوفاة ترصف اإلعانة لورثة العسكري املتويف الرشعيني. 
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تنتهي خدمات ضباط الصف واألفراد بانتهاء مدة تطوعهم إذا مل يتجدد عقد التطوع 
وفقاً ألحكامه. 
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إهناء  عليه  يرتتب  بحكم  أو  العزل  أو  الطرد  أو  بالتجريد  العسكري  عىل  حكم  إذا 
بأحكام  اإلخالل  عدم  مع  وذلك  وقفه،  تاريخ  من  خدمته  انتهت  موقوفاً،  وكان  خدماته، 

املادة (٥٢) من هذا القانون. 
(*)
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ترسي عىل العسكري الذي تنتهي خدماته أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد 
للعسكريني. 
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بقبول  أو  التقاعد  إىل  باإلحالة  خدمتهم  تنتهي  الذين  العسكريون  االحتياط  من  يعترب 
استقالتهم أو بعدم جتديد تطوعهم ويصدر بتنظيم خدمة االحتياط مرسوم أمريي . 

العريف  واحلكم  احلرب  حاالت  يف  االحتياطي  استدعاء  الوزير  من  بقرار  وجيوز 
والطوارئ.
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جتاوز  ال  مدة  خدمته  انتهاء  بعد  العسكري  إبقاء  العامة  األركان  رئيس  من  بأمر  جيوز 
وترصف  شهرين.  جتاوز  ال   أخر مدة  امليعاد  هذا  مد  وجيوز  عهدته.  يف  ما  لتسليم  شهراً 

للعسكري عن مدة التسليم مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه شهرياً أثناء اخلدمة. 
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تكون للعسكريني الذين تنتهي خدمتهم يف اجليش بسبب العجز الصحي األولوية يف 
التعيني يف الوظائف املدنية التي يستوفون رشوط التعيني فيها. 

عالواهتم  وفئات  اجليش  رجال  من  العسكريني  رواتب  جداول  بتعديل   ١٩٧٢ لسنة   ٥ رقم  القانون  من   ٤ املادة  نصت   *
االجتامعية عىل ما يأيت: 

« تعاد تسوية معاشات تقاعد العسكريني الذين انتهت خدماهتم قبل صدور هذا القانون وطبق عليهم القانون رقم ٢٧ لسنة 
من  اعتباراً  تقاعدهم  معاشات  فروق  هلم  وترصف  القانون،  هلذا  املرافقة  اجلداول  يف  الواردة  الرواتب  أساس  عىل   ١٩٦١

.١٩٧١/٤/١
أما من انتهت خدماهتم من العسكريني واستحقوا مكافأة وفقاً ألحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ فتعاد تسوية مكافآهتم 

وفقاً للجداول اجلديدة إذا كانت انتهاء خدماهتم تالياً ليوم ١٩٧١/٣/٣١ وترصف هلم الفروق املالية املرتتبة عىل ذلك».
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يثبت يف رتبته احلالية كل عسكري كويتي اجلنسية موجود يف اخلدمة عند العمل هبذا القانون. 
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القانون،  هذا  نفاذ  يوم  اخلدمة  يف  املوجودين  الكويتيني  غري  العسكريني  خدمة  تستمر 
وترسي يف حق كل منهم – حسب رتبته- أحكام املرسوم أو القرار املشار إليهام يف املادة 
(٢٩) من هذا القانون. وحتسب املدة السابقة عىل نفاذ هذا القانون من خدمتهم يف تطبيق 

أحكام العقد اخلاص هبا. 
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إىل حني صدور املراسيم والقرارات واألوامر املنصوص عليها يف هذا القانون ترسي 
مجيع النظم املعمول هبا حالياً يف اجليش، إال ما كان منها خمالفاً لنصوص هذا القانون.
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يصدر وزير الدفاع القرارات واألوامر الالزمة لتنفيذ هذا القانون، وجيوز له أن ينيب 
وكيل الوزارة أو رئيس األركان العامة يف إصدار بعضها. 

وال تنرش املراسيم والقرارات واألوامر الصادرة تنفيذاً هلذا القانون إال بإذن كتايب من 
الوزير بناء عىل اقرتاح رئيس األركان العامة. 
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عىل الوزراء – كل فيام خيصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نرشه يف اجلريدة 
الرسمية. 
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صدر بقرص السيف يف : ٥ ربيع الثاين ١٣٨٧هـ
املــــوافــــق : ١٢ يوليو ١٩٦٧م
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الضباط
٢٠٠---١٠٦٠مشري
١٧٠---٩٤٠فريق
١٤٠-٧٨٠٨٤٠٣٠٢لواء
٦٧٥٧٣٥٣٠٢١٤٠عميد
٦٥١٣٠أربع سنوات٥٧٥٦٣٥٢٠٣عقيد
٦٠١٢٠أربع سنوات٤٩٥٥٥٥٢٠٣مقدم
٦٠١٢٠ثالث سنوات٤٣٥٤٧٥٢٠٢رائد
٥٥١١٠ثالث سنوات٣٧٠٤١٥١٥٣نقيب

٥٥١١٠ثالث سنوات٣١٠٣٥٥١٥٣مالزم أول
٥٥١١٠سنتان٢٨٠٢٩٥١٥١مالزم

ضباط الصف واألفراد
٥٥١١٠-٢٥١٣٥٦٧١٥وكيل أول

٥٥١١٠ثالث سنوات٢٢٧٢٤٥٦٣وكيل 
٥٠١٠٠ثالث سنوات٢٠٧٢٢٢٥٣رقيب أول
٥٠١٠٠ثالث سنوات١٩١٢٠٣٤٣رقيب
٤٥٩٠ثالث سنوات١٧١١٨٧٤٤عريف

٤٥٩٠ثالث سنوات١٥٦١٦٨٣٤وكيل عريف
٤٥٩٠ثالث سنوات١٤٤١٥٣٣٣جندي

* يالحظ أن العالوة االجتامعية الواردة بالعمود األخري تصدر بقرار من وزير الدفاع باالتفاق مع وزير املالية تطبيقاً لقانون 
اجليش  وقد عدل اجلدول املشار إليه بمقتىض القانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٢ – املنشور يف الكويت اليوم – العدد ٨٦٩ السنة الثامنة 
عرشة واملرسوم بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٩ – املنشور يف الكويت اليوم – العدد ١٢٥٤ السنة اخلامسة والعرشون أضيفت 
زيادة قدرها عرشون دينار للرواتب األساسية بموجب القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١٤٢٢ 

السنة الثامنة والعرشون.
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املهنيون
٣٠-١٩٠٢٠٨٦٣درجة أوىل
٢٥ثالث سنوات١٧٠١٨٥٥٣درجة ثانية
٢٥ثالث سنوات١٤٦١٦٦٤٥درجة ثالثه
٢٠ثالث سنوات١٢٨١٤٣٣٥درجة رابعة

٢٠ثالث سنوات١١٠١٢٥٣٥درجة خامسة 
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يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة: 
ÆÆÍdJ F « ± ≠

كل من اختذ اجلندية مسلكاً له ويشمل هذا التعبري كافة الرتب.
ÆÆj UC « ≤ ≠

كل عسكري حيمل رتبة مالزم أو ما فوقها ( وفقاً ألحكام هذا القانون)
≥ ≠ÆÆw�UB ô« j UC «

وفقاً  اجليش  خدمة  يف  وقبل  عال  معهد  أو  جامعة  من  عليا  شهادة  حيمل  من  كل 
ألحكام هذا القانون ضابطاً يقوم بعمل اختصايص، كمهندس أو طبيب أو صيديل 

أو حقوقي أو بيطري أو ما إىل ذلك.
¥ ≠ÆÆn� j U{

كل عسكري حيمل رتبة عريف أو ما فوقها حسب التسلسل العسكري إىل رتبة 
وكيل أول.

μ ≠ÆÆœdH «

وكيل العريف واجلندي.
∂ ≠ÆÆÍbM'«
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كل جندي ال حيمل أي رتبة.
∑ ≠ÆÆÍdJ F « q K « 

صلة الرئاسة املتدرجة بني العسكريني يف كافة الرتب عىل الوجه اآليت:-
(أ) يف األفراد:

جندي – وكيل عريف.
(ب) يف ضباط الصف:

عريف – رقيب- رقيب أول- وكيل ضابط- وكيل أول.
(ج) يف الضباط..

١- الضباط األعوان.. مالزم – مالزم أول- نقيب.
٢- الضباط القادة .. رائد- مقدم – عقيد.

٣- الضباط األمراء.. عميد – لواء- فريق- مشري.
وينتهي التسلسل العسكري بالقائد األعىل للقوات املسلحة. 

∏ ≠ÆÆw dF « rJ(«

حالة انتقال البالد من السلم إىل التدابري االستثنائية عند توقع خطر خارجي أو داخيل 
هيدد أمن البالد وسالمتها. 

π ≠ÆÆ»d(« W U

حالة التعبئة اجلزئية أو العامة استعداداً للحرب.
±∞ ≠ÆÆ»d(«

االشتباكات املسلحة التي تقع فعالً بني دولتني أو أكثر تشرتك فيها الكويت. 
±± ≠ÆÆWO d(« UOKLF «

- األعامل أو احلركات التي يقوم هبا اجليش أو بعض وحداته يف احلرب أو عند وقوع 
اضطرابات داخلية. 



≠ ¥π ≠

W dO H  …d c  

gO'« Êu U  ŸËdA  ÊQA

أراضيها،  وسالمة  كياهنا  عن  الدفاع  وسائل  تنظيم  إىل  عنايتها  املستقلة  الدول  توجه 
الكويت  استكملت  أن  بعد  الرضوري  كان  فقد  الوسائل  تلك  مقدمة  يف  اجليش  كان  وملا 
مقومات شخصيتها الدولية يف اخلارج وأرست قواعد احلكم الديمقراطي السليم بإصدار 
الدستور، أن تعني بتنظيم شئون قواهتا العسكرية والعاملني فيها بقانون خاص يستصدر 

تنفيذاً ألحكام املادتني ١٥٨، ١٩٥ من الدستور. 
من أجل ذلك أعد مرشوع القانون املرافق. 

وينقسم املرشوع إىل مخسة أبواب، وملحق به أربعة جداول. 
وحتى ال يلتبس األمر بالنسبة للمدنيني الذين يعملون يف وزارة الدفاع واجليش والذين 
حتكمهم بطبيعة عملهم قوانني الوظائف العامة املدنية وقوانني العمل يف القطاع احلكومي، 
فقد أخرجهم املرشوع بنص املادة األوىل منه من نطاق أحكامه فيام عدا أحكام املواد ١٤ و 

١٥و ٢٤ العتبارات تتعلق بالنظام والضبط. 
األعىل  القائد  هو  األمري  أن  من  الدستور  من   ٦٧ باملادة  ورد  ما  فرتدد  الثالثة  املادة  أما 
Ë_« »U‰" من املرشوع األحكام العامة فعرفت املادة ٣  للقوات املسلحة. ولقد تضمن "»
اجليش وحددت مهامته كام أوضحت املادة ٤ األسلحة والوحدات التي يتألف منها اجليش 
اخلدمة  ثالث،  يف  وحرصته  باجليش  االلتحاق  يكون  طريق  بأي   ٥ املادة  حددت  حني  يف 
العسكرية  الرتب  وعددت  فأسمت  ٦و٧  املادتان  وجاءت  والتعيني.  والتطوع  العسكرية 
لكل من الضباط وضباط الصف واألفراد وذلك حسب التسلسل العسكري الذي ينتهي 
رواتب  بتحديد  يتعلق  املادة ١٠ فيام  املسلحة. كام أحالت  بالقائد األعىل للقوات  يف القمة 
رئيس  واختصاصات  لصالحياهتا  وبالنسبة  ١و٢و٣،  أرقام  امللحقة  اجلداول  إىل  اجليش 
به  يصدر  الذي  اجليش  يف  اخلدمة  نظام  حسب  فتحدد  العسكريني  وسائر  العامة  األركان 
فيها  نصها  الوارد  اليمني  أداء  اجليش  ضباط  عىل   ١٢ املادة  أوجبت  وقد  الوزير.  من  قرار 
يؤدي  كام  أعامهلم.  مبارشهتم  قبل  وذلك  ينيبه  من  أو  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  أمام 
ينيبه.  من  أو  للجيش  العامة  األركان  رئيس  أمام  اليمني  هذا  الصف  وضباط  اجليش  أفراد 
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االنضامم  عليهم  حظرت  كام  بالسياسة،  االشتغال  العسكريني  عىل   ١٣ املادة  حظرت  وقد 
بدون إذن كتايب من رئاسة األركان إىل أي مجعية أو نقابة أو هيئة غري اجلمعيات أو اهليئات 
العسكريني  عىل  ويمتنع  حيظر  ما  فعددت   ١٤ املادة  جاءت  وكذلك  للجيش  املخصصة 

عمله. 
ونظراً للرسية التي جيب أن حتاط هبا معامالت اجليش والوزارة وبسبب طبيعة أعامل 
حيرص  التي  األمور  من  كثري  عىل  ذلك  بحكم  وإطالعهم  فيها  العاملني  املدنيني  بعض 
اجليش والوزارة عىل أن تبقى رسية فإن احلظر الوارد يف الفقرتني ١و٢ من املادة ١٤ يرسي 
عليهم  حيظر  بحيث  الوزارة  أو  اجليش  يف  العاملني  املدنيني  عىل  العسكريني  إىل  باإلضافة 
إفشاء أية معلومات تتعلق بعملهم، وال يعدو هذا أن يكون توكيداً لألحكام الواردة بقانون 

الوظائف العامة املدنية. 
لذوي  خيضعون  األقل  الرتب  ذوي  فإن  واالنضباط  والنظام  الطاعة  ملتطلبات  وتبعاً 
الرتب األعىل ويف حالة تساوي الرتب خيضع األحدث لألقدم يف الرتبة واستثناء من هذا 
الرتبة  ذات  يف  الضباط  لسائر  خيضعون  واالختصاصيني  االحتياطيني  الضباط  فإن  احلكم 
فقد  واملناطق  املواقع  قيادة  أما   ١٦ املادة  عليه  نصت  ما  وهذا  األقدمية،  عن  النظر  بغض 
عىل   ١٨ املادة  حظرت  ولقد  االختصاصيني.  دون  اجليش  ضباط  عىل   ١٧ املادة  قرصهتا 
العسكريني أن يعقدوا زواجهم عىل غري الكويتيات قبل احلصول عىل إذن بذلك من رئاسة 
األركان العامة حسبام هو وارد يف هذه املادة، ولدواعي أمن اجليش وسالمته فال جيوز ألي 
عدا  فيام  عريب  لبلد  تنتمي  عربية  من  إال  يتزوج  أن  القانون-  هبذا  العمل  – بعد  عسكري 

الضباط االختصاصيني والعسكريني غري الكويتيني حيث استثنتهم املادة من هذا احلكم. 
يكون  حني  يف  بمرسوم  يكون  العسكرية  الكليات  إنشاء  فإن   ٢٠ املادة  لنص  وطبقاً 
إنشاء املدارس العسكرية بقرار من الوزير وبالنسبة لقبول غري الكويتيني يف هذه الكليات 
 ٢١ املادة  اعتربت  كام  معينة.  حدود  ويف  حكوماهتم  بموافقة  فيكون  العسكرية  واملدارس 
احلرب  أركان  كليات  وشهادات  اجلامعي  للمؤهل  معادلة  العسكرية  الكليات  شهادات 

معادلة لشهادات إمتام الدراسات العليا. 
العسكريني  حماكمة  فإن  العسكري  واالنضباط  العسكرية  اجلرائم  لطبيعة  وبالنظر 
مرتكبي هذه اجلرائم تكون أمام املحاكم العسكرية وفق أحكام قانون املحاكامت والعقوبات 
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االنضباطية  فقد تناولت العقوبات  املادة ٢٣  وهذا ما نصت عليه املادة ٢٢ أما  العسكرية 
وفقاً ملا جاء فيها. وهي تعادل العقوبات التأديبية بالنسبة للموظفني واملستخدمني املدنيني 

مع مراعاة ظروف اجليش اخلاصة. 
ونظراً لرضورات اخلدمة والنظام يف اجليش فإن تأديب املوظفني املدنيني واملستخدمني 
والعامل العاملني يف اجليش جيري استثناء من القواعد العامة وفق اإلجراءات وأمام اهليئات 

التي يصدر هبا قرار من وزير الدفاع وهذا ما نصت عليه املادة ٢٤.
ولقد أوضحت املادة ٢٥ أحوال منح العسكري تعويضاً عن األرضار التي تلحقه أثناء 
اخلدمة وبسببها كام أوجبت املادة ٢٦ تعويض أي شخص يلحقه رضر بسبب املناورات أو 
العمليات العسكرية وفق األحكام التي يصدر هبا قرار من الوزير قابل للطعن أمام القضاء، 
يصدر  مرسوم  إىل  العسكرية  واملنشآت  للثكنات  حرماً  يعترب  ما  حتديد   ٢٧ املادة  وفوضت 

بذلك. 
ولقد نصت املادة ٢٨ عىل أن الدولة تتحمل نفقات كسوة العسكريني وانتقاهلم لعملهم 
الثكنات  يف  وإسكاهنم  بإطعامهم  تقوم  أهنا  كام  طبياً  ورعايتهم  وتسليحهم  وجتهيزهم 
العسكري  اللباس  هو  بالكسوة  واملقصود  العمل.  حاجات  وفق  العسكرية  واملنشآت 
القاطنني  أو  املقيمني  العسكريني  انتقال  منها  فيقصد  لعملهم  انتقاهلم  عبارة  أما  بأنواعه، 
خارج املعسكرات والذين ال يتقاضون عالوة أو بدل انتقال، وبالنسبة لإلطعام واإلسكان 
اجليش ومنشآته  فاملقصود يف حكم هذه املادة هو إطعام العسكريني وإسكاهنم يف ثكنات 
الدولة  تتحمل  أن  عىل  املادة  يف  نص  كام  وحاجاته.  العمل  متطلبات  وفق  فقط  العسكرية 
بنفقات إطعام املدنيني العاملني يف مناطق العمليات احلربية أو املناورات وكذا السجناء يف 
ودون  القانون  هلذا  التنفيذية  القرارات  وفق  ذلك  كل  احلرب.   وأرس العسكري  السجن 

إخالل بالبدالت والعالوات اإلضافية املشار إليها يف املادة ٤٩ منه.
ونظراً ملا قد حيتاجه اجليش يف الوقت احلارض من ضباط لتدريبه عىل األسلحة املختلفة 
بصفة  اجليش  يف  اختصاصيني  ضباطاً  الكويتيني  غري  قبول   ٢٩ املادة  أجازت  فقد  احلديثة 
مؤقتة وبرشوط وأوضاع يصدر هبا مرسوم كام جيوز عند احلاجة قبول تطوع غري الكويتيني 

كضباط صف وجنود فنيني أو مهنيني وفقاً ألحكام يصدر هبا قرار من الوزير. 
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 ٣٠ املادة  فنصت  الضباط  شأن  يف  منهام  األول  فصلني،  إىل  وينقسم  التعيني  يف  وهو 
عىل أن تولية الضباط تكون بمرسوم ثم بينت املادة ٣١ أن الرتبة حق للضابط وبالتايل ال 
يفقدها إىل يف حالتني، يف حالة فقده اجلنسية الكويتية أو يف حالة صدور حكم عليه جيرده 
عىل  نصت  فقد   ٣٢ املادة  أما  العسكرية،  والعقوبات  املحاكامت  قانون  ألحكام  وفقاً  منها 
الضباط  قبول  أن   ٣٣ املادة  بينت  حني  يف   . ضابطاً يقبل  فيمن  توافرها  جيب  التي  الرشوط 
خالف  عىل  القانون  ينص  مل  ما  وذلك  مربوطها  بأول  املالزم  رتبة  يف  مرة  وألول  يكون 
 ٣٤ املادة  أجازت  ولقد  مالزم.  برتبة  مرة  ألول  قبوهلم  للطيارين  بالنسبة  جيوز  كام  ذلك 
رتبة  يف  يعادهلا  ما  أو  فصيل  آمر  شهادة  عىل  احلائزين  من  والوكالء  الضباط  وكالء  تولية 
املالزم برشط نجاحهم يف دورة تدريبية تؤهلهم هلذه الرتبة، وقد أحالت هذه املادة إىل قرار 
والوكالء  الوكالء  من  ضباطاً  توليتهم  جيوز  من  عدد  حتديد  أمر  الوزير  من  يصدر  سنوي 
 إحد من  املتخرج  حكم  يف  اعترب  العامة  الثانوية  شهادة  عىل  أحدهم  حصل  وإذا  األول. 
الكليات العسكرية وذلك من أجل تشجيع الفئة من العسكريني لإلقبال عىل التعليم. ثم 
عاجلت املادة ٣٥ أمر قبول الضباط االختصاصيني وكذلك املادة ٣٦ فقد تكلمت عن قبول 
األطباء البرشيني كضباط اختصاصيني وذلك وفقاً لألحكام الواردة يف هذه املادة. وال بد 
من خضوع الضابط االختصايص بعد قبوله لدورة تدريبية إال إذا كان قد سبقت له خدمة 
حتت  سنة  االختصايص  الضابط  يقيض  األحول  كل  ويف  ثالثة شهور  عن  تقل  ال  عسكرية 
التجربة حسبام هو وارد يف املادة ٣٧، وأما املادة ٣٨ فقد نصت عىل حتديد أقدمية الضباط 
يف رتبهم. وأوضحت املادة ٣٩ كيفية إعادة الضابط املستقيل أو املتقاعد أو املرسح ألسباب 
صحية، إىل اخلدمة. أما الفصل الثاين فقد تناول - يف مواده – أحوال ورشوط تعيني ضباط 
إما  يكون  بحيث  الصف  ضباط  تعيني  أمر   ٤٣ املادة  حددت  وقد  األفراد.  وتطوع  الصف 
بالرتقية من األفراد أو من خرجيي املدارس العسكرية. ثم حددت املادة ٤٥ أقدمية ضباط 

الصف حسبام ورد فيها. 
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والبدالت  الراتب  يف  األول  الفصل  فصول،  مخسة  من  ويتكون  اخلدمة،  أحكام  يف 
تاريخ   ٤٧ املادة  بينت  ثم  به  املقصود  وما  الراتب   ٤٦ املادة  عرفت  فقد  والعالوات. 
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فقد  الدورية  العالوة  أما  واألفراد.  الصف  ضباط  وكذلك  لرواتبهم  الضباط  استحقاق 
اإلضافية  والعالوات  البدالت  ورشوط  وفئات  ألنواع  وبالنسبة   ٤٨ املادة  عليها  نصت 
وزير  مع  باالتفاق  الوزير  من  يصدر  قرار  إىل  حتديدها  أمر   ٤٩ املادة  أحالت  فقد  والفنية 
املالية. وتشجيعاً ملن يقوم من العسكريني بأعامل تستحق التقدير أو ملن أصيب أثناء اخلدمة 
أو بسببها فقد أجازت املادة ٥٠ للوزير منحهم مكافأة استثنائية. أما املادة ٥١ فقد نصت 
البالد  إىل  عودته  حتى  وبدالته  راتبه  لكامل  األرس  يف  يقع  الذي  العسكري  استحقاق  عىل 
وأوضحت ما يرسي عىل راتبه وفقاً لألحكام الواردة يف هذه املادة. يف حني نصت املادة ٥٢ 
عىل األحكام التي ترسي عىل رواتب العسكري املحال إىل املحاكمة. وقد بينت املادة ٥٣ 
نسبة ما جيوز حجزه أو خصمه من رواتب العسكريني بحيث أعطت األولوية لدين النفقة 
خيصم  ما  حتديد  أمر  أحالت  قد   ٥٤ املادة  أن  حني  يف  للحكومة  مطلوباً  يكون  ما  ألداء  ثم 
من رواتب العسكريني نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم إىل قرار من الوزير وكذلك 
أوجه الرصف من هذه اخلصميات. أما الفصل الثاين فهو عن التقارير الرسية حيث أوجبت 
املادة ٥٥ أن يعد لكل ضابط ملف خدمة رسي مستقل كام أوجبت املادة ٥٦ أن يتقدم عن 
كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير رسي يف شهر يناير من كل عام. وقد عاجلت املادة ٥٧ 
وضع الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف فحرمته من أول عالوة دورية تستحق 
له بعد اعتامد التقرير، بالنسبة لضباط الصف واألفراد فتعد هلم – وفقاً ألحكام املادة ٥٨ 

أحوال.  – صحيفة 
والفصل الثالث يف الرتقية، وقد أجازت املادة ٦٢ بقرار تنظيمي من الوزير ختفيض املدد 
املقررة يف اجلداول امللحقة كحد أدنى للرتقية وذلك يف حالة احلرب، كام أجازت املادة ٦٣ 
بناء عىل عرض و زير الدفاع. للقائد األعىل للقوات املسلحة بمرسوم أن يمنح العسكري 
رتبة أو أكثر. وتكون ترقية الضباط بمرسوم كام هو وراد يف املادة ٦٤ أما املادة ٦٥ فتشرتط 
فإنه  املالزم  أما  للرتقية  أدنى  كحد  املقررة  املدة  رتبته  يف  أتم  قد  يكون  أن  الضابط  ترقية  يف 
من  الرتقية   ٦٦ املادة  تعالج  ثم  الرتبة.  يف  سنتني  قضائه  بمجرد  أول  مالزم  رتبة  إىل  يرقى 
رتبة مالزم أول ونقيب ورائد فجعلتها باألقدمية املطلقة بعد النجاح يف دورة اجتياز الرتبة 
كام نصت هذه املادة عىل أن الرتقية فيام زاد عن رتبة رائد تكون باالختيار استناداً إىل آراء 
التسلسل. وتشجيعاً للضباط الذين يقومون بأعامل أو خدمات ممتازة تستحق التقدير فقد 
جيوز  كام  للرتقية  العامة  األحكام  من  استثناء  التالية  الرتبة  إىل  ترقيتهم   ٦٧ املادة  أجازت 
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منحهم أقدمية اعتبارية مدة ال جتاوز سنة وذلك لالمتياز ووفق ما نصت عليه هذه املادة. 
أما املادة ٦٨ فال جتيز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خالل السنة 
 ٦٩ املادة  نصت  فقد  واألفراد  الصف  لضباط  بالنسبة  أما   . هنائياً فيها  التقرير  أصبح  التي 
ثم  التسلسل.  آراء  عىل  بناء  العامة  األركان  رئيس  من  إداري  بأمر  ترقيتهم  تكون  أن  عىل 
متيض املواد من ٧٠-٧٣ فتبني الرشوط الواجب توافرها يف ترقية ضباط الصف واألفراد. 
إىل  واألفراد  الصف  ضباط  ترقية  الضباط-  يف  احلال  هو  كام  أجازت-  فقد   ٧٣ املادة  أما 
الرتبة التالية لرتبهم إذا قاموا بأعامل أو خدمات ممتازة تستحق التقدير دون التقيد بالرشوط 

الواردة يف املواد ٧٠-٧٢.
امللحقني  معاملة  وكيفية  وندهبم  العسكريني  نقل  أحوال  الرابع  الفصل  تناول  وقد 
العسكريني يف البعثات الدبلوماسية يف اخلارج ووفقاً ألحكام املادة ٧٦ يكون نقل الضباط 
القادة واألمراء داخل اجليش والوزارة بقرار من الوزير وما عداهم من العسكريني فيكون 
احلكومات  إىل  الضباط  إعارة  عن   ٧٧ املادة  تكلمت  كام  العامة  األركان  رئيس  من  بأمر 
واهليئات األجنبية أو الدولية أو اهليئات واملؤسسات املحلية وأجازت ذلك برشط موافقة 

الضابط كتابة. أما املادة ٧٩ فقد بحثت إيفاد العسكريني لبعثات دراسية ومهام رسمية. 
ثم يأيت الفصل اخلامس فيحدد اإلجازات التي متنح للعسكريني وأحوال منحها، وكام 
جاء يف املادة ٨٦ أن للعسكري أن حيتفظ برصيد إجازاته الدورية التي مل حيصل عليها ومل 
يتقاض بدهلا نقداً خالل مخس سنوات إما إذا أراد االنتفاع هبا يف سنة واحدة فيكون ذلك 
بام ال يزيد عىل ثالثة أشهر إذا سمحت ظروف العمل بذلك. إىل آخر ما ورد يف هذه املادة. 
أما املادة ٨٨ فقد أوجبت أن يرصف للعسكري يف إجازته الدورية وعند قيامه باإلجازة 
التي  العسكري  رواتب  عىل   ٨٩ املادة  نصت  وقد  االنتقال  بدل  عدا  وبدالته  راتبه  كامل 
وكيفية  أحوال  بينت  فقد   ٩١ املادة  أما  بحادث.  اإلصابة  أو  املرض  حاالت  يف  ترصف 
الترصيح باإلجازة املرضية واإلذن بامتدادها يف حني أن املادة ٩٢ تناولت أحوال ترسيح 
اإلدارية  اإلجازة  موضوع  تناولتا  فقد   ٩٤  ،٩٣ املادتان  أما  صحية.  ألسباب  العسكري 

وإجازة احلج.
l «d « »U «

ويبحث يف انتهاء خدمة العسكريني وكيفية معاملتهم عند انتهاء خدمتهم حيث نصت 
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املادة ٩٨ عىل األسباب التي تبنى عىل توفر إحداها انتهاء خدمة الضابط واملادة ٩٩ بينت 
إحالة  أجازت   ١٠٠ املادة  أن  حني  يف  والفرد.  الصف  ضابط  خدمة  تنهي  التي  األسباب 
السن  رتبته  يف  عمره  وبلغ  اخلدمة  يف  سنة  عرشة  مخسة  قضائه  بعد  التقاعد  إىل  الضابط 
أجازت  فقد  والفرد  الصف  ضابط  أما  املادة.  هذه  يف  رتبة  لكل  بالنسبة  عليها  املنصوص 
املادة ١٠١ إحالته إىل التقاعد بأمر من رئيس األركان العامة إذا أتم اخلامسة واألربعني من 
عمره وقىض مخسة عرش سنة يف اخلدمة، ووفقاً ألحكام املادة ١٠٢ فللعسكري أن يطلب 

إحالته إىل التقاعد إذا أمىض يف اخلدمة عرشين سنة ميالدية كاملة. 
استوىف  قد  وكان  التقاعد  إىل  عسكري  أحيل  إذا  ما  حالة  عاجلت  فقد   ١٠٣ املادة  أما 
املدة الالزمة كحد أدنى للرتقية ونظراً لعدم وجود شواغر ومل تتم ترقيته، ففي هذه احلالة 
وطبقاً ألحكام هذه املادة يمنح الرتبة التالية واحتسب تقاعد عىل هذا األساس. أما املادتان 
١٠٤و ١٠٥ فقد بحثتا يف االستقالة يف حني أن املادة ١٠٦ فقد نصت عىل أن العسكري 
حتت االختبار يرسح يف حالة عدم اجتيازه فرتة التجربة بنجاح. أو إذا اقتىض الصالح العام 
أثناء  يصابون  الذين  الطائر  الركب  وعنارص  ١٠٧الطيارين  املادة  خصت  وقد  ترسحيه. 
الطريان أو بسببها ومنحتهم ميزات مالية بالفئات الواردة يف هذه املادة كل ذلك مع عدم 
اإلخالل باحلقوق األخر املقررة يف قانون التقاعد للعسكريني ثم تأيت املادة ١١١ فتعترب 
العسكريني الذين تنتهي خدمتهم باإلحالة إىل التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم جتديد 
تطوعهم من االحتياط حيث يصدر بتنظيم خدمة االحتياط مرسوم. كام أجازت هذه املادة 
للوزير استدعاء االحتياطي يف حاالت احلرب واحلكم العريف والطوارئ كام أعطت املادة 
١١٣ للعسكريني الذين تنتهي خدمتهم يف اجليش بسبب العجز الصحي األولوية يف التعيني 

يف الوظائف املدنية إذا استوفوا رشوط التعيني فيها. 
∫f U)« »U «

وقد عالج هذه الباب األحكام االنتقالية فأبقى عىل النظم املعمول هبا حالياً يف اجليش 
إال ما كان منها متعارضاً مع أي نص من نصوص هذا القانون كام ثبت العسكريني الكويتيني 
عىل  اخلدمة  يف  العسكريني  الكويتيني  غري  استمرار   ١١٥ املادة  وقررت  احلالية،  رتبهم  يف 
أن ترسي يف حقهم العقود اخلاصة بالعسكريني غري الكويتيني. وخولت املادة ١١٧ وزير 
الدفاع سلطة إصدار األوامر والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون وأجازت له أن ينيب 

وكيل الوزارة أو رئيس األركان العامة يف إصدار بعضها.
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وتعترب جزءاً ال يتجزأ منه وهي اجلداول ١و ٢و ٣ وتتضمن رواتب الضباط وضباط 
الصف واألفراد ورواتب اجلنود املهنيني.

أما اجلدول رقم ٤ فهو يف التعاريف ويتضمن عبارات واصطالحات عسكرية تكفل 
هذا اجلدول بتعريفها. 

ŸU?? b « d “Ë 
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نحن صباح السامل الصباح                                                       أمري الكويت 
بعد االطالع عىل املواد ٤٧، ٦٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦١ من الدستور.

وعىل القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ يف شأن اجليش وخاصة عىل املواد ٢٠ و ٣٢و ٣٤ 
منه.

وعىل القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء جملس الدفاع األعىل.
وبناء عىل عرض وزير الدفاع.

وبعد موافقة جملس الوزراء.
w üU  UML —
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الثانوية  شهادة  عىل  احلصول  هبا  لاللتحاق  يشرتط  عسكرية،  كلية  بالكويت  تنشأ 
الداخيل  النظام  الئحة  يف  املقررة   األخر الرشوط  إىل  باإلضافة  يعادهلا.  ما  أو  العامة 

للكلية.
(*)
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يكون تعيني مدير الكلية العسكرية من بني الضباط و األمراء أو القادة بقرار من وزير 
الدفاع.

W U  …œU

بعد  الدفاع،  وزير  من  بقرارات  أنظمتها  وسائر  للكلية،  الداخيل  النظام  الئحة  تصدر 
أخذ رأي جملس الدفاع األعىل.

قبل  نصها  وكان  العرشون،  السابعة  السنة   -١٣٨٣ العدد  اليوم  الكويت  يف  املنشور  املرسوم  بموجب  الثانية  املادة  عدلت   *
التعديل  عىل النحو التايل:

يكون تعيني مدير الكلية العسكرية، من بني الضباط والقادة، بمرسوم بناء عىل عرض وزير الدفاع.  
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عىل رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع، كل فيام خيصه، تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره. 

X uJ « W Ëœ dO √ 

ÕU B « r U « ÕU � 

¡«—“u « fK  fOz—

d U'« bL _« d U

 
ŸU b « d “Ë 

ÕU B « r U « tK « b F « bF

 
صدر بقرص السيف يف : ٢٢ رجب ١٣٨٨هـ

املـــــوافـــق: ١٤ أكتوبر ١٩٦٨م
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بعد اإلطالع عىل:
القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء جملس الدفاع األعىل. 

القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ يف شأن اجليش والقوانني املعدلة له. 
التقاعد  ومكافآت  معاشات  قانون  ١٩٨٠بإصدار  لسنة   ٦٩ رقم  القانون 

للعسكريني. 
القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ يف شأن اخلدمة اإللزامية واالحتياطية
املرسوم الصادر يف ١٤ أكتوبر سنة ١٩٦٨ بإنشاء الكلية العسكرية. 

املرسوم الصادر يف ١٥ نوفمرب ١٩٨١ بنظام تعيني مدير الكلية العسكرية.
القرار الوزاري رقم ١٩٩٥/٣٦ بشأن نظام وخمصصات البعثات والتفرغ الدرايس 

للعسكريني. 
القرار الوزاري رقم ٩٧/٣٨٧ بتسمية كلية عيل الصباح العسكرية. 

القرار الوزاري رقم١١/ ١٩٩٨ يف شأن تنظيم اهليئة العسكرية. 
وبناء عىل عرض رئيس األركان العامة للجيش. 

—d??
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كلية عيل الصباح العسكرية مؤسسة علمية عسكرية، ختتص بتعليم وإعداد وتدريب 
العسكرية  واملهارات  للعلوم  األساسية  بالقواعد  وتزويدهم  هبا،  امللتحقني  الطلبة  وتأهيل 
وجعلهم  مداركهم  توسيع  مع  واإلدارية،  القيادية  شخصيتهم  لبناء  وذلك  واألكاديمية، 
بالعلوم  تزويدهم  مع  اإلسالمية،  العقيدة  من  إطار  يف  واالستنتاج  التفكري  عىل  قدرة  أكثر 
أعىل  غرس  بغية  العسكرية،  خدمتهم  بمجال  املبارشة  العالقة  ذات   األخر واملعارف 
برتبة  منهم  كل  ليكون  لتخرجيهم  متهيداً  ذلك  وكل  ولألمري،  للوطن  ثم  هللا  الوالء  مراتب 

 .مالزم مؤهل لقيادة وحدة فرعية صغر
©≤® …œU

ختتص الكلية بإعداد وتدريب وتأهيل وختريج الفئات املبينة أدناه. 
: الطلبة الضباط من محلة املؤهل اجلامعي. أوالً
: الطلبة الضباط من محلة شهادة الدبلوم.  ثانياً

: الطلبة الضباط من محلة شهادة الثانوية العامة.  ثالثاً
: الطلبة الضباط من ضباط الصف محلة املؤهالت اجلامعية.  رابعاً

: الطلبة الضباط من ضباط الصف من محلة شهادة الدبلوم.  خامساً
: الطلبة الضباط من ضباط الصف محلة شهادة الثانوية العامة.  سادساً

: الطلبة الضباط من احلرس الوطني من محلة الثانوية العامة وما فوقها. سابعاً
: الطلبة املجندون من محلة املؤهالت اجلامعية.  ثامناً

: الطلبة الضباط املبعوثني من حكوماهتم.  تاسعاً
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النادرة،  التخصصات  ذوي  من  االختصاصيني  الضباط  وتأهيل  تدريب  للكلية  جيوز 
مدة  بتحديد  قراراً  للجيش  العامة  األركان  رئيس  عرض  عىل  بناء  الدفاع  وزير  ويصدر 

تدريبهم ونوع الدراسة، وما يعترب ختصص نادر يف تطبيق أحكام هذه املادة. 
©¥® …œU

جيوز للكلية عقد الدراسات والندوات للعسكريني واملوظفني العاملني بوزارة الدفاع 
يف املجاالت التي تتطلبها األعامل املتعلقة باخلدمة العسكرية، ويصدر رئيس األركان العامة 

للجيش األوامر املنفذة لذلك. 
©μ® …œU

للكلية أن تقوم بتوثيق الروابط العسكرية والثقافية والعلمية مع الكليات واألكاديميات 
خالل  من  خارجها،  أو  الكويت  داخل  سواء  والعلمية،  العسكرية  واملؤسسات  واهليئات 

بروتوكوالت تعاون توقع من رئيس األركان العامة للجيش. 
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تتكون الكلية من األجهزة التعليمية والتدريبية واإلدارية املختلفة والتي يصدر هبا قرار 
من وزير الدفاع وذلك عىل النحو التايل.
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يشكل للكلية جملس أعىل برئاسة نائب رئيس األركان العامة وعضوية كل من 
رئيس هيئة التعليم العسكري. ١ -

مدير كلية عيل الصباح العسكرية.  ٢ -
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أمار معاهد القوات وأمار املدرسة البحرية.  ٣ -
مدير التدريب. ٤ -

مدير شئون العسكريني. ٥ -
ممثل عن هيئة القضاء العسكري ال تقل رتبته عن عقيد. ٦ -

أحد أعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت، ومن اهليئة العامة للتعليم التطبيقي  ٧ -
والتدريب.

.( رئيس فرع التدريب بالكلية (مقرراً ٨ -
والبحوث  والدراسات  املوضوعات  إلعداد  إدارية  أو  فنية  جلاناً  يشكل  أن  للمجلس 
أن  دون  املتخصصني  من  يراه  من  جلساته  حلضور  يدعو  أن  وله  اختصاصه،  يف  الداخلة 

يكون له صوت معدود يف اجتامعات املجلس.

WOKJK  vK _« fK *« ’UB « 
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خيتص املجلس األعىل للكلية باملهام والواجبات التالية:-
والتدريب  التعليم  جمال  يف  تتبع  التي  العامة  والسياسات  اخلطط  وإقرار  رسم  ١ -

والبحث العلمي بام يتفق مع حاجة الكية. 
وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية يف جمال نشاط الكلية. ٢ -

إقرار القواعد اخلاصة بشغل الوظائف من خارج أعضاء هيئة التدريس والتدريب  ٣ -
عرض  عىل  بناء  وذلك  املختلفة  والفنية  العلمية  والتخصصات  اخلربة  ذوي  من 

جملس الكلية. 
من  التدريس  هيئة  أعضاء  رشوط  فيهم  تتوافر  من  بندب  اخلاصة  القواعد  إقرار  ٤ -

خارج الكلية بناء عىل عرض جملس الكلية للقيام بأعامل التدريس. 
املوافقة عىل خطط تطوير الكلية.  ٥ -

اإلجراءات  واختاذ  الكلية  جملس  من  إليه  املقدمة  والتوصيات  املقرتحات  دراسة  ٦ -
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املناسبة بشأهنا. 
النظر يف املسائل التي ير وزير الدفاع ورئيس األركان عرضها عىل املجلس فيام  ٧ -

يتعلق بشئون الكلية. 
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يعقد  كام  األقل،  عىل  السنة  يف  مرتني  رئيسه  من  بدعوة  للكلية  األعىل  املجلس  جيتمع 
املجلس عند الرضورة بأمر من رئيسه.
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توجه الدعوة الجتامع املجلس كتابة إىل مجيع األعضاء قبل موعد االجتامع بثالثة أيام 
وأربع وعرشين ساعة يف حالة االستعجال، ويرفق بالدعوة جدول األعامل. 
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ال يكون انعقاد املجلس صحيحاً إال بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية 
أصوات احلارضين، وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
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 لكل عضو من أعضاء املجلس أن يطلب من رئيس املجلس أثناء اجللسة عرض ما ير
من مسائل، ويقرر املجلس ما إذا كان ثمة حمل للمداولة يف شأهنا. 
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يقوم املجلس بتحرير حمارض جلساته وإثباهتا يف سجل يوقعه من رئيس املجلس.
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األركان  رئيس  عىل  عرضها  بعد  إال  نافذة  للكلية  األعىل  املجلس  قرارات  تكون  ال 
العامة للجيش وله يف هذه احلالة اعتامدها أو إعادهتا ملزيد من الدراسة. 
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يكون للكلية مدير يتويل قيادهتا وإدارهتا، وترصيف كافة شئوهنا املختلفة، واإلرشاف 
الضباط  بني  من  وزاري  بقرار  تعيينه  ويكون  بالكلية.  اخلاصة  القرارات  كافة  تنفيذ  عىل 

األمراء أو القادة وذلك بناء عىل عرض رئيس األركان العامة للجيش. 
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يتويل مدير الكلية اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات املجلس األعىل للكلية. 
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يشكل بالكلية جملس برئاسة مدير الكلية وعضوية كل من: 
كبري املعلمني. ١ -

رئيس فرع التدريب. ٢ -
رئيس فرع العلوم األكاديمية. ٣ -

رئيس فرع القو البرشية واإلمداد.  ٤ -
سكرترياً آمر رسايا الطلبة الضباط.    ٥ -

وللمجلس أن يشكل جلاناً فنية إلعداد املوضوعات والدراسات والبحوث الداخلة يف 
اختصاصه، وله أن يدعو حلضور جلساته من يراه من املتخصصني دون أن يكون له صوت 

معدود يف اجتامعات املجلس. 
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خيتص جملس الكلية بالواجبات واملهام التالية:
تنفيذ ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة من املجلس األعىل للكلية.  ١ -
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 إعداد اخلطة السنوية للكلية عىل أساس تقدير علمي سليم الحتياجاهتا من القو ٢ -
.البرشية وكافة االحتياجات املادية األخر

املخصصة  الوحدات  وعدد  الدراسية،  باملقررات  اخلاصة  والنظم  األوامر  إعداد  ٣ -
للدارسني بالكلية كل حسب ختصصه ومؤهله العلمي، مع توزيع تلك الوحدات 
عىل سنوات الدراسة وفصوهلا متهيداً لعرضها عىل رئيس األركان العامة للجيش 

إلصدارها.
وضع القواعد املنظمة ألعامل االمتحانات.  ٤ -

إعداد برامج التطوير اإلداري للكلية.  ٥ -
حيقق  بام  الكلية  أجهزة  يف  العمل  إجراءات  بتسهيل  املتعلقة  الدراسات  إعداد  ٦ -

أهدافها. 
والتنظيمية  التعليمية  السياسة  ختص  التي  املواضيع  يف  املشورة  وتقديم  املساعدة  ٧ -

والتدريبية واإلدارية للمجلس األعىل للكلية. 
املوضوعات التي ير رئيس املجلس عرضها عليه. ٨ -
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يكون  وال  الكلية،  بمجلس  العمل  بنظام  اخلاصة  األوامر  الكلية  جملس  رئيس  يضع 
رئيس  من  باعتامد  قراراته  وتصدر  أعضائه  أغلبية  بحضور  إال  صحيحاً  املجلس  اجتامع 

املجلس. 
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جيتمع جملس الكلية بدعوة من رئيسه مرة يف الشهر عىل األقل، كام يعقد املجلس عند 
الرضورة بأمر من رئيسه.
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يشرتط فيمن يقبل بالكلية ما ييل:
أن يكون كويتي اجلنسية، وجيوز بقرار من وزير الدفاع قبول غري الكويتيني املبعوثني  ١ -

من قبل حكوماهتم يف حدود العدد الذي حيدده سنوياً جملس الدفاع األعىل.
أن يكون حممود السرية والسلوك وحسن السمعة. ٢ -

أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو يف جنحة خملة بالرشف أو األمانة، ما مل  ٣ -
يرد إليه اعتباره. وحيول دون قبوله احلكم بإيقاف تنفيذ العقوبة أو التقرير باالمتناع 

عن النطق بالعقاب.
أال يكون قد سبق فصله من خدمة احلكومة بحكم أو بقرار تأديبي هنائي. ٤ -

. أال يكون قد سبق فصله من أي جهة تعليمية فصالً تأديبياً ٥ -
أال يكون قد سبق فصله من الكلية أو من أية كلية عسكرية أخري. ٦ -

أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا كان من العاملني باحلكومة إذا ما تم قبوله هنائياً  ٧ -
بالكلية.

أال يكون قد سبق قبول استقالته يف نفس العام الدرايس من الكلية. وجيوز بقرار  ٨ -
من وزير الدفاع قبول املستقيل منها إذا زالت عنه أسباب استقالته، ويكون قبوله 

مع الدفعة التالية برشط استيفائه للرشوط العامة واخلاصة للقبول.
أن يكون الئقاً صحياً للخدمة امليدانية وفقاً للرشوط الصحية التي يصدر هبا أمر  ٩ -

من رئيس األركان العامة للجيش.
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من  ومصدقة  هبا  معرتف  املطلوب  العلمي  باملؤهل  شهادة  عىل  حاصالً  يكون  أن  ١٠ -
وزارة الرتبية والتعليم العايل.

أن جيتاز اختبارات اللياقة البدنية واملعلومات والثقافة والقدرات العقلية والنفسية،  ١١ -
اختبار  لكل  املخصصة  الدرجات  وحيدد  الغرض،  هلذا  جلاناً  الكلية  مدير  ويشكل 
منها، ويعترب الطالب غري الئق إذا حصل عىل أقل من ٦٠% من جمموع الدرجات 

املقررة هلذه االختبارات.
أن جيتاز املقابلة الشخصية واألمنية. ١٢ -
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مع عدم اإلخالل بام نصت عليه املادة السابقة، يشرتط يف امللتحقني بالكلية باإلضافة 
إىل تلك الرشوط توافر رشوط خاصة لكل فئة من امللتحقني عىل حدة ووفقاً ملا هو مبني 

باملواد أدناه.
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بناء  الدفاع  لوزير  جيوز  خاصة  رشوط  من  القرار  هذا  عليه  نص  بام  اإلخالل  عدم  مع 
عىل عرض رئيس األركان العامة للجيش اشرتاط رشوط أخري إضافية عىل تلك الرشوط 

جيب استيفاءها للقبول وذلك وفقا ملا تقتضيه املصلحة العامة.
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يشرتط فيمن يقبل طالب ضابط من محلة املؤهل اجلامعي الرشوط اخلاصة التالية:
أن يكون حاصالً عىل الشهادة اجلامعية أو ما يعادهلا. ١ -

أن ال يقل التقدير عن جيد. ٢ -
الرشط  هذا  من  ويستثنى  بالكلية.  التحاقه  عند  عمره  من  عاماً   ٢٦- ٣ يتجاوز  ال  أن 
كل  ويف  اجلامعية،  الشهادة  عىل  حصوهلم  بعد  عليا  دراسات  عىل  احلاصلون 
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األحوال يشرتط أن ال يتجاوز عمره ٢٨ عاماً، وجيوز لوزير الدفاع االستثناء من 
هذا الرشط. 
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ضابط  طالب  بالكلية  يقبل  فيمن  يشرتط  للقبول  العامة  الرشوط  تطبيق  من  استثناء 
مبعوث من حكومته أن يكون الئقاً صحياً بموجب رشوط اللياقة الصحية اخلاصة بالطلبة 

الضباط لدولة الكويت. 
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يشرتط فيمن يقبل طالب ضابط من محلة الدبلوم ما ييل: 
شهادة  توافر  عليها  احلصول  يشرتط  والتي  الدبلوم  شهادة  عىل  حاصالً  يكون  أن  ١ -

الثانوية العامة. 
أن ال يقل التقدير عن جيد.  ٢ -

. أن ال يكون متزوجاً ٣ -
أن ال يتجاوز عمره ٢٣- ٤ عاماً عند التحاقه بالكلية. 
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يشرتط فيمن يقبل بالكلية طالب ضابط من محلة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا ما 
ييل: 

عند  عاماً   ٢١- ١ يتجاوز  ومل  ميالدية  سنة  عرش  سبعة  العمر  من  بلغ  قد  يكون  أن 
التحاقه بالكلية. 

أال يكون قد سبق له التقدم للتسجيل بالكلية أكثر من مرتني ومل يقبل.  ٢ -
 . أال يكون متزوجاً ٣ -
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يشرتط فيمن يقبل بالكلية ضابط جمند من محلة املؤهالت اجلامعية أو ما يعادهلا ماييل:
أن ال يكون متخلفاً عن االلتحاق باخلدمة العسكرية اإللزامية بدون عذر قانوين،  ١ -
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نفسه  يقدم  الذي  املتخلف  يعفى  أن  بذلك  يفوضه  من  أو  الدفاع  لوزير  وجيوز 
. ويبدي عذراً جدياً

أن جيتاز بنجاح كشف اهليئة وفق الرشوط التي يضعها رئيس األركان العامة للجيش  ٢ -
بناء عىل عرض جملس الكلية تتضمن النسب واختبارات اللياقة واملعلومات العامة 

والقدرات وتطبيق املقاييس النفسية. 
أن يكون الئقاً صحياً للخدمة العسكرية اإللزامية امليدانية.  ٣ -
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يشرتط فيمن يقبل بالكلية طالب ضابط من احلرس الوطني أن جيتاز الرشوط العامة 
واخلاصة للقبول بالكلية. 

©≥∞® …œU

يشرتط فيمن يقبل بالكلية ضابط من ضباط الصف من محلة املؤهالت اجلامعية أو ما 
يعادهلا ما ييل: 

أن ال تقل خدمته باجليش عن عرش سنوات.  ١ -
أن ال تقل رتبته عن رقيب.  ٢ -

 . أن ال يقل تقديره يف آخر ثالث تقارير سنوية عن جيد جداً ٣ -
خلو ملفه من املجالس العسكرية املدان هبا خالل السنوات اخلمسة األخرية من  ٤ -

خدمته.
أن ال يتجاوز عمره عند التحاقه بالكلية ٣٠- ٥ عاماً .

أن يكون الئقاً صحياً وفقاً للرشوط الصحية اخلاصة به والتي يصدر هبا أمر من  ٦ -
رئيس األركان العامة للجيش.

أن يكون قد اجتاز الدورات احلتمية لضباط الصف كل حسب ختصصه وبمعدالت  ٧ -
 . ال تقل عن جيد جداً
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يشرتط فيمن يقبل بالكلية من ضباط الصف من محلة شهادة الدبلوم أو ما يعادهلا ما 
ييل:
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أن ال يتجاوز عمره ٢٨- ١ سنة عند التحاقه بالكلية. 
أن ال تقل خدمته باجليش عن سبع سنوات.  ٢ -

أن ال تقل رتبته عن رقيب.  ٣ -
أن يكون قد اجتاز الدورات احلتمية لضباط الصف كل حسب ختصصه وبمعدالت  ٤ -

. ال تقل عن جيد جداً
خلو ملفه من املجالس العسكرية املدان هبا خالل السنوات اخلمسة األخرية من  ٥ -

خدمته.
. أن ال يقل تقديره يف آخر ثالث سنوات عن جيد جداً ٦ -

رئيس  من  أمر  هبا  يصدر  والتي  به  اخلاصة  للرشوط  وفقاً  صحياً  الئقاً  يكون  أن  ٧ -
األركان العامة للجيش. 
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الثانوية  شهادة  محلة  من  الصف  ضباط  من  ضابط  طالب  بالكلية  يقبل  فيمن  يشرتط 
العامة أو ما يعادهلا ما ييل:-

أن ال يتجاوز عمره ٢٦- ١ سنة عند التحاقه بالكلية. 
أن ال تقل مدة خدمته باجليش عن مخس سنوات.  ٢ -

 . أن ال تقل تقاريره يف آخر ثالث سنوات عن جيد جداً ٣ -
خلو ملفه من املجالس العسكرية املدان هبا خالل السنوات اخلمس األخرية من  ٤ -

خدمته.
أن يكون قد اجتاز الدورات احلتمية لضباط الصف كل حسب ختصصه وبمعدالت  ٥ -

 . ال تقل عن جيد جداً
أن ال تقل رتبته عن رقيب.  ٦ -

رئيس  من  أمر  هبا  يصدر  والتي  به  اخلاصة  للرشوط  وفقاً  صحياً  الئقاً  يكون  أن  ٧ -
األركان العامة للجيش. 
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يصدر رئيس األركان العامة للجيش يف هناية شهر أبريل من كل عام بناء عىل عرض 
القبول  وتقديرات  ونسب  واملؤهالت  والتخصصات  األعداد  للكلية  األعىل  املجلس 

املطلوبة لاللتحاق بالكلية كطلبة ضباط. 
©≥¥® …œU

تعلن رئاسة األركان العامة للجيش عن تاريخ فتح باب القبول والتسجيل للمتقدمني 
هذا  يف  عليها  واملنصوص  للقبول  واخلاصة  العامة  الرشوط  ضمن  بالكلية  لاللتحاق 

القرار.
©≥μ® …œU

اإلدارة  هيئة  طريق  عن  للعسكريني  بالنسبة  بالكلية  وااللتحاق  القبول  طلبات  ترفع   
برفع  اخلاصة  والتعليامت  األوامر  البرشية   والقو اإلدارة  هيئة  وتصدر  البرشية،   والقو

تلك الطلبات بام ال خيالف أحكام هذا القرار. 
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 جتري الكلية املقابلة األولية للمتقدمني هلا، وترفع الكلية جمتازي هذه املقابلة إلجراء 
اخلاصة  والتعليامت  األوامر  للجيش  العامة  األركان  رئيس  ويصدر  الطبية،  الفحوص 

بتشكيل جلنة هلذه املقابلة بناء عىل عرض مدير الكلية. 
©≥∑® …œU

هيئة  إىل  الطبية  والفحوصات  األولية  االختبارات  جمتازي  أسامء  الكلية  ترفع   
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االستخبارات واألمن (مديرية األمن) الختاذ اإلجراءات األمنية متهيداً للعرض عىل جلنة 
املقابلة النهائية. 
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 ترفع كشوف بأسامء املتقدمني لاللتحاق بالكلية ممن استوفوا رشوط القبول واجتازوا 
بنجاح كافة املقابالت واللجان املختلفة إىل اللجنة النهائية للقبول. ويصدر رئيس األركان 
العامة للجيش بناء عىل عرض مدير الكلية األمر اخلاص بتشكيل هذه اللجنة وحتدد املهام 

والواجبات امللقاة عىل عاتقها برشط أن ال تقل رتبة رئيسها عن عميد. 
©≥π® …œU

رشوط  مجيع  استوفوا  ممن  بالكلية  لاللتحاق  املتقدمني  بأسامء  النهائية  الكشوف  ترفع 
القبول واجتازوا جلنة القبول النهائية لوزير الدفاع العتامدها. 
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الكلية  حتددها  التي  املواعيد  خالل  يقدم  أن  بالكلية  لاللتحاق  املتقدم  الطالب  عىل 
الشهادات واألوراق واملستندات التالية: 

طلب االلتحاق وفقاً للنموذج املعد لذلك.  ١ -
شهادة اجلنسية الكويتية األصلية وصورة عنها.  ٢ -

شهادة اجلنسية األصلية اخلاصة بالوالدين وصورة عنها.  ٣ -
النسخة األصلية للشهادة الدراسية معتمدة و مصدقاً عليها + ٣- ٤ صور عنها.

شهادة امليالد األصلية +٣- ٥ صور عنها. 
عدد (٨) صور شخصية قياس٤×٦- ٦ مكشوف الرأس.

إذن توظيف من شعبة التجنيد. ٧ -
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 . عدد ٨ صور شخصية ملونة بالغرتة والعقال قياس ٤×٦- ٨
صور عنها. البطاقة املدنية األصلية + ٣- ٩

- ١٠ شهادة حسن سري وسلوك مل يمض عيل صدورها أكثر من ثالثة أشهر.
دفرت اخلدمة العسكرية اإللزامية.  ١١ -

شهادة ملن هيمه األمر تفيد االستمرارية بالدراسة ملن مىض عيل شهادته أكثر من  ١٢ -
عامني. 

استثناء من تطبيق أحكام هذه املادة يصدر رئيس األركان العامة للجيش أمراً بتحديد 
املستندات اخلاصة بقبول الطلبة الضباط املبعوثني من حكوماهتم.
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الثابتة  األوامر  الكلية  مدير  عرض  عىل  بناء  للجيش  العامة  األركان  رئيس  يصدر 
التسجيل  عملية  بسري  املتعلقة  النواحي  كافة  تشمل  بحيث  الكلية  يف  والقبول  للتسجيل 

والقبول وتشمل عىل ما ييل:
تشكيل اللجان املختلفة للتسجيل والقبول وبيان اختصاصاهتا.  ١ -

حتديد املراحل األساسية لعملية التسجيل والقبول.  ٢ -
بيان وحتديد املراسالت واإلجراءات التمهيدية إلعداد عملية التسجيل. ٣ -

بيان وحتديد اإلجراءات التي تقوم هبا الكلية متهيداً ملبارشة عملية التسجيل. ٤ -
بيان وحتديد تسلسل إجراءات التسجيل. ٥ -

اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلجراء الفحوص الطبية. ٦ -
حتديد اختبارات القبول. ٧ -

وضع الضوابط اخلاصة باملقابلة الشخصية األولية.  ٨ -
توفري كافة املتطلبات اإلدارية الالزمة إلمتام عملية التسجيل والقبول.  ٩ -

التسجيل  عملية  إجراءات  وتسهل  تساعد  التي   األخر األمور  كافة  إجراء  ١٠ -
والقبول.

©¥≤® …œU  

تلك  نتائج  تعلن  أن  إىل  رسية  والقبول  بالتسجيل  اخلاصة  اللجان  أعامل  كافة  تعترب 
اللجان بصفة هنائية.
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مدة الدراسة بالكلية ختتلف باختالف فئات وختصصات ومؤهالت امللتحقني هبا وفقاً 
ملا هو مبني يف املواد التالية. 
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تكون الدراسة للطلبة الضباط احلاصلني عىل مؤهل جامعي سنة دراسية واحدة، ويويل 
املالزم،  رتبة  مربوط  بأول  اجليش  يف  مقاتلون  ضباط  بنجاح  الدراسة  مدة  منهم  جيتاز  من 
ويمنحوا أقدمية اعتبارية مدهتا سنة من تاريخ التولية، وحتسب هذه األقدمية ضمن احلد 

األدين للرتقية. 
©¥μ® …œU

تكون مدة الدراسة بالنسبة للفئات املبينة أدناه سنتني دراسيتني. 
الطلبة الضباط املبعوثني من حكوماهتم.  ١ -

الطلبة الضباط من محلة شهادة الدبلوم والثانوية العامة وما يعادهلا.  ٢ -
ضباط  من  العامة  الثانوية  وشهادة  الدبلوم  شهادة  محلة  من  الضباط  الطلبة  ٣ -

الصف.
يويل اخلرجيون منهم ضباط باجليش برتبة مالزم اعتباراً من تاريخ التولية ويتم توزيعهم 

عىل الوحدات حسب مقتضيات املصلحة العامة.
©¥∂® …œU

تكون مدة الدراسة بالنسبة للمجندين من محلة املؤهالت اجلامعية ٢٢ أسبوعاً ويويل 
من جيتاز منهم بنجاح رتبة مالزم جمند. 
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اخلاصة  السنوية  التدريب  تعليامت  خالل  من  الدراسية  خطته  الكلية  مدير  يصدر 
واإلجازات  الدرايس  واملنهج  الدراسة  وانتهاء  بدء  مواعيد  حتدد  والتي  بالكلية 

والعطالت. 
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يمنح الطالب إجازة دون خصم من درجات املواظبة يف حالة اشرتاكه بتمثيل الكويت 
ذلك  ويشمل  خارجها،  أو  الكويت  داخل  فنية  أو  علمية  أو  دولية  مسابقة  أو  بطولة  يف 
االنتظام يف معسكر استعداداً للمشاركة يف هذه البطولة أو املسابقة وذلك حسب األوامر 

والتعليامت املعمول هبا يف اجليش. 
©¥π® …œU  

من  املادة (٥٢)  يف  عليه  واملنصوص  للمواظبة  الالزم  األدين  باحلد  اإلخالل  عدم  مع 
هذا القرار جيوز ملدير الكلية أن يمنح الطالب أجازة يف غري احلالة املشار إليها باملادة السابقة 

لألسباب التي يقدرها يف كل حالة عىل حدة.
©μ∞® …œU

إذا رغب الطالب يف االستقالة من الكلية عليه أن يتقدم بطلب مكتوب وغري مرشوط 
إىل مدير الكلية الذي جيب أن يبت فيه خالل أسبوع وإال اعتربت االستقالة مقبولة بميض 

تلك املدة. 
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لوزير الدفاع بناء عىل اقرتاح رئيس األركان العامة للجيش ختفيض وزيادة مدة الدراسة 
بالكلية وفقاً ملقتضيات الصالح العام. 
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حيرم الطالب من دخول االمتحان إذ حصل يف السلوك أو املواظبة عىل أقل من ٦٠% 
من جمموع الدرجات يف كل سنة دراسية. 

ويصدر مدير الكلية التعليامت اخلاصة بالقواعد املقررة ملا خيصم من درجات املواظبة 
والسلوك لكافة امللتحقني بالكلية. 

©μ≥® …œU

عىل  للدرجات  العام  املجموع  يف  حصل  إذا  دراسية  سنة  كل  يف  ناجحاً  الطالب  يعترب 
٧٠% ويكون قد حصل أيضاً عىل: 

% من الدرجات املقررة لكل مادة من املواد األساسية.  ٦٠- ١
٦٠- ٢ % من درجات السلوك.

%من درجات املواظبة. ٦٠- ٣
©μ¥® …œU

حتسب تقديرات الطلبة عيل النحو التايل: 
% فأكثر من النهاية الكرب للدرجات. ممتاز من حيصل عىل ٩٠- ١

% جيد جداً من حيصل عىل ٨٠% إىل أقل من ٩٠- ٢
% جيد من حيصل عىل ٧٠% إىل أقل من ٨٠- ٣

% مقبول من حيصل عىل ٦٠% إىل أقل من ٧٠- ٤
% من النهاية العظمى للدرجات. ضعيف من حيصل عىل أقل من ٦٠- ٥

©μμ® …œU

السنة  يف  راسباً  اجلامعي  املؤهل  محلة  من  الضابط  والطالب  الضابط  الطالب  يعترب 
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الدراسية وال حيق له التقدم المتحانات الدور الثاين يف احلاالت التالية:
إذا رسب يف أكثر من ثالث مواد أساسية.  ١ -

.% إذا كان جمموع درجاته أقل من ٧٠- ٢
% يف درجات  إذا حرم من دخول االمتحان بسبب حصوله عىل درجة أقل من ٦٠- ٣

السلوك أو املواظبة.
ويتعني عىل الطالب يف هذه احلالة إعادة السنة الدراسية. 
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يعترب الطالب املجند راسباً ويمنح رتبة رقيب يف احلاالت التالية: 
إذا رسب يف أي مادة من املواد األساسية.  ١ -

.% إذا كان املجموع العام لدرجاته أقل من ٧٠- ٢
©μ∑® …œU

حيق للطالب الضابط دخول امتحان الدور الثاين إذا ما رسب يف ثالث مواد أساسية 
خالل السنة الدراسية األوىل أو الثانية. 
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بالسنة  يلحق  بنجاح  األوىل  للسنة  الثاين  الدور  امتحانات  الضابط  الطالب  اجتاز  إذا 
الدراسية التالية. 

دفعته  تيل  التي  بالدفعة  عندئذ  ويلحق  الدراسية،  السنة  إعادة  عليه  فيتعني  رسب  وإذا 
بالتسجيل. وإذا اجتاز الطالب الضابط امتحانات الدور الثاين للسنة النهائية فيعد متخرجاًَ، 
أما إذا رسب يف الدور الثاين فيتعني عليه إعادة السنة الدراسية ويلحق عندئذ بالدفعة التي 
تيل دفعته بالتسجيل. ويف مجيع األحوال يفصل الطالب الضابط من الكلية إذا رسب مرتني 

يف السنة الدراسية األويل أو الثانية. 
©μπ® …œU  

أو  سلوكياً  العسكرية  للحياة  صالحيته  عدم  يثبت  الذي  املستجد  الطالب  فصل  يتم 
انضباطياً أو دراسياً خالل فرتة االستجداد وحتى هناية فرتة االختبار واملقررة بمدة ثالثة 

شهور من تاريخ االلتحاق وذلك بعد العرض عىل جملس الكلية.
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يمنح الطلبة الضباط احلاصلون عىل املؤهل اجلامعي مكافأة شهرية تعادل أول مربوط 
رتبة املالزم طوال مدة الدراسة بالكلية. 
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يمنح الطلبة الضباط املبعوثني من حكوماهتم وكذلك الطلبة الضباط من محلة شهادة 
الدبلوم والثانوية العامة مكافأة شهرية طوال مدة دراستهم بالكلية عىل النحو التايل: 

٢٥٠- ١ ديناراً خالل السنة الدراسية األوىل.
٣٠٠- ٢ ديناراً خالل السنة الدراسية الثانية. 
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حيتفظ الطلبة الضباط من ضباط الصف برواتبهم التي كانوا يتقاضوهنا قبل التحاقهم 
بالكلية مع عدم استحقاقهم للمكافأة املنصوص عليها يف املادتني السابقتني.
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يصدر رئيس األركان العامة للجيش بناء عىل عرض مدير الكلية ما يعد إخالالً باألنظمة 
واألوامر الثابتة للكلية، وما يعد كذلك خمالفة ملستلزمات الضبط والربط العسكري هبا.

مع  املخالفة،  وتلك  اإلخالل  هلذا  نتيجة  وخصم  عقوبات  من  يوقع  ما  أيضاً  حيدد  كام 
بيان صالحيات املخولني بتوقيع تلك العقوبات. 

©∂¥® …œU

يشكل بالكلية بقرار من مديرها جملس تأديبي للطلبة من ثالثة ضباط من ضباط الكلية 
برئاسة أقدمهم عىل أن ال تقل رتبته عن رائد وذلك ملحاكمة الطالب الضابط الذي يرتكب 
إحد املخالفات اجلسيمة التي حتدد بأمر من رئيس األركان العامة للجيش بناء عىل عرض 

مدير الكلية. 
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خيتص املجلس التأديبي بتوقيع العقوبات التأديبية التالية:
اخلصم من درجات السلوك. ١ -

احلرمان من اخلروج أيام اإلجازة األسبوعية.  ٢ -
احلرمان من اإلجازة الصيفية أو أجازة نصف العام.  ٣ -
. اخلصم من الراتب أو املكافأة مدة ال جتاوز ١٥- ٤ يوماً

 . احلجز ملدة ال تتجاوز ٣٠- ٥ يوماً
. احلبس ملدة ال تتجاوز ١٥- ٦ يوماً

إعادة السنة الدراسية.  ٧ -
تنزيل الرتبة الفخرية. ٨ -

وال تعترب قرارات املجلس التأديبي هنائية إال باعتامدها من مدير الكلية. 
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ختتص الكلية بالتحقيق يف األفعال التي تقع بداخلها سواء بني الطلبة أو املتدربني فيها 
وإحالة املوضوع إىل اجلهات املختصة إذا لزم األمر لذلك.
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أكثر  وال توقع  القرار  هذا  من   ٦٥ املادة  بنص  واردة  غري  تأديبية  ال جيوز توقيع عقوبة 
املخالفات  بتعدد  العقوبات  تتعدد  أن  وجيوز  الفعل،  ذات  عن  واحدة  تأديبية  عقوبة  من 

التأديبية. 
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يف حالة الفصل أو استقالة الطالب الضابط من العسكريني من الكلية يعود املذكور إىل 
وحدته بنفس رتبته وحيال إىل هيئة القضاء العسكري الختاذ الالزم بشأنه.
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االمتناع  أو  بالرباءة  حكم  صدور  أو  اجلزائية   للدعو التحقيق  جهات  حفظ  يمنع  ال 
عن النطق بالعقاب أو وقف تنفيذ العقوبة من جمازاة الطالب الضابط انضباطياً أو حماكمته 

. تأديبياً
©∑∞® …œU

مع عدم اإلخالل بالعقوبات التأديبية التي توقع عىل الطلبة الضباط و املنصوص عليها 
يف هذا القرار ترسي يف شأن تأديب الطلبة الضباط من ضباط الصف من محلة املؤهالت 
عىل  املطبقة  االنضباطية  والعقوبات  األحكام  العامة  الثانوية  شهادة  محلة  ومن  اجلامعية 

العسكريني.
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يكون للكلية علم وشعار خاص هبا. وحيدد بقرار من وزير الدفاع شكل العلم والشعار 
والشارات والعالمات املميزة لكل فئة ولكل مرحلة من مراحل االلتحاق بالكلية. 

©∑≤® …œU

تتحمل وزارة الدفاع نفقة عالج الطالب الضابط باخلارج الذي يصاب بسبب الدراسة 
أو التدريب إذا استدعت حالته ذلك. 
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وهو  الكلية  ملدير  حيق  القرار،  هذا  من   (٥) املادة  عليه  نصت  بام  اإلخالل  عدم  مع 
والتعليمية  والعلمية  اإلدارية  املؤسسات  كافة  خماطبة  الكلية  أهداف  وتنفيذ  حتقيق  بصدد 

والتدريبية.
©∑¥® …œU

املقدمة  واملستندات  واألوراق  الشهادات  عىل  حيتوي  تقرير  بالكلية  طالب  لكل  يعد 
منه لاللتحاق بالكلية، ويرسل هذا امللف بعد خترجه إىل – مديرية شئون العسكريني- كام 
يعد لكل طالب بالكلية ملف ثان تدون به كافة بياناته األساسية ونتائج امتحاناته وأحواله 
وسريه طوال مدة دراسته بام يمكن معه متابعته علمياً ونظامياً وسلوكياً وحيفظ هذا امللف 

بالكلية ويرسل بعد خترجه مع امللف األول ليضاف إليه. 
©∑μ® …œU

واألوامر  اللوائح  الكلية  مدير  عرض  عىل  بناء  للجيش  العامة  األركان  رئيس  يصدر 
الثابتة لكافة امللتحقني بالكلية. 
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طلبة  تكليف  الدفاع  وزير  موافقة  أخذ  بعد  للجيش  العامة  األركان  لرئيس  جيوز 
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الكلية للقيام بأعامل ومهام خاصة حمددة و بصورة مؤقتة مع رضورة مراعاة أال يرتتب 
فرتة  من  احلرمان  أو  االمتحانات  أداء  تأجيل  أو  الدراسة  تعطيل  التكليف  هذا  عيل 

االستعداد هلا.
©∑∑® …œU

وزارة  ميزانية  ضمن  تدرج  هبا  خاصة  مالية  خمصصات  و  اعتامدات  للكلية  يكون 
الدفاع. 
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مع عدم اإلخالل بام نصت عليه املواد (٥٩و ٨٢) من هذا القرار كل من أخفى مرض 
فرتة  أثناء  يف  املرض  هذا  ظهر  ثم  حينه  يف  الطبية  بالفحوص  استكشافه  يمكن  ال  به  قديم 
مع  فيه،  الصحية  اللياقة  رشوط  توافر  لعدم  وذلك  الكلية  من  فصله  يتم  بالكلية،  وجوده 

االحتفاظ باحلق يف إحالته للقضاء إلخفائه أو إلدالئه ببيانات كاذبة. 
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جيوز قبول أبناء وأقارب عسكري اجليش إىل الدرجة الثانية بالكلية وذلك وفقاً للرشوط 
والضوابط وضمن األعداد التي يصدر هبا قرار من رئيس األركان العامة للجيش. وتطبيقاً 
أو  العامة  الرشوط  من  أكثر  أو  رشط  من  االستثناء  الدفاع  لوزير  جيوز  املادة  هذه  ألحكام 

اخلاصة املتعلقة بالقبول بالكلية. 
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تعطي أولوية القبول ألبناء الشهداء واألرس ممن تنطبق عليهم رشوط القبول العامة 
واخلاصة للكلية.
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غري  ببيانات  أدىل  بأنه  يثبت  من  كل  االختصاص  جلهات  وحيول  الكلية  من  يفصل 
صحيحة للجان التسجيل والقبول بالكلية وأدت إىل قبوله.

©∏≤® …œU

مع عدم اإلخالل بام نصت عليه املادة (٥٩) من هذا القرار يفصل الطالب من الكلية 
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احلاالت  يف  وذلك  الكلية  مدير  عرض  عىل  بناء  للجيش  العامة  األركان  رئيس  من  بأمر 
التالية:

إذا فقد أحد رشوط القبول أثناء وجوده بالكلية.  ١ -
إذا اقتىض الصالح العام ذلك. ٢ -

إذا جتاوز هروب الطالب ٣- ٣ أيام وملرة واحدة خالل مدة وجوده بالكلية. 
إذا غاب عن الكلية بدون عذر مقبول أكثر من ٧- ٤ أيام بعد اإلجازة املمنوحة له.

عمال  أتى  أو  األمانة  أو  بالرشف  خمالً  فعالً  املبعوث  الضابط  الطالب  ارتكب  إذا  ٥ -
ظهر بمظهراً يتنايف مع كرامته العسكرية. 

إذا فصل الطالب الضابط املبعوث انضباطياً من قبل الكلية التي يدرس هبا.  ٦ -
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ال يتم إيفاد الطالب الضابط للدراسة بإحد الكليات العسكرية طبقاً ألحكام القرار 
الوزاري رقم ١٩٩٥/٣٦ يف شأن نظام وخمصصات البعثات والتفرغ الدرايس للعسكريني 
إال إذا كان مسجالً عن طريق الكلية ومستوفياً للرشوط العامة واخلاصة للقبول، واملنصوص 

عليها يف الباب الثاين من هذا القرار. 
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يف حالة عدم اجتياز الطالب الضابط املبعوث للخارج لبعثته ألي سبب كان، يعود للكلية 
ليتم تقييم وضعه الدرايس من قبلها و ذلك لتحديد املرحلة الدراسية التي سوف يلحق هبا. 
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ترسي عىل الطلبة املوجودين بالكلية فيام مل يرد بشأنه نص يف هذا القرار أحكام القوانني 
واملراسيم والقرارات الصادرة بشأن العسكريني.

©∏∂® …œU

أحكام  لتنفيذ  الالزمة  والتعليامت  األوامر  كافة  للجيش  العامة  األركان  رئيس  يصدر 
هذا القرار. 
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تلغى القرارات الوزارية التالية: 
١-القرار الوزاري رقم ٦٩/٧ الصادر بتاريخ ٩ فرباير ١٩٦٩ وتعديالته. 

٢-القرار الوزاري رقم ٧٩/٣١٨ الصادر بتاريخ ١ سبتمرب ١٩٧٩.
٣-القرار الوزاري ر قم ٧٩٣ الصادر يف ١٤ ديسمرب ١٩٨٣.

٤-القرار الوزاري رقم ٨٩/١٤٧ الصادر بتاريخ ١١ مارس ١٩٨٩.
٥-القرار الوزاري رقم ٩٥/٢١٤ الصادر بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٩٥.
٦-القرار الوزاري رقم ٩٥/٢١٥ الصادر بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٩٥.

كام يلغى كل ما خيالف أحكام هذا القرار. 
©∏∏® …œU

به  ويعمل  القرار  هذا  تنفيذ  الدفاع  وزارة  ووكيل  للجيش  العامة  األركان  رئيس  عىل 
اعتباراً من تاريخ صدوره وينرش يف اجلريدة الرسمية. 
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صدر بتاريخ :١٧ رمضان ١٤١٩هـ
املوافق: ٤ يناير ١٩٩٩م
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بعد االطالع عىل املواد ٦٥، ١٥٧، ١٥٩، ١٦١ من الدستور
وعىل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٧ بتفويض السلطة التنفيذية يف إصدار مراسيم هلا قوة 

القانون يف بعض الشؤون الطارئة.
وعىل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء جملس الدفاع األعىل.

وبناء عىل عرض وزير الداخلية والدفاع. 
وبعد موافقة جملس الوزراء. 

رسمنا باآليت
(*)
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"احلرس  بـ  تسمي  العام،  األمن  وهيئات  املسلحة  القوات  عن  مستقلة  هيئة  تنشأ 
الوطني". وتتبع جملس الدفاع األعىل مبارشة، ويكون االلتحاق هبا بطريق التطوع من بني 

املواطنني. 
WO U  …œU

يعني رئيس احلرس الوطني بمرسوم بناء عىل عرض رئيس جملس الدفاع األعىل.
W U  …œU

يتوىل تدريب احلرس الوطني ضباط من القوات املسلحة، ويتم هذا التدريب حسب 
املناهج والرشوط واألوضاع التي يقررها جملس الدفاع األعىل، بناء عىل توصيات رئيس 

احلرس الوطني. 
هبا  يقوم  التي  واألعامل  تكوينه  كيفية  متضمناً  الوطني  احلرس  بتنظيم   ١٩٦٧/٧/١ يف  األعىل  الدفاع  جملس  قرار  صدر   *

وتقسيامته وتشكيالته املختلفة.
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يعاون احلرس الوطني القوات املسلحة وهيئات األمن العام، كلام طلب إليه هذا العون 
ويسهم يف أغراض الدفاع الوطني متعاوناً مع اهليئات التي تشكل هذا الغرض، كام يقوم 

بأية مهمة أخر تعهد إليه بناء عىل قرار من جملس الدفاع األعىل. 
W U  …œU

عىل رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع – كل فيام خيصه- تنفيذ هذا املرسوم 
بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينرش يف اجلريدة الرسمية.
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صدر بقرص السيف يف :٢٨ صفر سنة ١٣٨٧هـ
املـــــوافـــق: ٦ من يونيو سنة ١٩٦٧م
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 رئيس جملس الدفاع األعىل
وعىل  األعىل  الدفاع  جملس  بإنشاء   ١٩٦٢ لسنة   ٢٤ رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد 
بتاريخ  الصادر  املرسوم  وعىل  الوطني  احلرس  بإنشاء   ١٩٦٧ لسنة   ٢ رقم  بقانون  املرسوم 

٢٨ صفر سنة ١٣٨٧هـ املوافق ٦ يوليو سنة ١٩٦٧ بتعيني رئيس احلرس الوطني. 
وبناء عىل عرض رئيس احلرس الوطني.

—d??
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يتألف احلرس الوطني من املتطوعني الذين أمتوا تدريبهم العسكري يف مراكز التدريب 
حسب مناهج التدريب املقررة، برشط سالمتهم من األمراض املعدية والعاهات التي حتول 

دون قيامهم بواجباهتم العسكرية.
≤ …œU
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معاونة القوات املسلحة وهيئات األمن العام كلام طلب إليه هذا العون.  ١ -
اإلسهام يف أغراض الدفاع الوطني متعاوناً مع اهليئات التي تشكل هلذا الغرض. ٢ -

القيام بأية مهمة أخر تعهد إليه بناء عىل قرار من جملس الدفاع األعىل.  ٣ -
≥ …œU

تنشأ رئاسة عامة للحرس الوطني حتت اإلرشاف املبارش لرئيس احلرس الوطني، وتتوىل 
العسكريني  واخلرباء  الضباط  من  عدد  ويعاوهنا  احلرس،  وإعداد  وتشكيل  تنظيم  أعامل 
خدمة  يف  حالياً  املوجودين  باملوظفني  أوالً  االستعانة  ذلك  يف  ويراعى  املدنيني.  واملوظفني 

*  منشور يف الكويت اليوم، العدد ٦٣٣ – السنة الثالثة عرشة.
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الدولة عن طريق النقل و الندب واإلعارة.
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ويصدر  عسكرية،  وهيئة  إدارية،  هيئة  هيئتني،  من  الوطني  احلرس  رئاسة  تتألف 
بتنظيمهام وبيان اختصاصاهتام وأقسامهام قرار من رئيس احلرس الوطني. 

μ …œU

املنطقة  خمتار  من  الوطني  احلرس  مراكز  يف  للتدريب  املتطوعني  الختيار  جلان  تشكل 
وعضوين يعينهام رئيس احلرس الوطني. وتكون مهمة هذه اللجان:

التعرف عىل املتطوع والتأكد من حسن سلوكه وجنسيته.  ١ -
تسجيل اسم املتطوع يف سجالت املتطوعني للتدريب وفق التعليامت التي يصدرها  ٢ -

رئيس احلرس.
∂ …œU
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احلرس  رئيس  من  تعليامت  وصيغة عقوده  واختياره  وأحكام تطوعه  بتنظيمه  ويصدر 
الوطني، ويشرتط فيمن يقبل تطوعه فيه أن ال تقل سنه عن مخسة وعرشين سنة وال جتاوز 

اخلامسة واألربعني. ويكون التطوع ملدة ال جتاوز سبع سنوات قابلة للتجديد. 
w UO ô« ”d(«

يف  تطوعهم  يتم  ومل  التدريب،  مراكز  يف  تدريبهم  أمتوا  الذين  املتطوعني  من  ويتألف 
احلرس العامل. ويستدعى أفراد احلرس االحتياطي إىل العمل يف احلاالت التي تستوجب 
استدعائهم، وذلك بقرار من رئيس احلرس الوطني ويشرتط فيمن يقبل تطوعه فيه أن ال 

تقل سنه عن ثامين عرشة سنة وال جتاوز اخلامسة واخلمسني.
∑ …œU

تقوم باختيار املتطوعني للحرس العامل واحلرس االحتياطي من بني من اجتازوا فرتة 
التدريب، جلان يصدر بتشكيلها وقواعد عملها قرار من رئيس احلرس الوطني.
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يدرب متطوعو احلرس الوطني عىل خمتلف التامرين العسكرية ورضوب القتال احلربية 
إلعدادهم إعداداً عسكرياً وروحياً يؤهلهم للقيام بواجباهتم. 

وحتدد بقرار من رئيس احلرس الوطني تفصيل التدريبات الالزمة لتحقيق هذه األغراض.
π …œU
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يتبع املتطوع للتدريب دورة تدريبية يصدر بتحديد مدهتا ونظامها قرار من رئيس  ١ -
احلرس الوطني. ويتم انتقاء أفراد احلرس الوطني العامل واالحتياطي من بني من 

أمتوا هذه الدورة بنجاح.
التي  التعليامت  وفق  ورتباء  واختصاص  استمرارية  دورات  العامل  احلرس  يتبع  ٢ -

يصدرها رئيس احلرس الوطني. 
جيوز لرئيس احلرس الوطني دعوة احلرس االحتياطي لدورة تذكريية حيدد مدهتا  ٣ -

ونظامها.
±∞ …œU

يتم تسليح احلرس الوطني العامل فردياً ومجاعياً وفق القرارات التي يصدرها رئيس 
احلرس حسب احتياجات الدفاع الوطني واألغراض األخر املشار إليها يف املادة الثانية 

من هذا القرار. 
يف  الوطني  احلرس  رئيس  يعينها  التي  األماكن  يف  والذخائر  األسلحة  ختزين  يتم  كام 

.الثكنات واملستودعات واملدن والقر
ويكون تسليم األسلحة والذخائر للحرس وفقاً ألوامر رئيس احلرس الوطني بموجب 

توقيع املتسلمني عىل السجالت املعدة لذلك.
±± …œU

بتحديد قسم  جملس الدفاع األعىل  موافقة  احلرس الوطني بعد  رئيس  يصدر قرار من 
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احلرس الوطني وعلمه وشعاره ورمزه ولون لباسه ونموذج اهلوية الشخصية ألفراده.
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من  والرسية  زمر،  أربع  من  والفصيل  حراس،  مخسة  من  الوطني  احلرس  زمرة  تؤلف 
أربعة أفصال. وتؤلف الكتيبة من أربع رسايا ورسية قيادة ورسية أسلحة ثقيلة.

والكتيبة هي وحدة القتال، واملنطقة هي مركز قيادة للحرس الوطني، وتضم كل منطقة 
كتيبة أو أكثر.
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تؤمن الدولة نفقات كسوة احلرس العامل وانتقاهلم وجتهيزهم وتسليحهم ورعايتهم 
وفق  ذلك  كل  هلم.  املعدة  واملنشآت  الثكنات  يف  وإسكاهنم  بإطعامهم  تقوم  كام   . طبياً

التعليامت التنظيمية التي يصدرها رئيس احلرس الوطني تنفيذاً هلذا القرار.
وترسي أحكام هذه املادة عىل احلرس االحتياطي أثناء استدعائه.
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يصدر رئيس احلرس الوطني – بعد موافقة جملس الدفاع األعىل- قراراً بالنظام الداخيل 
للحرس يشتمل عىل الرواتب واملكافآت والرتب والتسلسل والصالحيات وقواعد الرتقية 
استدعاء  ونظام  اخلدمة  إهناء  ونظام  والعقوبات  واإلجازات  والترسيح  والندب  والنقل 

احلرس االحتياطي.
±μ …œU

عىل رئيس احلرس الوطني تنفيذ هذا القرار، وإصدار التعليامت الواردة فيه، ويعمل به 
من تاريخ صدوره.
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صدر يف ٢٤ ربيع األول سنة ١٣٨٧هـ
املوافق األول من يوليو سنة ١٩٦٧م
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بعد االطالع عىل املادتني ٧٢و ٧٣ من الدستور
وعىل املادة ١١١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ يف شأن اجليش

وعىل املواد ٢٠و ٢١و ٢٢ من القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ يف شأن اخلدمة اإللزامية 
واالحتياطية

وبناء عىل عرض وزير الدفاع
وبعد موافقة جملس الوزراء
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تؤدي خدمة االحتياط عىل ثالث مراحل:
أ- االحتياط األول ومدته ست سنوات تبدأ من تاريخ النقل إىل خدمة االحتياط.

ب- االحتياط الثاين ومدته أربع سنوات تبدأ عقب انتهاء مرحلة االحتياط األول.
ج- االحتياط الثالث ومدته أربع سنوات تبدأ عقب انتهاء مرحلة االحتياط الثاين.

©≤® …œU  

جيوز دعوة االحتياط األول والثاين والثالث:
. أ- للقيام بالتمرينات العسكرية ملدة ال تزيد عىل أربعة أسابيع سنوياً

ب- حلضور دورات التعليم احلتمية أو دورات التأهيل للرتقية أو لتأدية امتحانات الرتقية.
وتكون الدعوة بأمر من رئيس األركان العامة للجيش.
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االحتياطيني  دعوة  الدفاع  لوزير  جيوز  السابقة  املادة  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 
ال  ملدد  أو  ملدة  احلالة  هذه  يف  االستدعاء  ويكون  اجليش،  وحدات  تشكيل  الستكامل 
تزيد عىل سنة طوال مدة خدمة االحتياط، كام جيوز يف حالة الرضورة وبقرار من جملس 
الوزراء بناء عىل عرض وزير الدفاع، استدعاء االحتياطيني ملدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر 

قابلة للتجديد.
املادة  هذه  يف  املذكورين  من  االحتياطي  تقدم  إذا  الدفاع،  وزير  من  بقرار  وجيوز 
خلدمته  املحددة  املدة  هناية  حتى  الفعلية  االحتياط  خدمة  يف  به  االحتفاظ  خطي،  بطلب 
إىل  االحتياطي  نقل  الدفاع  وزير  من  قرار  به  يصدر  لنظام  وفقاً  جيوز  كام  االحتياط،  يف 

. صفوف العاملني يف اجليش إذا طلب ذلك خطياً
©¥® …œU  

جيوز لوزير الدفاع بناء عىل طلب الوزير املختص أن يعفي من أحكام املادتني ٢و ٣ 
من ير إعفاءه من العاملني يف اجلهات ذات الصلة باملجهود احلريب.
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جيب عىل كل مواطن من قوات االحتياط أن يبني حمل إقامته وأن خيطر شعبة جتنيده 
عدم  حالة  ويف  املحل  تغيري  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  عليه  يطرأ  تغيري  كل  عن 
يف  املسجل  اإلقامة  بمحل  للخدمة  احلضور  أمر  تبليغ  يعترب  املحل  تغيري  عن  اإلخطار 

 . شعبة جتنيده صحيحاً
©∂® …œU

اخلدمة  إىل  االحتياط  فئات  خمتلف  دعوة  إجراءات  الدفاع  وزير  من  بقرار  تنظم 
الفعلية.

* عدلت الفقرة األوىل باملرسوم رقم ٣١ لسنة ١٩٨٨ منشور يف الكويت اليوم العدد ١٧٦٠- السنة الرابعة والثالثون وكان 
اخلدمة  أدوا  ممن  االحتياطيني  دعوة  الدفاع  لوزير  جيوز  السابقة  املادة  بأحكام  اإلخالل  عدم  «مع  كالتايل  التعديل  قبل  نصها 
اإللزامية الستكامل تشكيل وحدات اجليش ويكون االستدعاء يف هذه احلالة ملدة ال تزيد عىل سنة وملرة واحدة طوال مدة خدمة 

االحتياط».
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واملؤسسات  والرشكات  العامة  واملؤسسات  واهليئات  بالوزارات  املسئولني  مجيع  عىل 
وأصحاب األعامل عدم تأخري االحتياطيني عند االلتحاق باخلدمة الفعلية يف املوعد املحدد 

يف أمر االلتحاق. 
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وبالرشوط  الشاغرة  االحتياط  رتب  حدود  ويف  باالختيار  االحتياطي  ترقية  تكون 
اآلتية:

١-أن جيتاز الدورات العسكرية التعليمية املقررة للرتقية لكل رتبة.
٢-أن يكون قد أمىض احلد األدين للمدة املقررة للرتقية لكل رتبة وفقاً ألحكام قانون 
اجليش مضافاً إليها مدة سنة وتدخل مدة االحتياط خارج نطاق اخلدمة الفعلية يف حساب 

هذه املدة.
ج- أال يقل جمموع خدماته الفعلية بعد انتقاله إىل خدمة االحتياط عن ثالثة أشهر يف 

كل رتبة، ويكون الرتشيح للرتقية وفق قواعد يصدر هبا قرار من وزير الدفاع.
©π® …œU

االحتياطي  ترقية  التسلسل  آراء  إىل  استناداً  جيوز  السابقة  املادة  بأحكام  التقيد  دون 
استثنائياً إىل الرتبة التالية لرتبته مبارشة إذا قام أثناء احلرب بأعامل أو خدمات جميدة.
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االحتياط  وأفراد  صف  ضباط  ترقية  ويكون  بمرسوم،  االحتياط  ضباط  ترقية  تكون 
بأمر من رئيس األركان العامة للجيش.
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جيوز ترقية الوكيل األول االحتياطي إىل رتبة مالزم احتياط بالرشوط اآلتية:-
أن يكون قد أهنى مرحلة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادهلا. ١ -
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َ عىل شهادة آمر فصيل أو ما يعادهلا . أن يكون حاصالً ٢ -
أو  بالرشف  خملة  جنحة  أو  جناية  ارتكابه  بسبب  انتهت  قد  خدمته  تكون  أال  ٣ -

األمانة.
وتصدر هذه الرتقية بمرسوم.
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ضباط  و  الضباط  لرتب  مماثلة  االحتياط  وأفراد  صف  وضباط  ضباط  رتب  تكون 
الصف واألفراد العاملني يف اجليش مع إضافة كلمة (احتياط) إىل الرتبة مبارشة، ويرتدي 

االحتياطيون عند استدعائهم املالبس العسكرية املقررة لرتبهم يف اجليش.
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يرسح االحتياطي من اخلدمة الفعلية بأمر من رئيس األركان العامة للجيش يف األحوال 
اآلتية:

عند انتهاء مدة التمرينات العسكرية أو الدورات واالمتحانات. ١ -
عند انتهاء احلرب أو التعبئة أو األحكام العرفية. ٢ -

عند انتهاء خدمته يف االحتياط. ٣ -
©±¥® …œU

تنتهي خدمة االحتياط ألحد األسباب اآلتية:
إذ زالت عنه اجلنسية الكويتية. ١ -

اإللزامية  اخلدمة  قانون  من   ( ٢٠- ٢) املادة  حلكم   ٍ طبقاً لفئته  املحددة  السن  جتاوز 
واالحتياطية.

إمتام خدمة االحتياط. ٣ -
ثبوت عدم لياقته صحياً للخدمة بناء عىل قرار من اللجنة الطبية املختصة. ٤ -
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متدد اخلدمة الفعلية لالحتياط ما دام قيد املعاجلة أو يف إجازة مرضية بسبب مرض أو 
إصابة نجمت عن اخلدمة أو تفاقم بسببها، إال إذا طلب خطياً إهناء خدمته. 

©±∂® …œU

عىل وزير الدفاع تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ نرشة يف اجلريدة الرسمية. 
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صدر بقرص السيف يف ٣ ربيع الثاين ١٤٠١هـ
املوافق ٧ فرباير ١٩٨١م
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بعد االطالع عىل األمر األمريي الصادر يف ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦هـ املوافق ٢٩ من 
أغسطس سنة ١٩٧٦ بتنقيح الدستور.

وعىل األمر األمريي الصادر يف ١٤ من شوال سنة ١٤٠٠هـ املوافق ٢٤ من أغسطس 
سنة ١٩٨٠. 

وعىل املواد ٤٧، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩ من الدستور. 
والقوانني  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  بإصدار   ١٩٦٠ لسنة   ١٧ رقم  املرسوم  وعىل 

املعدلة له.
والقوانني  األمة  جملس  أعضاء  انتخابات  بشأن   ١٩٦٢ لسنة   ٣٥ رقم  القانون  وعىل 

املعدلة له.
وعىل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء جملس الدفاع األعىل.

وعىل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ يف شأن العمل يف القطاع األهيل. 
وعىل القانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٧بإنشاء احلرس الوطني.

وعىل القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٧بشأن األحكام العرفية. 
وعىل القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ يف شأن اجليش والقوانني املعدلة له.

*  تم إيقاف العمل ببعض أحكام هذا املرسوم بالقانون بموجب القانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠١املنشور يف الكويت اليوم – العدد 
٥٢٥ السنة السابعة واألربعون – هـ،  والذي نص يف مادته األوىل عىل أن: توقف األحكام املتعلقة بالتكليف باخلدمة اإللزامية 
واخلدمة االحتياطية للمجندين املنصوص عليها يف املواد ٢، ٣، ٤، ٥، ٢٠/أ، ٢٢، ٣٩، ٤٠ من املرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة 
١٩٨٠ املشار إليه مع ما يرتتب عليها من آثار، وذلك حلني العمل بقانون جديد للخدمة اإللزامية واالحتياطية. ويتم ترسيح 
املجندين واالحتياطيني املشار إليهم يف الفقرة السابقة بقرار من وزير الدفاع خالل فرتة ال جتاوز ثالثة أشهر من تاريخ العمل 

هبذا القانون. وال تعترب خدمة املجندين املرسحني منتهية إال بترسحيهم.
ونص يف مادته الثانية عىل أن : يعفى عفواً شامالً عن اجلرائم املنصوص عليها يف املواد ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥ من 

الباب الرابع من املرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ املشار إليه.
ويرتتب عىل هذا العفو إلغاء كافة اإلجراءات املتعلقة هبذه اجلرائم وما صدر بشأهنا من أحكام مل يتم تنفيذها والعقوبات واآلثار 

املرتتبة عليها. 
وال جيوز رد ما تم حتصيله من غرامات أو تعويضات مالية تنفيذاً لألحكام القضائية الصادرة يف هذه اجلرائم.
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وعىل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ يف شأن نظام قوة الرشطة والقوانني املعدلة له.
وعىل القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ يف شأن العمل يف قطاع األعامل النفطية.

وعيل القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ يف شأن بلدية الكويت.
املعدل  اإللزامية.  العسكرية  اخلدمة  أداء  بتنظيم   ١٩٧٦ لسنة   ١٣ رقم  القانون  وعىل 

بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٩ والقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٠. 
وبناء عىل عرض وزير الدفاع.

وبعد موافقة جملس الوزراء.
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هي اخلدمة املرتتبة عىل كل كويتي املحددة مدهتا يف هذا القانون. 
∫◊UO ô« W b

أو  اإللزامية  اخلدمة  أتم  كويتي  كل  عىل  القانون  هذا  أحكام  وفق  املرتتبة  اخلدمة  هي 
استثنى منها.
∫nKJ*«

هو كل كويتي ترتبت عليه واجبات اخلدمة اإللزامية أو االحتياطية.
∫bM *«

الرتب  خمتلف  إىل  الصفة  هذه  وتضاف  اإللزامية.  باخلدمة  التحق  مكلف  كل  هو 
العسكرية التي حيصل عليها أثناء هذه اخلدمة، ويعترب املجند عسكرياً منذ التحاقه باخلدمة 

اإللزامية وحتى ترسحيه منها.
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هو كل كويتي ترتبت عليه واجبات خدمة االحتياط، وتضاف هذه الصفة إىل خمتلف 
الرتب العسكرية التي حيصل عليها أثناء هذه اخلدمة. ويعترب االحتياطي عسكرياً منذ دعوته 

للخدمة الفعلية وحتى ترسحيه منها.
∫WOKFH « W b)« 

بسبب  املستشفى  يف  أو  العسكري  عمله  يف  املوجود  االحتياطي  أو  املجند  حالة  هي 
املرض أو يف إجازة أو يف مهمة أو حماالً إىل القضاء أو يف األرس عند العدو أو املفقود ما مل 

تثبت غيبته املنقطعة.
∫WM «

هي السنة حسب التقويم امليالدي.
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يكلف باخلدمة اإللزامية كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عرشة ومل يتجاوز الثالثني 
من عمره.

من  عرشة  الثامنة  أمتمن  الاليت  املتزوجات  غري  الكويتيات  تكليف  بمرسوم  وجيوز 
عمرهن ومل يتجاوزن الثالثني باخلدمة اإللزامية بام يتفق وطبيعتهن.
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جيب عىل كل كويتي أتم الثامنة عرشة من عمره أن يقدم نفسه خالل ثالثني يوماً من 
التاريخ الذي يتم فيه هذه السن إىل شعبة التجنيد التابع هلا.

وعىل وزارة الصحة العامة موافاة وزارة الدفاع سنوياً بأسامء من يتمون الثامنة عرشة 
ترد  مل  بمن  املختصة  التجنيد  شعبة  إعالم  منطقته  يف  كل  املختارين  وعىل  املقبل.  العام  يف 
أسامؤهم يف كشوف وزارة الصحة العامة أو سواقط القيد ممن أمتوا الثامنة عرشة ومل يتجاوزا 

الثالثني.
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وحدات   إحد يف  خدمة  وفرتة  عسكري  تدريب  فرتة  عىل  اإللزامية  اخلدمة  تشتمل 
رئيس  عن  تصدر  التي  لألوامر  وفقاً  الوحدات  هذه  عىل  املجندين  توزيع  ويتم  اجليش. 
التدريب  فرتة  بعد  املجندين  بعض  توزيع  الدفاع  وزير  من  بقرار  وجيوز  العامة.  األركان 

للخدمة يف الرشطة أو احلرس الوطني أو إدارة اإلطفاء العام.
الدفاع  وزير  من  قرار  يصدر  أن  فيجوز  النادرة  التخصصات  ذوي  من  املكلفون  أما 

بتحديد فئاهتم وكيفية أدائهم للخدمة اإللزامية.
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مدة اخلدمة اإللزامية سنتان تبدأ من تاريخ التحاق املكلف باخلدمة.
 وختفض مدة اخلدمة اإللزامية إىل سنة للحاصلني عىل مؤهل جامعي أو شهادة أخر

من الكويت أو اخلارج تعتربها وزارة الرتبية معادلة له.
التطبيقي  التعليم  معاهد  خلرجيي  ونصف  سنة  إىل  اإللزامية  اخلدمة  مدة  ختفض  كام 
هبا  الدراسة  مدة  تقل  ال  التي  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  التابعة  والتدريب 
اخلارج  أو  الكويت  من   أخر شهادة  أي  عىل  وللحاصلني  العامة  الثانوية  بعد  سنتني  عن 

تعتربها وزارة الرتبية معادلة لذلك.
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ال حتسب املدد اآلتية من مدة اخلدمة اإللزامية:
إمهاله  أو  تعمده  نتيجة  حلقته  إصابة  عن  مرضية  إجازة  يف  املجند  يقضيها  التي  أ- املدد 

اجلسيم.
ب- املدد التي يقضيها املجند يف احلبس تنفيذاً حلكم هنائي بإدانته.

ج- املدد التي يقضيها املجند فاراً أو متغيباً بدون إذن.
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يستثنى من االلتزام بتأدية اخلدمة اإللزامية:
الرشطة  و  اجليش  عسكريي  لتخريج  املعدة  واملدارس  املعاهد  أو  الكليات  أ- طلبة 

واحلرس الوطني وإدارة اإلطفاء العامة.
ب- املعينون أو املتطوعون برتبة عسكرية يف اجليش أو يف الرشطة أو يف احلرس الوطني 

أو يف إدارة اإلطفاء العام.
* أضيف الفقرة األخرية بالقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٦. املنشور يف الكويت اليوم العدد ١٦٧٣ السنة الثانية والثالثون.
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ج- األشخاص املذكورين يف الفقرتني السابقتني الذين انتهت خدمتهم أو أهنيت دراستهم 
قبل العمل هبذا القانون. أما من تنتهي خدمته أو دراسته منهم بعد العمل هبذا القانون 
فيشرتط الستثنائه أن يتم يف الدراسة أو اخلدمة أو كلتيهام معاً – حسب األحوال – 

مدة ال تقل عن ثالث سنوات.
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يعفى من اخلدمة اإللزامية:
املكلف الذي يثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بمرض يمنعه من القيام باخلدمة  ١ -

طبقاً لرشوط اللياقة الصحية للخدمة اإللزامية.
- ٢ الولد الوحيد ألبوين أو ألب أو ألم. ويعترب يف حكم الولد الوحيد املكلف الذي 
ليس له سو أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية املختصة أنه مصاب بمرض 

يقعده عن خدمة نفسه.
أكرب املوجودين يف سن التكليف من أوالد العسكري أو املجند أو االحتياطي الذي  ٣ -

يتويف أو يرسح ملرض أو إصابة أو عاهة نامجة عن اخلدمة العسكرية وبسببها. 
ويعترب العجز الكيل يف هذه احلالة يف حكم الوفاة. ٤ -

املكلف األكرب سناً من أخوة املذكورين يف الفقرة السابقة. ٥ -

Y U « qBH «

WO «e ù« W b)« qO Q  w

©π® …œU

تؤجل اخلدمة اإللزامية ملدة سنة قابلة للتجديد للفئات اآلتية:
املعيل الوحيد ألبويه أو ألبيه برشط أن يكون األب عاجزاً عن الكسب. ١ -

املعيل الوحيد ألمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طالقاً بائناً أو كان زوجها عاجزاً عن  ٢ -
الكسب.

بسبب  الكسب  عن  عاجزين  يكونوا  أن  برشط  ألخوته  أو  ألخيه  الوحيد  املعيل  ٣ -
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عاهة أو مرض ومل يتموا الثامنة عرشة من عمرهم.
املعيل الوحيد ألخته أو أخواته إن كن غري متزوجات. ٤ -

املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيذ العقوبة واملحبوس احتياطياً  ٥ -
أثناء مدة احلبس.

- ٦ املكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية املختصة أنه مصاب بعاهة أو مرض 
الصحية  اللياقة  لرشوط  طبقاً  اإللزامية  اخلدمة  أداء  من  مؤقتاً  منهام  أي  يمنعه 

للخدمة اإللزامية.
أحد الولدين ألبوين أو ألب أو ألم إذا كان ألي منهام ولدان يف سن التكليف. ٧ -

ويف مجيع األحوال ال جيوز أن يزيد عدد املوجودين يف اخلدمة اإللزامية عن ولدين  ٨ -
ملن له ثالثة أوالد أو أكثر يف سن التكليف.
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تؤجل اخلدمة اإللزامية مدة سنة قابلة للتجديد لطالب املدارس الثانوية وما فوق أو ما 
يعادهلا يف الكويت أو يف اخلارج حتى إمتام دراستهم وفقاً للرشوط التالية:

أو  باملراسلة  دراستهم  يتابعون  الذين  من  أو  الليلية  املدارس  طالب  من  يكون  أ- أال 
باالنتساب.

ب- أن يكون مواظباً عىل الدراسة ومل ينقطع عنها.
ج- أن ال يتجاوز احلدود التالية من العمر:

٢١ سنة للدراسة الثانوية.
٢٥ سنة للدراسة يف املعاهد دون املستو اجلامعي بعد شهادة الدراسة الثانوية.

٢٦ سنة للدراسة يف الكليات اجلامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها أربع سنوات.
٢٨ سنة للدراسة يف الكليات اجلامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها عىل أربع سنوات.

ويف حالة بلوغ الطالب احلد األقىص املذكور أعاله أثناء العام الدرايس يستمر تأجيل 
جتنيده حتى هناية ذلك العام.

ويف مجيع األحوال يلغى التأجيل إذا مل ينجح املكلف بدون عذر مرشوع خالل سنتني 
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دراسيتني يف السنة اإلعدادية أو األوىل من الدراسة اجلامعية أو ما دوهنا بعد الشهادة الثانوية 
باإلضافة إيل سنة أخر لدراسة اللغة ملن يتابع دراسته يف اخلارج بلغة أجنبية.
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تأجيل  الدفاع-  وزير  من  بقرار  جيوز-  القانون  هذا  من  الثانية  املادة  حكم  من  استثناء 
اخلدمة اإللزامية خلرجيي اجلامعات واملعاهد العليا املوفدين من قبل الدولة للخارج يف بعثة 
أو مهمة رسمية أو الذين تقتيض طبيعة عملهم حضور دورات أو فرتات عمل تدريبية يف 
الكويت بعد التخرج مبارشة حتى انتهاء البعثة أو املهمة أو الدورة التدريبية أو بلوغ سن 

الثالثة والثالثني أي التارخيني أقرب.
ويف مجيع األحوال ينقيض التزام املكلف -املؤجل جتنيده طبقاً هلذه املادة – بأداء اخلدمة 

اإللزامية أو ببلوغه سن اخلامسة والثالثني.
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جيوز بقرار من جملس الدفاع األعىل بناء عىل اقرتاح وزير الدفاع تأجيل اخلدمة اإللزامية 
ملدة سنة قابلة للتجديد لفئات غري املنصوص عليها يف املواد السابقة. 

وال جيوز أن يتجاوز التأجيل طبقاً هلذه املادة لبلوغ املكلف سن الثامنة والعرشين.
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يزول التأجيل يف احلاالت املشار إليها يف املواد السابقة بزوال سببه.
وعىل كل من زال عنه سبب التأجيل أن خيطر بذلك شعبة التجنيد املختصة باحلضور 

شخصياً أو بكتاب مسجل بعلم الوصول خالل ثالثني يوماً من تاريخ زوال السبب.
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جيوز يف احلرب أو التعبئة العامة أو األحكام العرفية إلغاء التأجيل بسبب الدراسة بقرار 
من وزير الدفاع.

وحيدد القرار أنواع الدراسات وفئات املكلفني التي يشملها إلغاء التأجيل.
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يقبل يف كلية ضباط االحتياط املكلفون من محلة املؤهالت اجلامعية أو ما يعادهلا ممن 
تتوافر فيهم الرشوط التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه وفقاً حلاجة اجليش.

ويويل من خترج من هذه الكلية بنجاح رتبة مالزم جمند. ويصدر قرار من وزير الدفاع 
بأحكام و رشوط ترقية باقي فئات املجندين.

وتكون التولية إىل رتبة مالزم جمند بمرسوم والرتقية إىل رتب ضباط الصف بأمر من 
رئيس األركان العامة .

f U)« qBH «

W b)« s  ` d « w

©±∂® …œU

املجند إذا أتم مدة  دون إخالل بام ورد يف نص املادة السادسة من هذا القانون يرسح 
به  االحتفاظ  فيجوز  العرفية  األحكام  أو  العامة  التعبئة  أو  احلرب  يف  إال  اإللزامية  خدمته 

حتى انتهاء هذه احلاالت، كام جيوز االحتفاظ به عند الرضورة بقرار من جملس الوزراء. 
وتعترب مدة االحتفاظ من خدمة االحتياط الفعلية.

كام يرسح املجند عند ثبوت عدم لياقته للخدمة اإللزامية ألسباب صحية بناء عىل قرار 
من اللجنة الطبية املختصة.
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حيتفظ باملجند يف اخلدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد املعاجلة أو يف إجازة مرضية بسبب 
مرض أو جرح نجم عن اخلدمة أو تفاقم بسببها إال إذا طلب خطياً إهناء خدمته، وتعترب 

مدة االحتفاظ من خدمة االحتياط الفعلية.
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املدعو  االحتياطي  بحكم  األرس  يف  وهو  اإللزامية  خدمته  تنتهي  الذي  املجند  يعترب 
للخدمة الفعلية حتى انتهاء مدة أرسه.
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دون إخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة يف هذا القانون، تضاف إىل مدة اخلدمة اإللزامية 
اآلتية: اإلضافية  املدد  ييل-  فيام  املبينة  األحوال  – يف 

أ- مدة شهرين ملن تأخر عن تقديم نفسه لشعبة التجنيد املختصة أو عن إخطارها خالل 
املهلة املحددة يف املادتني ٣، ١٣ أو تأخر عن إجراء الفحوص املشار إليها يف املادة ٤٠ 

من هذا القانون.
ب- مدة ستة أشهر ملن ختلف عن تلبية الدعوة للخدمة اإللزامية خالل املهلة املحددة 
لاللتحاق هبا. ويف مجيع األحوال إذا التحق املكلف باخلدمة تلقائياً خالل مخسة عرش 
إىل  اإلضافية  املدة  خفضت  باخلدمة  لاللتحاق  املحدد  املوعد  انتهاء  تاريخ  من  يوما 

شهرين.
ج- املدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تنفيذاً هلذا القانون جزاء خمالفة أحكامها، وال 
جيوز أن تزيد املدة املضافة للخدمة اإللزامية طبقاً هلذه الفقرة عىل شهرين بالنسبة لكل 

خمالفة.
ويف مجيع األحوال تعترب اخلدمة اإللزامية اإلضافية مدة مفقودة وال تدخل يف حساب 

أية خدمة عسكرية . 
اخلدمة  من  مقبولة،  أعذاراً   أبد إذا  املكلف،  يعفي  أن  يفوضه  من  أو  الدفاع  ولوزير 

اإلضافية املنصوص عليها يف هذه املادة أو من جزء منها.
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ينقل إىل االحتياط:
(١)املجندون من خمتلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم اإللزامية ويكلفون بخدمة 
التارخيني  أي  واألربعني  اخلامسة  سن  بلوغهم  حتى  أو  سنة  عرشة  أربع  مدة  االحتياط 

أقرب.
(ب) ضباط وضباط الصف وأفراد اجليش وبقية الذين استثنوا من اخلدمة اإللزامية 
املذكورين يف املادة السابعة من هذا القانون ويكلفون بخدمة االحتياط من تاريخ انتهاء 
 خدمتهم مدة أربع عرشة سنة أو ببلوغ الضباط منهم سن الستني وبلوغ الفئات األخر

سن اخلمسني أي التارخيني أقرب.
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العرفية  األحكام  أو  العامة  التعبئة  يف  أو  احلرب  يف  الدفاع  وزير  من  بقرار  جيوز 
فيها  هبم  واالحتفاظ  الفعلية  للخدمة  والفئات  املراحل  خمتلف  من  االحتياطيني  دعوة 
ولو جتاوزت مدة االحتفاظ احلدود القصو خلدمة االحتياط املنصوص عليها يف املادة 

السابقة.
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يصدر مرسوم بتنظيم خدمة االحتياط جلميع الفئات، ومراحل هذه اخلدمة ومدة 
وأحكام  وقواعد  الفعلية  للخدمة  االحتياطيني  دعوة  وإجراءات  وأحوال  مرحلة  كل 

ترقيتهم وإنتهاء خدمتهم.
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الفعلية  اخلدمة  يف  وجوده  مدة  طوال  عمله  أو  بوظيفته  االحتياطي  أو  للمجند  حيتفظ 
أو  املعاش  حساب  يف  املدة  هذه  وتدخل  وترقيات  عالوات  من  يستحقه  بام  له  حيتفظ  كام 

املكافأة.
وعىل اجلهات احلكومية وغري احلكومية إعادة املجند أو االحتياطي إىل وظيفته أو عمله 
املحتفظ له به إذا طلب ذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ ترسحيه، ويبدأ حقه يف املرتب من 

تاريخ إعادته لعمله أو وظيفته أو تاريخ تقديم نفسه جلهة عمله أي التارخيني أقرب.
أو  وظيفة  أي  يف  تعيينه  دون  الفعلية  اخلدمة  يف  االحتياطي  أو  املجند  وجود  حيول  وال 

عمل. 
©≤¥® …œU

تكون إعادة املجند أو االحتياطي إىل وظيفته أو عمله طبقاً ألحكام املادة السابقة إذا مل 
يصب بعاهة أثناء اخلدمة الفعلية تعوقه عن أدائها.
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رقم  القانون  ألحكام  طبقاً  عوملوا  ممن  واالحتياطيني  املجندين  بحقوق  إخالل  دون 
١٣لسنة ١٩٧٦ املشار إليه، يكون حتديد رواتب املجندين واالحتياطيني وغريها من املزايا 

املالية أثناء وجودهم يف اخلدمة الفعلية وفقاً لقرار يصدر من جملس الدفاع األعىل .
بكل  االحتياطيني  أو  املجندين  عمل  جهات  حتمل  عىل  القرار  هذا  ينص  أن  وجيوز 
وفائها  عدم  جزاء  اجلهات  هذه  عىل  توقع  التي  الغرامات  وعىل  الرواتب،  هذه  بعض  أو 

بالتزاماهتا يف املواعيد املحددة.
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تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل االحتياطيني من املقيمني خارج الكويت عند عودهتم 
للخدمة الفعلية ونفقات إعادهتم عند ترسحيهم منها.
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اخلدمة  يف  وجودهم  أثناء  واالحتياطيني  للمجندين  اإلجازات  منح  وكيفية  مدة  حتدد 
الفعلية بقرار من وزير الدفاع بام ال جياوز اإلجازات املقررة ألمثاهلم يف اجليش.
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للمجند استعامل حق االنتخاب أثناء أدائه للخدمة اإللزامية.
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للمرة  اإللزامية  اخلدمة  إىل  الدعوة  تلبية  عن  مرشوع  عذر  دون  يتخلف  مكلف  كل 
لاللتحاق  املحددة  املهلة  خالل  الفعلية  االحتياط  خدمة  إىل  الدعوة  تلبية  عن  أو  الثانية 

يعاقب باآليت:
هاتني   إحد أو  دينار  ألف  جتاوز  ال  وغرامة  سنتني  عىل  تزيد  ال  مدة  احلبس  (أ) 

العقوبتني.
وختفض هذه العقوبة إىل احلبس الذي ال جياوز شهراً والغرامة التي ال جتاوز مائة دينار 
التالية  العرشة  األيام  خالل  نفسه  تلقاء  من  باخلدمة  التحق  إذا  العقوبتني  هاتني   إحد أو 

للمهلة املقررة لاللتحاق.
(ب)- احلبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات وغرامة ال جتاوز ألف ومخسامئة دينار أو 

إحد هاتني العقوبتني إذا وقعت اجلريمة يف حالتي التعبئة العامة أو األحكام العرفية.
مخسامئة  جتاوز  ال  التي  والغرامة  سنة  جياوز  ال  الذي  احلبس  إىل  العقوبة  هذه  وختفض 
اخلمسة  األيام  خالل  نفسه  تلقاء  من  باخلدمة  التحق  إذا  العقوبتني  هاتني   إحد أو  دينار 

التالية للمهلة املقررة لاللتحاق.
 (ج)- احلبس مدة ال جتاوز عرش سنوات وغرامة ال جتاوز مخسة آالف دينار أو إحد

هاتني العقوبتني إذا وقعت اجلريمة يف زمن احلرب.
وختفض هذه العقوبة إىل احلبس الذي ال جياوز سنتني والغرامة التي ال جتاوز ألف دينار 
التالية  الثالثة  األيام  خالل  نفسه  تلقاء  من  باخلدمة  التحق  إذا  العقوبتني  هاتني   إحد أو 

للمهلة املقررة لاللتحاق.
©≥∞® …œU

يعاقب  التكليف  سن  جتاوز  حتى  اإللزامية  باخلدمة  االلتحاق  عن  ختلف  مكلف  كل 
باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وغرامة ال جتاوز ألف ومخسامئة دينار أو إحد هاتني 
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العقوبتني.
وإذا وقعت اجلريمة زمن احلرب يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز عرش سنوات وغرامة ال 

جتاوز مخسة آالف دينار أو إحد هاتني العقوبتني. 
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
عىل ثالث سنوات وغرامة ال جتاوز ألف ومخسامئة دينار أو إحد هاتني العقوبتني: 

عنه  ليقوم  أرسله  أو  املقررة  الفحوص   إحد يف  منه  بدالً  غريه  قدم  مكلف  أ- كل 
باخلدمة.

ب- كل مكلف ادعى بغري حق توافر سبب من أسباب تأجيل اخلدمة أو االستثناء أو 
اإلعفاء منها.

أداء  عن  التخلف  بقصد  غريه  بواسطة  أو  بنفسه  بجسمه  عاهة  أحدث  مكلف  ج- كل 
اخلدمة.

د- كل شخص مكلف قانوناً باإلخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار املكلف إىل جلان 
التجنيد مع علمه خالف ذلك.

©≥≤® …œU

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال جتاوز ألف دينار أو بإحد هاتني 
العقوبتني كل من يعمل عىل جتنيب شخص اخلدمة اإللزامية أو االحتياطية أو تنفريه منها 

أو تأجيل أدائه هلا بغري حق.
وجيوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة والدة املكلف أو شقيقته أو زوجته.
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آخر  قانون  أي  أو  القانون  هذا  يف  عليها  منصوص  أشد  عقوبة  بأية  اإلخالل  عدم  مع 
هاتني   إحد أو  دينار  مخسامئة  عىل  تزيد  ال  وغرامة  سنة  جتاوز  ال  مدة  باحلبس  يعاقب 
َ من أحكام هذا القانون أو املراسيم أو القرارات أو األوامر  العقوبتني كل من خالف حكامً

َ له. الصادرة تنفيذاً
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ويلزم  اإللزامية  اخلدمة  من  إعفاؤه  املكلف  عىل  اجلزائية  العقوبة  توقيع  عىل  يرتتب  ال 
بأدائها بعد تنفيذ العقوبة املحكوم هبا.

املكلف  اللتحاق  املحدد  التاريخ  قبل  تنفيذها  يف  يبدأ  مل  العقوبة  كانت  إذا  أنه  عىل 
ما  إىل  العقوبة  تنفيذ  فيؤجل  تنفيذها،  أثناء  للتكليف  املنهي  السن  سيبلغ  كان  إن  باخلدمة، 

بعد أدائه اخلدمة اإللزامية.
©≥μ® …œU

ال يرسي التقادم عىل الدعو اجلزائية وال عىل العقوبة املحكوم هبا بالنسبة ملن يتخلف 
من  هترباً  احلرب  زمن  يف  أجنبي  بلد  إىل  ويفر  االحتياط  خدمة  أو  اإللزامية  اخلدمة  عن 

الواجب.
أما بالنسبة لبقية جرائم التخلف فال يرسي عليها التقادم إال من تاريخ انقضاء التزام 

املكلف باخلدمة التي ختلف عن االلتحاق هبا.
©≥∂® …œU

الذي  املكلف  السابقة  املواد  يف  عليها  املنصوص  التخلف  جرائم  عقوبات  من  يعفى 
من  له  الباقية  املدة  من  أو  االحتياط  خدمة  من  أو  اإللزامية  اخلدمة  من  بإعفائه  قرار  صدر 

أهيام.
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وتنظيمها  بتشكيلها  يصدر  القانون  هذا  أحكام  تنفيذ  تتوىل  إدارة  الدفاع  بوزارة  تنشأ 
وحتديد اختصاصاهتا وأساليب العمل فيها قرار من وزير الدفاع.
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لوزير الدفاع أن خيول سلطة ضبط اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إىل املوظفني 
الذين حيددهم بقرار منه.

وبعد   - عليهم  املقبوض  املتخلفني  حجز  السلطة  هذه  الدفاع  وزير  خيوله  ملن  وجيوز 
أخذ موافقة اجلهة القضائية املختصة - ملدة ال جتاوز أربعة أيام إىل أن تتم معاملة جتنيدهم 

وإحلاقهم بوحداهتم.
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كل مواطن أتم الثامنة عرشة ومل جياوز الثالثني سنة من عمره ومل يؤد اخلدمة اإللزامية 
جهة  يف  عمل  أو  وظيفة  أي  يف  تعيينه  جيوز  ال  جتنيده  يؤجل  أو  منها  يستثن  أو  يعف  ومل 
حكومية أو غري حكومية كام ال جيوز منحه ترخيصاً بمزاولة أي عمل خاص كام ال يسمح 

له باستخراج جواز سفر إال بموافقة شعبة التجنيد املختصة.
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يصدر وزير الدفاع قراراً بتنظيم اآليت:
والفحوص  املقابلة  وإجراءات  وموعد  إليهم  وتبليغها  املكلفني  دعوة  أ- إجراء 
واختصاصات وواجبات اللجان املكلفة بإجرائها ورشوط اللياقة الصحية للخدمة 
اإللزامية وكيفية االلتحاق هبا، ورشوط وإجراءات تأجيل اخلدمة اإللزامية واإلعفاء 

منها.
العسكرية  والدورات  احلتمية  التعليم  ودورات  التدريبية  الدراسات  ب- إجراءات 
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املؤهلة للرتقية سواء بالنسبة للمجندين أو االحتياطيني.
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بشأنه  يرد  مل  فيام  الفعلية  اخلدمة  يف  املوجودين  واالحتياطيني  املجندين  عىل  يرسي 
نص يف هذا القانون أو املراسيم أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أحكام القوانني واملراسيم 

والقرارات الصادرة يف شأن العسكريني.
©¥≤® …œU

يضع وزير الدفاع باالتفاق مع الوزراء املختصني نظاماً للتدريب العسكري يف اجلامعة 
. واملدارس الثانوية أو ما يعادهلا عندما ير ذلك الزماً
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مع عدم اإلخالل بام تنص عليه القوانني األخر، جيوز لوزير الدفاع أن يطلب احلصول 
عيل أية معلومات أو بيانات تتوفر لد األجهزة املختصة يف الدولة إذا كانت الزمة لتطبيق 

أحكام هذا القانون.
©¥¥® …œU

كل مكلف تزوج قبل العمل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ املشار إليه وثبت أنه املعيل 
الوحيد لزوجته أو أوالده تطبق يف حقه أحكام املادة (٩) من هذا القانون.
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يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
©¥∂® …œU

يلغي القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم أداء اخلدمة العسكرية اإللزامية، عىل 
عليها  املنصوص  اإللزامية  اخلدمة  بمدد  معاملني  ألحكامه  وفقاً  املجندون  يظل  أن 

فيه.
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عىل الوزراء- كل فيام خيصه- تنفيذ هذا القانون وينرش يف اجلريدة الرسمية, ويعمل به 
اعتباراً من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. 
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صدر بقرص السيف يف: ٢٠ صفر ١٤٠١هـ
املــــوافـــق: ٢٧ ديسمرب ١٩٨٠م
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آداء  بتنظيم   ١٩٧٦ لسنة   ١٣ رقم  القانون  صدر   ١٩٧٦ سنة  مارس  من   ١٦ بتاريخ 
اخلدمة العسكرية اإللزامية، وعمل بأحكامه اعتباراً من ١٨ مارس سنة ١٩٧٨ حيث تبني 
من تطبيقه عدد من الصعوبات واملشاكل، يقتيض تفادهيا إدخال تعديالت وإضافات كثرية 
عىل هذا القانون، مما استوجب إعادة النظر فيه برمته وعدم االقتصار عىل جمرد تعديل نص 

أو إضافة أو إلغاء آخر.
لذلك رئى إعداد مرشوع القانون املرافق الذي أفرغت أحكامه يف مخسة أبواب تضمن 

أوهلا األحكام اخلاصة باخلدمة اإللزامية. 
فأبانت أن هذه اخلدمة تعتربا واجباً وفرضاً يؤديه كل كويتي أتم الثامنة عرشة ومل جياوز 
الثالثني من عمره (م٢) وأوجبت عليه املادة (٣) متى بلغ سن الثامنة عرشة أن يقدم نفسه 
خالل ثالثني يوماً من بلوغه هذه السن إىل شعبة التجنيد التابع هلا، ونص يف املادة الرابعة 
وحدات   إحد يف  خدمة  وفرتة  تدريب  فرتة  عىل  تشتمل  اإللزامية  اخلدمة  مدة  أن  عىل 

اجليش.
وحددت املادة (٥) مدة اخلدمة اإللزامية بسنتني ختفض إىل سنة للحاصلني عىل مؤهل 
جامعي أو شهادة أخر معادلة، جيوز بعد انقضائها استبقاء املجند بسبب احلرب أو التعبئة 
خدمة  من  االستبقاء  فرتة  حتسب  للامدة (١٦)  وطبقاً  احلالة  هذه  ويف  العرفية،  األحكام  أو 
االحتياط الفعلية وبذلك تتاح الفرصة للمجند أثناء هذه الفرتة للتمتع بجميع احلقوق التي 

يتمتع هبا االحتياطي واملنصوص عليها يف الباب الثالث اخلاص باحلقوق والضامنات. 
كام نصت املادة السادسة عىل املدد التي يمتنع حساهبا ضمن مدة اخلدمة اإللزامية وهي 
مدد جيمع بينها طابع مشرتك وهو ختلف املجند عن أداء واجباته ألسباب ترجع إىل خطئه 

وتقصريه.
ونصت املادة (٧) عىل أن يستثنى من أداء هذه اخلدمة طلبة الكليات واملعاهد واملدارس 
العسكرية وكذلك املعينون برتب عسكرية يف القوات املسلحة أو يف الرشطة أو يف احلرس 
الوطني أو إدارة اإلطفاء العام، أخذاً يف االعتبار بأن هذه املدد تؤيت ثمرة اخلدمة اإللزامية 
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احلال  اقتىض  كلام  العسكري  املجال  يف  الوطن  عن  الدفاع  واجب  ألداء  صاحبها  وتؤهل 
ذلك.

هتديد  إىل  تنقلب  وال  أهدافها  حتديد  نطاق  يف  اإللزامية  اخلدمة  تظل  أن  عىل  وحرصاً 
الستقرار األرس يف أمنها النفيس أو وسائل رزقها، أو أداة تعطيل مستقبل الفرد وطموحه 
املرشوع، فقد نصت املادة (٨)عىل حاالت اإلعفاء من اخلدمة اإللزامية عىل نحو ما كانت 

عليه يف ظل القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بوجه عام.
وحتقيقاً لذات االعتبارات السالفة البيان فقد نصت املواد ٩، ١٠، ١١، ١٢ عىل تأجيل 
مربراته  جيد  التأجيل  وهذا  عددهتا،  التي  للفئات  للتجديد  قابلة  سنة  ملدة  اإللزامية  اخلدمة 
أما يف أسباب إنسانية كحالة العائل الوحيد ألبويه أو ألهيام أو ألخيه أو أخته، أو ألسباب 
صحية حتول بني املكلف وبني أداء اخلدمة بصفة مؤقتة أو العتبارات تتعلق بالدراسة حتى 
ال تصبح اخلدمة اإللزامية عقبة حتول بني الطلبة وبني إكامل دراستهم. وتقديراً للرضورة 
بقدرها فقد نصت املادة (١٣) عىل زوال التأجيل بزوال سببه، والتزام من زال عنه سبب 
ملصلحة  وتغليباً  حددها،  التي  املهلة  خالل  بذلك  املختصة  التجنيد  بإخطار شعبة  التأجيل 
بسبب  اإللزامية  اخلدمة  تأجيل  إلغاء  بجواز   (١٤) املادة  قضت  اعتبار  كل  عىل  الوطن 

الدراسة يف زمن احلرب أو األحكام العرفية أو التعبئة العامة. 
محلة  من  املجند  بتولية  فقضت  املجندين  ترقية  أحكام  بيان   (١٥) املادة  وتناولت 
االحتياط  ضباط  كلية  من  خترج  إذا  جمند،  مالزم  رتبة  إىل  يعادهلا  ما  أو  اجلامعية  املؤهالت 

بنجاح، أما باقي فئات املجندين فيصدر قرار من وزير الدفاع بأحكام ورشوط ترقيتهم.
واستحدث  اخلدمة،  من  املجندين  ترسيح  حاالت   ١٨ ١٧و  ١٦و  املواد  ونظمت 
املرشوع يف مادته التاسعة عرشة نظام مدد اخلدمة اإللزامية اإلضافية وهي مدد تضاف إىل 
مدة اخلدمة األصلية بقوة القانون وذلك كجزاء إداري يوقع عىل من يتخلف عن االستجابة 
لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باخلدمة اإللزامية مع جواز اإلعفاء منه بقرار من وزير الدفاع إذا 

أبد املكلف أعذاراً مقبولة تربر هذا التأخري أو التخلف. 
واختص الباب الثاين ببيان أحكام خدمة االحتياط فتضمن يف هذا الصدد أهم املسائل 
املتعلقة بتنظيم هذه اخلدمة فحددت املادة (٢٠) فئات االحتياط- ومدته بالنسبة لكل فئة- 
وهم املجندون بعد انتهاء خدمتهم اإللزامية واملرسحون من ضباط وضباط الصف وأفراد 
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املرشوع،  من   (٧) املادة  لنص  وفقاً  اإللزامية  اخلدمة  من  املستثنني  وبقية  املسلحة  القوات 
ولو  هبم  واالحتفاظ  الفعلية  للخدمة  االحتياطيني  دعوة  جواز  عىل   (٢١) املادة  ونصت 
جاوزت مدة االحتياط احلدود القصو خلدمة االحتياط املنصوص عليها يف املادة (٢٠) 

من القانون.
ونصت املادة (٢٢) عىل أن يصدر مرسوم بتنظيم خدمة االحتياط بالنسبة جلميع فئاته 
للخدمة  االحتياطيني  دعوة  وإجراءات  وحاالت  مرحلة  كل  ومدة  اخلدمة  هذه  ومراحل 
املادة  أن  الشأن  هذا  يف  روعي  وقد  خدمتهم،  وانتهاء  ترقياهتم  وأحكام  وقواعد  الفعلية 
١١١من قانون اجليش رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٧ نصت عىل أن يكون تنظيم خدمة االحتياط 
 ٢٣ رقم  الرشطة  قوة  نظام  قانون  من   ١٠٨ املادة  يف  احلكم  هذا  تردد  كام  أمريي،  بمرسوم 

لسنة ١٩٦٨.
املجندين  وضامنات  حقوق  لتنظيم  خصص  فقد  املرشوع  من  الثالث  الباب  أما 
واالحتياطيني عىل نحو يكفل املوازنة واملقابلة بني حق املجتمع عىل الفرد متمثالً يف أدائه 
لواجب الدفاع عن أمنه وسالمته وبني حق الفرد عىل املجتمع يف أن يكفل له ويوفر أسباب 
فردياً،  التزاماً  تكون  أن  قبل  العسكرية  اخلدمة  تصبح  بحيث  وحياته  ملستقبله  الضامنات 

تنظيامً اجتامعياً يتكاتف مجيع املواطنني يف حتمل آثاره وأعبائه.
أو  املجند  وجود  أن  عىل  املرشوع  من   (٢٣) املادة  نصت  الفهم  هذا  من  وانطالقاً 
هذه  قضت  كام  عمل،  أو  وظيفة  أي  يف  تعيينه  دون  حيول  ال  الفعلية  اخلدمة  يف  االحتياطي 
املادة بأن حيتفظ له بوظيفته أو عمله وبام يستحقه من عالوات وترقيات طوال مدة وجوده 

يف اخلدمة الفعلية مع االعتداد هبذه املدة يف حساب املعاش أو املكافأة. 
وهذا احلكم يفيد منه املجند أو االحتياطي سواء أكان يعمل يف جهة حكومية أو غريها 
من أشخاص القانون العام كاهليئات واملؤسسات العامة أو يف جهة خاصة يستوي أن تكون 
األخرية من املنشآت اجلامعية كالرشكات باختالف أنواعها أو اجلمعيات التعاونية أو من 
إىل  االحتياطي  أو  املجند  إعادة  املادة  هذه  أوجبت  كذلك  فردية،  ملكية  اململوكة  املنشآت 

عمله بعد ترسحيه إذا طلب ذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ ترسحيه.
رواتب  حتديد  يكون  أن  عىل  املادة (٢٥)  نصت  فقد  املرتب  باستحقاق  يتعلق  فيام  أما 
من  بقرار  الفعلية  اخلدمة  يف  وجودهم  أثناء  املزايا  من  وغريها  واالحتياطيني  املجندين 
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جملس الدفاع األعىل، وذلك حتسباً الحتامالت املستقبل وما قد تقتضيه من تعديل يف هذه 
املالزم  التوقيت  بحكم  للقانون  تفاصيله  تنظيم  برتك  احلال  يسعف  ال  أمر  وهو  املرتبات، 

للخدمة الفعلية سواء بالنسبة للمجندين أو االحتياطيني.
املساس  عدم  عىل  املادة  هذه  نصت  فقد  املكتسبة  باحلقوق  املساس  عدم  عىل  وحرصاً 
باملراكز الذاتية واحلقوق املكتسبة بالنسبة للمجندين واالحتياطيني ممن سبق حتديد مرتباهتم 
طبقاً ألحكام قانون تنظيم اخلدمة العسكرية اإللزامية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ معدالً بالقانون 

رقم ١٢ لسنة ١٩٧٩.
وتضمن الباب الرابع ( يف املواد من ٢٩ إىل ٣٦) بياناً ملا يعترب جريمة يف تطبيق أحكام 
هذا القانون وحددت مواده العقوبات التي توقع جزاء ارتكاهبا. وقد روعي يف هذا التحديد 
عىل  األفراد  حث  وهي  العقاب  من  املقصودة  والغاية  يتفق  بام  املرونة  من  كاف  قدر  توفري 
املبادرة إىل أداء واجب اخلدمة العسكرية، ومن ثم نص يف كثري من احلاالت عىل ختفيض 

العقوبة رغم ارتكاب اجلريمة إذا التحق املخالف باخلدمة خالل مهلة معينة. 
املادة  فنصت  العامة،  األحكام  بعض  املرشوع  من  اخلامس  الباب  تضمن  وأخرياً 
خيوهلم  ملن   (٣٨) املادة  وخولت  القانون،  هذا  أحكام  تنفيذ  تتوىل  إدارة  إنشاء  (٣٧)عىل 
القانون.  هذا  أحكام  بمخالفة  تقع  التي  اجلرائم  ضبط  سلطة  املوظفني  من  الدفاع  وزير 
موافقة  املادة (٣٩) تعيني أي مواطن مل جياوز الثالثني أو منحه جواز سفر بغري  وحظرت 
شعبة التجنيد املختصة ما مل يكن قد أد اخلدمة اإللزامية أو أعفى منها أو تأجل جتنيده، 
وأحالت املادة (٤٠) إىل قرار يصدر من وزير الدفاع يف شأن تنظيم إجراءات دعوة املكلفني 
االلتحاق  وكيفية  اإللزامية  للخدمة  الصحية  اللياقة  ورشوط  والفحوص،  املقابلة  وإجراء 
ودورات  التدريبية  الدراسات  إجراءات  وتنظيم  منها،  اإلعفاء  أو  تأجيلها  وإجراءات  هبا 
التعليم احلتمية والدوارات العسكرية املؤهلة للرتقية بالنسبة للمجندين واالحتياطيني. كام 
أحالت املادة (٤١) إىل القوانني والقرارات اخلاصة يف اجليش بالنسبة للمذكورين وهم يف 

اخلدمة الفعلية، فيام مل يرد به نص يف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
نظاماً  يضع  أن  املختصني  الوزراء  مع  باالتفاق  الدفاع  لوزير   (٤٢) املادة  وأجازت 
للتدريب العسكري يف اجلامعة واملدارس الثانوية أو ما يعادهلا. كام أجازت له املادة (٤٣) 
أن يطلب احلصول عىل أية معلومات أو بيانات من أجهزة الدولة إذا كانت الزمة لتطبيق 
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دون  حتول  قيود  من   األخر القوانني  عليه  تنص  بام  إخالل  دون  وذلك  القانون  أحكام 
إظهار هذه البيانات كام هو الشأن بالنسبة لقانون اإلحصاء والتعداد.

ونصت املادة (٤٤) عىل حكم وقتي بالنسبة ملن تزوج قبل ١٩٧٨/٣/١٨تاريخ العمل 
بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ فأوجبت معاملته وفقاً ألحكام املادة (٩) من القانون املتعلقة 

بتأجيل اخلدمة اإللزامية إذا ثبت أن الزوج هو العائل الوحيد لزوجته أو أوالده.
اخلدمة  بتنظيم   ١٩٧٦ لسنة   ١٣ رقم  القانون  إلغاء  عىل   (٤٥) املادة  نصت  وأخرياً 

العسكرية اإللزامية.
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 - بعد اإلطالع عىل الدستور،
 - وعىل القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له،

 - وعىل القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية 
والقوانني املعدلة له،

 - وعىل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء جملس الدفاع األعىل والقوانني املعدلة له،
- وعىل القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧يف شأن اجليش والقوانني املعدلة له،

- وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ يف شأن اخلدمة اإللزامية واالحتياطية 
والقوانني املعدلة له،

وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
v Ë√ …œU

للمجندين  االحتياطية  واخلدمة  اإللزامية  باخلدمة  بالتكليف  املتعلقة  األحكام  توقف 
رقم  بقانون  املرسوم  من   ٤٠  ،٣٩  ،٢٢ ٢٠/أ،   ،٥  ،٤  ،٣  ،٢ املواد  يف  عليها  املنصوص 
١٠٢ لسنة ١٩٨٠ املشار إليه مع ما يرتتب عليها من آثار، وذلك حلني العمل بقانون جديد 

للخدمة اإللزامية واالحتياطية.
وزير  من  بقرار  السابقة  الفقرة  يف  إليهم  املشار  واالحتياطيني  املجندين  ترسيح  ويتم   
خدمة  تعترب  وال  القانون.  هبذا  العمل  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  جتاوز  ال  فرتة  خالل  الدفاع 

املجندين املرسحني منتهية إال بترسحيهم.
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 يعفى عفواً شامالًُ عن اجلرائم املنصوص عليها يف املواد ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، 
٣٥ من الباب الرابع من املرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ املشار إليه.

 ويرتتب عىل هذا العفو إلغاء كافة اإلجراءات املتعلقة هبذه اجلرائم وما صدر بشأهنا من 
أحكام مل يتم تنفيذها والعقوبات واآلثار املرتتبة عليها. 

 وال جيوز رد ما تم حتصيله من غرامات أو تعويضات مالية تنفيذاً لألحكام القضائية 
الصادرة يف هذه اجلرائم.

W U  …œU

عىل الوزراء- كل فيام خيصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نرشه يف 
اجلريدة الرسمية. 
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 صدر بقرص بيان يف : ٨ مجادي األوىل ١٤٢٢هـ

 املــوافــق: ٢٨ يوليو٢٠٠١م
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يعترب نظام التجنيد اإللزامي الكويتي نظاماً رائداً يف منطقة اخلليج. وقد صدر به القانون 
رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦م املعدل بالقانونني رقمي ١٢ لسنة ١٩٧٩، ٦٦ لسنة ١٩٨٠ الذي 

. ألغى باملرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة١٩٨٠م املعمول به حالياً
وقد مىض عىل صدور قانون اخلدمة اإللزامية وتطبيقه أكثر من عرشين عاماً تطورت 
األنظمة  يف  املتغريات  يواكب  بام  كبرياً  تطوراً  ونظمها  العسكرية  اخلدمة  ترشيعات  خالهلا 
العسكرية وأساليب احلرب ووسائلها والتقدم اهلائل يف األسلحة واملعدات والتكنولوجيا 
املستخدمة يف القتال التي غريت كثرياً من العقائد القتالية التي تقوم عليها النظم الدفاعية. 

كام أن التطبيق العميل للقانون كشف عن ثغرات فيه ومالحظات عليه يلزم تالفيها.
واالحتياطية  اإللزامية  اخلدمة  قانون  تعديل  من  التطور  هذا  ملواجهة  البد  كان  لذلك 
ليساير هذا التغيري وجياريه من خالل إجراء تغيريات جذرية عىل هذا القانون وفقاً للدراسات 
التخصصية التي تقوم هبا اهليئات العسكرية املعنية يف النواحي العملياتية والتدريبية بام يتفق 
واالستبيانات  االستشاريني  اخلرباء  أراء  ضوء  يف  وأسلوبه  التجنيد  ملفهوم  جديد  وتصور 

التي أجريت حول هذا القانون وتطبيقه.
للخدمة  بالتكليف  املتعلقة  األحكام  بوقف  قانون  إصدار  رضورة  رئي  فقد  لذلك 
لكي  اجلديد،  بالقانون  العمل  تاريخ  حتى  آثار  من  عليها  يرتتب  بام  واالحتياطية  اإللزامية 
وهيدر  التدريب  كفاءة  عىل  يؤثر  مما  عليهم  خمتلفني  نظامني  لتطبيق  املجندون  يتعرض  ال 
جمهودات وتكاليف تبذل يف تدريب بعض من هؤالء ممن تقرر األحكام اجلديدة إعفائهم 

من التجنيد.
وقد نص املرشوع يف املادة األوىل منه عىل أن( توقف األحكام املتعلقة بالتكليف باخلدمة 
اإللزامية واخلدمة االحتياطية للمجندين املنصوص عليها يف املواد (٢، ٣، ٤، ٥، ٢٠(أ)، 
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٢٢، ٣٩، ٤٠ ) من املرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠م املشار إليه مع ما يرتتب عليها 
من آثار، وذلك حلني العمل بقانون جديد للخدمة اإللزامية واالحتياطية.

ويتم ترسيح املجندين واالحتياطيني املشار إليهم يف الفقرة السابقة بقرار وزير الدفاع 
خالل فرتة ال جتاوز ثالثة أشهر من تاريخ العمل هبذا القانون . وال تعترب خدمة املجندين 

املرسحني منتهية إال بترسحيهم.
املوجودين  ترسيح  خالهلا  يتم  زمنية،  خطة  وضع  الدفاع  لوزير  النص  ترك  وبذلك 
أن  عىل  اإليقاف،  قانون  عليهم  يرسي  الذين  واالحتياطيني  املجندين  من  الفعلية  باخلدمة 
يتم ذلك خالل فرتة ال جتاوز ثالثة أشهر من تاريخ العمل هبذا القانون، وهو وقت كاف 

إلحالل العسكريني املوجودين حمل هؤالء املرسحني.
كام نصت املادة الثانية عىل أن يعفي عفواً شامالً عن اجلرائم املنصوص عليها ىف املواد 
لسنة   ١٠٢ رقم  بقانون  املرسوم  من  الرابع  الباب  من   ٣٥  ،٣٤  ،٣٣  ،٣٢  ،٣١  ،٣٠  ،٢٩

١٩٨٠م املشار إليه.
ويرتتب عىل هذا العفو إلغاء كافة اإلجراءات املتعلقة هبذه اجلرائم وما صدر بشأهنا من 

أحكام مل يتم تنفيذها والعقوبات واآلثار املرتتبة عليها.
وال جيوز رد ما تم حتصيله من غرامات أو تعويضات مالية تنفيذاً لألحكام القضائية 

الصادرة يف هذه اجلرائم.
واالحتياطية  اإللزامية  اخلدمة  لقانون  اخلاضعني  من  أي  يالحق  ال  سوف  وبذلك 
اجلارية  اجلزائية  املحاكامت  إجراءات  توقف  وسوف  القانون،  هذا  أحكام  ملخالفة  قضائياً 
أو  باحلبس  الصادرة  القضائية  األحكام  الشامل  العفو  هذا  بمقتىض  وتلغى  بحقهم،  حالياً 

الغرامة عىل أال يتم رد ما حصل من غرامات تنفيذاً هلذه األحكام .
قبل  املقرتفة  اجلرائم  عىل  الدستور  من   (٧٥) للامدة  إعامالً  احلال،  بطبيعة  العفو  ويقترص 
الثالثة  فرتة  خالل  جرائم  من  ألحكامه  طبقاً  املرسحني،  من  يقع  ما  أما  القانون،  هذا  صدور 
أشهر التي سوف يرسحون خالهلا، فإن القانون سوف يطالبهم بالنسبة هلا، لذلك نص يف هناية 
املادة األوىل عىل أن خدمة املجندين املرسحني وفقاً هلذا القانون، ال تعترب منتهية إال بترسحيهم 
وفقاً للقرار الصادر من وزير الدفاع ىف هذا الشأن. وبطبيعة احلال فإن إيقاف العمل باألحكام 

املتعلقة بالتكليف بالتجنيد سوف ال يرتتب عليه تأثيم أي فعل أو العقاب عليه .
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- بعد االطالع عىل املواد ٨ و ٢٥و ٢٦, ١٥٩ من الدستور.
- واملرسوم رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ يف شأن قانون الوظائف العامة املدنية.

التقاعد  ومكافآت  معاشات  شأن  يف   ١٩٦٢ لسنة   ٢٧ رقم  القانون  وعىل   -
للعسكريني.

وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(**)
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ترسي أحكام هذا القانون عىل أعضاء قوة الرشطة دون غريهم.
قوانني  أحكام  عليهم  فترسي  الرشطة  وقوة  الداخلية  وزارة  يف  العاملون  املدنيون  أما 
٨و  املواد  أحكام  مراعاة  مع  احلكومي  القطاع  يف  العمل  وقوانني  املدنية  العامة  الوظائف 

١٥و ١٦ من هذا القانون.

* معدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٠ املنشور ىف الكويت اليوم العدد ٧٨٤ – السنة السادسة عرشة. والقانون رقم ٦ لسنة 
١٩٧٢- املنشور يف الكويت اليوم العدد ٨٦٩ السنة الثامنة عرشة، واملرسوم بالقانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٦ – املنشور يف 
الكويت اليوم العدد ١١٠٩ – السنة الثانية والعرشون، واملرسوم بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٧ – املنشور يف الكويت اليوم 
– العدد ١١٣٤ السنة الثالثة والعرشون، واملرسوم بالقانون رقم٣٧السنة ١٩٧٩ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١٢٥٤ – 

السنة اخلامسة والعرشون، والقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ – املنشور يف الكويت اليوم العدد ١٦١ – السنة األربعون.
** عدلت الفقرة الثانية من املادة األوىل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٠ وكان النص قبل التعديل ( أما املدنيون العاملون يف 
مع  احلكومي  القطاع  يف  العمل  وقوانني  املدنية  العامة  الوظائف  قوانني  أحكام  عليهم  فترسي  الرشطة  وقوة  الداخلية  وزارة 

مراعاة أحكام املادتني ١٥و ١٦ من هذا القانون).
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الرشطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم عىل حفظ األمن والنظام داخل 
البالد ومحاية األرواح واألعراض واألموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانني واللوائح.

©≥® …œU

 تتألف قوة الرشطة من:
أ- ضباط الرشطة وخفر السواحل واحلدود.

ب- ضباط الصف وأفراد الرشطة وخفر السواحل واحلدود.
ج-  اخلفراء النظاميني.

قوة  من  اعتبارها  عملها،  طبيعة  بسبب  الوزراء  جملس  يقرر  التي  اهليئات  د- أفراد 
الرشطة.

©¥® …œU

يكون االلتحاق بقوة الرشطة عن طريق اخلدمة العسكرية أو التطوع أو التعيني وذلك 
بالرشوط واألوضاع التي حتددها القوانني واملراسيم والقرارات التنفيذية.

(*)
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الرتب العسكرية لضباط الرشطة حسب التسلسل العسكري هي:
مالزم

مالزم أول
نقيب

* معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١٦١ السنة األربعون وكان نصها قبل التعديل كالتايل: 
عميد،  عقيد،  مقدم،  رائد،  نقيب،  أول،  مالزم  مالزم،  هي:  العسكري  التسلسل  حسب  الرشطة  لضباط  العسكرية  «الرتب 

لواء». 
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رائد
مقدم
عقيد
عميد
لواء
فريق

فريق أول
(*)
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الرتب العسكرية ألفراد وضباط صف الرشطة حسب التسلسل العسكري هي:
رشطي

وكيل عريف
عريف
رقيب

رقيب أول
وكيل ضابط 

وكيل أول ضابط

*  معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املشار إليه. وكان نصها قبل التعديل كالتايل:
الرتب العسكرية ألفراد وضباط صف الرشطة حسب التسلسل هي :

رشطي 
وكيل عريف        } وهم ضباط الصف

عريف 
رئيس عرفاء

و تنص املادة الثالثة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املشار إليه عىل أ ن :
W U  …œU

تعادل رتبة رئيس العرفاء الواردة يف املادة (٦) من قانون نظام قوة الرشطة قبل العمل هبذا التعديل رتبة رقيب.
وتستبدل التسمية اجلديدة هلذه الرتبة بالتسمية السابقة أينام وردت يف نصوص قانون نظام  قوة الرشطة.
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النظاميني،  واخلفراء  الرشطة  وأفراد  الصف  وضباط  للضباط  الرتب  عالمات  حتدد 
وزهيم، بقرار من الوزير.

(*)
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حتدد مرتبات الرشطة حسب اجلداول املرافقة وهي:
اجلدول رقم (١) الرواتب األساسية والعالوات الدورية للضباط.

اجلدول رقم (٢) الرواتب األساسية والعالوات الدورية لألفراد وضباط الصف.

اجلدول رقم (٣) الرواتب األساسية والعالوات الدورية للمهنيني غري الكويتيني.
اجلدول رقم (٤) الرواتب األساسية والعالوات الدورية للخفراء.

تعيني  قواعد  الرشطة-  لشئون  العامة  اللجنة  رأي  أخذ  بعد  الوزير-  من  بقرار  تصدر 
شئوهنم  يف  يتعلق  ما  وكل  خدمتهم  وإهناء  وترقيتهم  والوزارة،  الرشطة  قوة  يف  املهنيني 

الوظيفية.

* معدلة باملادة (١) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٢ بتعديل جداول رواتب رجال قوة الرشطة وفئات عالواهتم االجتامعية – 
املنشور يف الكويت اليوم العدد ٨٦٩ السنة الثامنة عرشة وكان نصها قبل التعديل كالتايل:

حتدد مرتبات الرشطة حسب اجلداول املرفقة وهي
اجلدول رقم (١) ويتضمن رواتب الضباط.

اجلدول رقم (٢) ويتضمن رواتب ضباط الصف واألفراد.
اجلدول رقم (٣) ويتضمن رواتب املهنيني.

اجلدول رقم (٤) ويتضمن رواتب اخلفراء النظاميني.
وقد نصت املادة (٣) من نفس القانون عىل أن ترسي الرواتب وفئات العالوة االجتامعية املشار إليها يف املادتني السابقتني عىل 
أما  التاريخ،  ذلك  من  عليها  املرتتبة  املالية  الفروق  وترصف هلم    ،١٩٧١/٤/١ اخلدمة يوم  يف  املوجودين  رجال قوة الرشطة 
من عني بعد ذلك وقبل صدور هذا القانون فترصف هلم الفروق املالية من تاريخ التعيني. كام عدل اجلدول بعد ذلك باملرسوم 

بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٩ املنشور يف الكويت اليوم – العدد ١٢٥٤ – السنة اخلامسة والعرشون.
السنة   -٧٨٤ – العدد  اليوم  الكويت  يف  املنشور   ١٩٧٠ لسنة   ٢٨ رقم  بالقانون   (٨) املادة  من  األخرية  الفقرة  وأضيفت   -

السادسة عرشة. 
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األمن  ومديري  واملحافظني  املساعدين  والوكالء  الوزارة  وكيل  اختصاصات  حتدد 
ورؤساء الوحدات النظامية ورؤساء املخافر بقرار من الوزير.
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تتوىل قوة الرشطة اختاذ التدابري الالزمة ملنع ارتكاب اجلرائم وضبط ما يقع منها وإجراء 
التحقيقات والتحريات واألبحاث التي تكلف هبا من قبل جهات االختصاص، كل ذلك 

يف حدود القانون.
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لرجال الرشطة حق محل السالح املسلم هلم من احلكومة وهلم يف سبيل تنفيذ واجباهتم 
هي  القوة  تكون  أن  وبرشط  الالزم  بالقدر  وذلك  السالح  استعامل  دون  القوة  استعامل 

الوسيلة الوحيدة لذلك.
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وطريقة  النار  بإطالق  األمر  إصدار  هلا  يكون  التي  السلطات  التنفيذية  الالئحة  تنظم 
تنفيذه. وال جيوز بحال أن تستعمل قوة الرشطة السالح الناري إال يف األحوال اآلتية:
: للقبض عىل حمكوم عليه بعقوبة جناية أو باحلبس إذا قاوم أو حاول اهلرب. ÎôË√

: للقبض عىل متهم بجناية أو جنحة مشهودة إذا قاوم أو حاول اهلرب. ÎUO U

: للقبض عىل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول اهلرب. ÎU U

: للقبض عىل مسجون حاول اهلرب. ÎUF «—

وكان  فأكثر،  أشخاص  سبعة  من  ذلك  حدث  إذا  تظاهر  أو  جتمهر  لفض   : ÎU U

الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض األمن العام للخطر، وذلك إذا مل يذعن 
املتجمهرون للتفرق بعد إنذارهم وحماولة تفريقهم بالطرق األخر املمكنة. 
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يؤدي ضباط الرشطة أمام الوزير قبل مبارشهتم أعامل وظائفهم اليمني اآلتية:
أقسم باهللا العظيم، أقسم باهللا العظيم، أقسم باهللا العظيم . أن أكون وفياً لدولة الكويت 
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أميناً عىل حقوقها، خملصاً ألمريها املعظم، مطيعاً جلميع األوامر التي تصدر إيل من رؤسائي، 
حمافظاً عىل رشيف وسالحي، مؤدياً أعامل وظيفتي بالصدق واألمانة، حمرتماً قوانني البالد 

وحقوق الناس.
وكيل  أمام  أعامهلم  مبارشهتم  قبل  اليمني  ذات  الرشطة  صف  وضباط  أفراد  ويؤدي 

الوزارة أو من ينيبه. 
وتبني كيفية أداء اليمني ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الوزير.
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حيظر عىل قوة الرشطة االشتغال بالسياسة. كام حيظر عليهم االنضامم إىل مجعية أو نقابة 
أو هيئة غري اجلمعيات أو اهليئات املخصصة للرشطة إال بإذن كتايب من الوزير. 
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حيظر عيل رجل قوة الرشطة : 
أن يفشى أية معلومات بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالرشطة. ١ -

. أن حيفظ لديه نسخة من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصياً ٢ -
أن يكتب يف الصحف أو ينرش بأية وسيلة من وسائل النرش رأياً أو بحثاً أو مقاالً أو  ٣ -

رسامً، إال بإذن من وكيل الوزارة بعد اإلطالع عىل نسخة مما سينرش.
أن يشرتي أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أي مال لقوة الرشطة أو للوزارة ولو عن  ٤ -

طريق املزاد العلني.
أن يأيت عمالً أو يظهر بمظهر يتناىف مع كرامته العسكرية. ٥ -

أن يشتغل فعلياً بالتجارة. ٦ -
أن يؤدي عمالً للغري بأجر، ويستثنى من هذا، الوصاية أو القوامة بأجر عىل أحد  ٧ -

أقاربه إىل الدرجة الرابعة.
ويرسي احلظر الوارد يف الفقرتني ١و ٢ من هذه املادة عىل املدنيني العاملني يف الوزارة 

وقوة الرشطة.
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ملكاً  عمله  أثناء  الرشطة  قوة  أعضاء  أحد  ينتجها  التي  واملؤلفات  االخرتاعات  تكون 
له  كانت  إذا  أو  رسمية  بصفة  أجريت  جتارب  نتيجة  املؤلف  أو  االخرتاع  كان  إذا  للدولة 

عالقة بمصالح الدولة.
ويعوض صاحب االخرتاع أو املؤلف عنه بقرار من الوزير.

ويرسي هذا احلكم عىل املدنيني العاملني يف الوزارة وقوة الرشطة.
©±∑® …œU

الرتب  تساوت  فإذا  األعىل،  الرتب  لذوي  األقل  الرتب  ذوو  الرشطة  رجال  خيضع 
خضع األحدث يف الرتبة لألقدم فيها. 
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حيظر عىل رجال الرشطة أن يعقدوا زواجهم قبل احلصول عىل إذن بذلك من الوزارة 
وال يعترب الزواج الذي يعقد دون إذن قائامً بالنسبة إىل قوانني الرشطة.

بإذن  إال  مواطنة  غري  من  الزواج  من  القانون  هبذا  العمل  بعد  الرشطة  رجال  يمنع  كام 
خاص بذلك من الوزارة وإال تعرضوا للمحاكمة العسكرية.

وجيوز للوزارة يف مجيع األحوال أن جتيز الزواج بعد عقده. 
وتصدر قواعد وإجراءات منح إذن الزواج أو إجازته بقرار من الوزير بناء عىل اقرتاح 

وكيل الوزارة. 
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يكون إنشاء كليات الرشطة بمرسوم أمريي.
ويكون إنشاء مدارس الرشطة بقرار من الوزير.

وال يقبل غري الكويتيني يف كليات ومدارس الرشطة إال من بني املبعوثني من حكوماهتم 
ويف حدود العدد الذي حيدد سنوياً بقرار من جملس الوزراء.
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تكون حماكمة رجال الرشطة عن اجلرائم العسكرية أمام املحاكم العسكرية وفق أحكام 
قانون املحاكامت والعقوبات العسكرية.
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حتدد بمرسوم العقوبات االنضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. 
وال جيوز أن تشتمل هذه العقوبات عىل عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال 

 . الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية جتاوز ستني يوماًًًً
©≤≤® …œU

جيوز بقرار من الوزير منح رجل قوة الرشطة تعويضاً عن األرضار التي تصيب أمواله 
أثناء اخلدمة أو بسببها برشط أن ال يكون الرضر ناجتاً عن إمهاله. ويقترص التعويض يف هذه 

احلالة عيل قيمة األشياء الرضورية حلياة رجل قوة الرشطة وحياة عائلته.
وجيب عىل طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خالل مخسة عرش يوماً من وقوع الرضر أو 

اكتشافه أو زوال املانع من تقديم الطلب.
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بسبب  أمالكهم  أو  أشخاصهم  تصيب  التي  األرضار  عن  األشخاص  تعويض  يكون 
االحتفاظ  برشط  الوزير،  من  قرار  هبا  يصدر  التي  األحكام  وفق  االستثنائية  األمن  تدابري 

بحق األشخاص يف الطعن يف القرارات الصادرة بتعويضهم أمام القضاء.
©≤¥® …œU

وكيفية  الوزارة،  أموال  بقيد  اخلاصة  السجالت  إمساك  كيفية  الوزير،  من  بقرار  حتدد 
إلزام من يتسبب يف فقدها أو عطبها أو تلفها بقيمتها أو إعفائه من ذلك. 
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هذا  من   ٤٦ املادة  يف  إليها  املشار  اإلضافية  والعالوات  بالبدالت  إخالل  دون 
القانون،تتحمل الدولة نفقات كسوة رجال الرشطة وانتقاهلم لعملهم وجتهيزهم وتسليحهم 
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العمل  اقتىض  إذا  الرشطة  وخمافر  منشآت  يف  وإسكاهنم  بإطعامهم  وتقوم  طبياً،  ورعايتهم 
ذلك، كل هذا وفق القرارات التنفيذية هلذا القانون. 

(*)
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بالرشوط  وذلك  مؤقتاً  الرشطة  يف  خرباء  أو  فنيني  ضباطاً  الكويتيني  غري  قبول  جيوز 
واألوضاع التي يصدر هبا مرسوم.

وأفراد  كخفراء  الرشطة  وظائف  يف  الكويتيني  غري  تطوع  قبول  احلاجة  عند  جيوز  كام 
وضباط صف وفقاً لألحكام التي يصدر هبا قرار من الوزير.
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وكيل  برئاسة  وتشكل  الرشطة"  لشؤون  العامة  "اللجنة  تسمى  جلنة  الوزارة  يف  تنشأ 
الوزارة وعضوية الوكالء املساعدين وثالثة من كبار ضباط الرشطة وأحد رجال القانون 
أقدم  اللجنة  يرأس  حضوره  من  مانع  قيام  أو  الوزارة  وكيل  غياب  وعند  الوزير.  خيتارهم 

وكالء الوزارة املساعدين.
 وختتص هذه اللجنة بالنظر فيام نص القانون عىل عرضه عليها وكذلك يف كل ما ير

الوزير أخذاً رأهيا فيه.
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من  أكثر  حرضها  إذا  إال  صحيحة  الرشطة  لشؤون  العامة  اللجنة  اجتامعات  تكون  ال 
نصف األعضاء، وتصدر قراراهتا بأغلبية احلارضين، وعند التساوي يرجح اجلانب الذي 

فيه الرئيس، ويعد االمتناع عن التصويت بمثابة رفض االقرتاح املعروض.
وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون مداوالهتا رسية وقراراهتا مسببة. وال تكون 

قرارات اللجنة نافذة إال بتصديق الوزير عليها. 
وإذا كانت إحد املسائل املعروضة متس أحد أعضاء اللجنة وجب عليه التنحي عند 

نظرها.

* صدر مرسوم بتاريخ ١٩٧٥/١/١٨ بشأن تعيني الكويتيني ضباطاً فنيني املنشور يف الكويت اليوم – العدد ١٠١٥ – السنة 
احلادية والعرشون.
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يكون تعيني الضباط وترسحيهم حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير بناء عىل عرض وكيل 
الوزارة وبمرسوم فيام ييل ذلك من الرتب حسب التسلسل العسكري.

©≥∞® …œU

حكم  عليه  صدر  إذا  أو  الكويتية  اجلنسية  فقد  إذا  إال  يفقدها  ال  للضابط  حق  الرتبة 
رتبته  خفضت  إذا  أو  العسكرية  والعقوبات  املحاكامت  قانون  ألحكام  وفقاً  منها  بتجريده 

وفقاً ألحكام املادة ٥٥ من هذا القانون.
©≥±® …œU

: يشرتط فيمن يعني ضابطاً
أن يكون كويتي اجلنسية. ١ -

أن يكون قد أتم من العمر إحد وعرشين سنة ميالدية. ٢ -
الصحية  اللياقة  رشوط  بتحديد  ويصدر  النظامية،  للخدمة  صحياً  الئقاً  يكون  أن  ٣ -

للخدمة النظامية قرار من الوزير.
أن يكون حممود السرية. ٤ -

أن ال يكون سبق احلكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة خملة بالرشف أو باألمانة  ٥ -
ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.

أن يكون متخرجاً من إحد الكليات أو املدارس العسكرية أو كليات ومدارس  ٦ -
الرشطة التي يشرتط االلتحاق هبا احلصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا. 
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املادة  يف  إليهم  املشار  عال  أو  جامعي  مؤهل  عىل  احلاصلون  ذلك  من  ويستثنى 
(٣٤). وذلك مع مراعاة املادة (٣٣).
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عىل  القانون  ينص  مل  ما  مربوطها  بأول  املالزم  رتبة  يف  مرة  ألول  الضباط  تعيني  يكون 
خالف ذلك.

غري  أنه  ثبت  إذا  خالهلا  ترسحيه  جيوز  التجربة  حتت  واحدة  سنة  الضابط  ويقىض 
صالح للقيام بأعباء وظيفته وإال ثبت يف الوظيفة التي عني فيها، وحسبت مدة التجربة 

ضمن مدة خدمته. 
.وجيوز بقرار من الوزير مد فرتة التجربة سنة أخر

(*)
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(**)
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جيوز لوكيل الوزارة أن يعني يف رتبة وكيل ضابط من توافرت فيه الرشوط املنصوص 
عليها يف املادة (٣٧) من قانون نظام قوة الرشطة باإلضافة إىل الرشوط اآلتية:

أن يكون حاصالً عىل مؤهل علمي يستلزم احلصول عليه دراسة مدهتا سنتان عىل  ١ -
األقل بعد الثانوية العامة. 

أال يكون قد سبق فصله من خدمة احلكومة بناء عىل حكم قضائي أو بقرار تأديبي هنائي. ٢ -
أن جيتاز دورة تدريبية حتدد مدهتا ورشوط اجتيازها وااللتحاق هبا بقرار من وكيل  ٣ -

الوزارة. 

* ألغيت بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ – الكويت اليوم العدد ١٦١ السنة األربعون وكان نصها قبل اإللغاء كالتايل:
دورة  يف  نجاحهم  بعد  مالزم  رتبة  يف  تعيينهم  جيوز  العامة  الثانوية  شهادة  عىل  احلاصلني  غري  العرفاء  «رؤساء   (٣٣) مادة 

تدريبية.
وحتدد مدة الدورة التدريبية ورشوط اختيار والتحاق رؤساء العرفاء هبا بقرار من  الوزير بناء عىل عرض وكيل الوزارة.

وحيدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من جتوز ترقيتهم وفقاً ألحكام الفقرة السابقة.
أما رؤساء العرفاء احلاصلون عىل شهادة الثانوية العامة أو الذين حيصلون عليها أثناء اخلدمة فيعتربون يف حكم املتخرج من 

إحد كليات الرشطة إذا اجتازوا الدورة التدريبية املشار إليها يف الفقرة األوىل».
**  مضافة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املشار إليه.
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مدهتا  دراسة  عليه  احلصول  يستلزم  عال  أو  جامعي  مؤهل  عىل  احلاصلني  تعيني  جيوز 
أربع سنوات عىل األقل بعد الثانوية العامة يف رتبة مالزم بأول مربوطها.

عىل  حاصالً  كان  فإذا  مبارشة،  نقيب  رتبة  يف  البرشيني  األطباء  تعيني  جيوز  ذلك  ومع 
البكالوريوس  عىل  حصوله  بعد  كاملة  سنة  عن  فيه  الدراسة  مدة  تقل  ال  اختصاص  دبلوم 
جاز منحه عالوة يف رتبة نقيب حتتسب يف أقدميته باعتبارها سنة واحدة، أما إذا كان الطبيب 
وحتدد  مربوطها  بأول  مبارشة  رائد  رتبة  يف  تعيينه  جاز  عليا  ختصص  شهادة  عىل  حاصالًً 

شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير.
بقرار من  مدهتا ونظامها  فرتة تدريب عسكرية حتدد  احلاالت قضاء  مجيع  ويشرتط يف 

الوزير.
هذا  من   (٣٢) املادة  يف  إليها  املشار  التجربة  فرتة  احلاالت  هذه  يف  الضابط  ويقيض 

القانون.
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ترقيتهم  أو  فيها  بتعيينهم  الصادر  القرار  أو  املرسوم  يف  رتبهم  يف  الضباط  أقدمية  حتدد 
إليها. وال جيوز أن يرجع املرسوم أو القرار األقدمية يف الرتبة املرقى إليها الضابط إىل تاريخ 

سابق عىل صدوره.
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املستقيل  الضابط  – إعادة  الرشطة  لشؤون  العامة  اللجنة  رأي  أخذ  – بعد  جيوز 
أو املتقاعد أو املرسح ألسباب صحية إىل اخلدمة يف نفس رتبته وبذات راتبه السابق 
برشط أن تثبت لياقته الصحية، وأن ال يكون قد انقىض عىل تركه خدمة الرشطة أكثر 

* معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املشار إليه وكان نصها قبل التعديل كالتايل:
مادة (٣٤) جيوز تعيني احلاصلني عىل مؤهل جامعي أو عال يستلزم احلصول عليه دراسة مدهتا أربع سنوات عىل األقل بعد 
الثانوية العامة يف رتبة مالزم أول بأول مربوطها أما إذا كانت هذه املدة سنتني فقط فيكون تعيينه يف رتبة مالزم بأول مربوطها. 
ومع ذلك جيوز تعيني األطباء البرشيني يف رتبة نقيب مبارشة. فإذا كان حاصالً عىل دبلوم اختصاص ال تقل مدة الدراسة فيه 
عن سنة كاملة بعد حصوله عىل البكالوريوس  جاز منحه عالوة يف رتبة نقيب حتتسب يف أقدميته باعتبارها سنة واحدة. أما إذا 
كان الطبيب حاصالًً عىل شهادة ختصص عليا جاز تعيينه يف رتبة رائد مبارشة بأول مربوطها. وحتدد شهادات التخصص العليا 
بقرار من الوزير. ويشرتط يف مجيع احلاالت قضاء فرتة تدريب عسكرية حتدد مدهتا و نظامها بقرار من الوزير. ويقيض الضابط 

يف هذه احلاالت فرتة التجربة املشار إليها يف املادة (٣٢) من هذا القانون.
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من ثالث سنوات. 
وتضم مدة اخلدمة السابقة إىل اخلدمة التالية يف حساب تقاعد الضابط الذي أعيد إىل 

اخلدمة.

w U « qBH «

¡«dH)«Ë œ«d _«Ë nB « ◊U { w

(*)
©≥∑® …œU

يشرتط يف املتطوع لوظائف أفراد الرشطة وضباط الصف واخلفراء ما يأيت: 
أن يكون كويتي اجلنسية. ١ -

سنة  ثالثني  سنه  يتجاوز  ومل  ميالدية  سنة  عرش  ثامين  العمر  من  أتم  قد  يكون  أن  ٢ -
ميالدية، ويستثنى اخلفراء من احلد األعىل.

الصحية  اللياقة  رشوط  بتحديد  ويصدر  النظامية،  للخدمة  صحياً  الئقاً  يكون  أن  ٣ -
للخدمة النظامية قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة العامة. 

أن يكون حممود السرية.  ٤ -
أن ال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة خملة بالرشف أو باألمانة  ٥ -

ما مل يكن قد رد إليه اعتباره. 
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يتم تعيني ضباط الصف واألفراد واخلفراء بقرار من وكيل الوزارة وتربم معهم، بعد 
فرتة التدريب املشار إليها يف املادة (٣٩)، عقود تطوع ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد ملدة 

مماثلة حتى بلوغ السن القانونية.
وصيغة  تطوعهم  وأحكام  املتطوعني  قبول  برشوط  الوزير  من  قرار  ويصدر 

عقودهم.
* عدلت بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٧ الصادر يف ٢٠٠٧/٧/١، واملنشور يف الكويت اليوم العدد ٨٢٦ السنة ٥٣، وكان 
النص قبل التعديل عىل النحو التايل ( ٢- أن يكون قد أتم من العمر عرشين سنة ميالدية ومل تتجاوز سنه ثالثني سنة ميالدية= 

= ويستثنى اخلفراء من احلد األعىل).
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خيضع املتطوع ألحكام ونظم قوة الرشطة بمجرد قبول تطوعه. ويثبت يف اخلدمة بعد 
ومكافأة املتطوع أثناءها قرار  مدهتا ونظامها  بتحديد  يصدر  التدريبية التي  الدورة  اجتيازه 

من الوزير، وحتسب مدة التدريب ضمن مدة خدمة من يعني من املتطوعني.
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أو  العسكرية  املدارس  خرجيي  من  أو  األفراد  من  بالرتقية  الصف  ضباط  تعيني  يكون 
مدارس الرشطة وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

©¥±® …œU

يتقاىض ضباط الصف واألفراد أول مربوط الرتبة عند تعيينهم ألول مرة. 
ويمنح الرشطى عالوة من عالوات راتبه إذا كان حاصالً أو حصل أثناء اخلدمة عىل 

شهادة إمتام الدراسة االبتدائية عىل األقل.
وجيوز منحه عالوة أخر من عالواهتا، وحتتسب العالوة يف مجيع األحوال يف أقدميته 

باعتبار كل سنة عالوة واحدة. 
©¥≤®…œU

أو  التدريبية  الدورة  يف  نجاحهم  ترتيب  حسب  واألفراد  الصف  ضباط  أقدمية  حتدد 
تاريخ ترقيتهم.

ويرسح  مرة  ألول  تعيينهم  عند  سنة  مدهتا  جتربة  فرتة  واألفراد  الصف  ضباط  ويقيض 
التجربة  مدة  وحسبت  مثبتاً  اعترب  وإال  اخلدمة،  يف  للبقاء  صالح  غري  أنه  يثبت  من  خالهلا 

ضمن مدة خدمته.
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يقصد بالراتب، مامل يقض القانون غري ذلك، الراتب األسايس املبني يف اجلداول امللحقة 
هبذا القانون مضافاً إليه العالوات الدورية املستحقة.
©¥¥® …œU

يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي حيدده املرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم.
عقد  حيدده  الذي  التاريخ  من  رواتبهم  واخلفراء  واألفراد  الصف  ضباط  ويستحق 

تطوعهم.
ويرصف الراتب يف هناية كل شهر.

©¥μ® …œU

يمنح رجال قوة الرشطة عالوة دورية سنوية بالفئات املقررة يف اجلداول امللحقة هبذا 
القانون بحيث ال يتجاوزون هبا هناية مربوط الرتبة.

تعترب  وال  التعيني.  تاريخ  عىل  سنة  مليض  التايل  الشهر  أول  من  العالوة  هذه  وتستحق 
. عالوة الرتقية من موعد العالوة الدورية وإذا اتفق تارخيهام منحتا معاً

(*)
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يستحقها  التي  والفنية  اإلضافية  والعالوات  البدالت  ورشوط  وفئات  أنواع  حتدد 
العاملون يف قوة الرشطة والوزارة بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير املالية والنفط.

* نصت املادة (٢) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٢ املنشور يف الكويت اليوم العدد ٨٦٩ السنة الثامنـة عشـرة عىل اآليت(دون 
إخالل بأحكام املادة ٤٦  من القانون رقم ٢٣ السنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الرشطة تعدل فئات العالوة االجتامعية املقررة حالياً 

لرجال الرشطة إىل الفئات املبينة يف جدول فئات العالوة االجتامعية املقررة لرجال قوة الرشطة املرافق هلذا القانون).
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جيوز بقرار من الوزير منح مكافأة ملن يقوم من رجال الرشطة بأعامل تستحق التقدير أو 
ملن أصيب أثناء اخلدمة أو بسببها.
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يستحق األسري من رجال قوة الرشطة كامل راتبه وبدالته من تاريخ وقوعه يف األرس 
حتى عودته إىل البالد. ويرصف إىل زوجته أو من خيتاره من أقاربه الذين يعوهلم ما ال جياوز 

سبعني يف املائة من راتبه الشهري.
وإذا تويف األسري وحكم بإثبات غيبته املنقطعة، دفعت مجيع استحقاقاته إىل ورثته، مع 

عدم اإلخالل باحلقوق الواردة يف قانون التقاعد العسكري.
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ترسي عىل رواتب من حيال من رجال قوة الرشطة إىل املحاكمة األحكام اآلتية:
أ- إذا أخىل سبيله وعاد إىل عمله، رصف له راتبه إىل حني الترصف يف القضية أو صدور 

احلكم النهائي فيها.
فإذا  راتبه.  نصف  له  رصف  بعمل،  إليه  يعهد  ومل  سبيله  أخىل  أو  موقوفاً  كان  ب- إذا 
تقرر أن ال وجه إلقامة الدعو أو صدر صفح عنه قبل احلكم أو حكم برباءته رصف 

له مجيع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل.
ج- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف جريمة ال تستوجب طرده من اخلدمة أو جتريده 
استمر رصف نصف راتبه طوال تنفيذه العقوبة لزوجته أو ملن خيتاره املحكوم عليه 

ليعول أقاربه.
صدور  إىل تاريخ  خدمته، سويت استحقاقاته  د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إهناء 
لورثته  االستحقاقات  تلك  رصفت  باإلعدام  صادراً  احلكم  كان  فإذا  هنائياً،  احلكم 

املستحقني دون إخالل بأحكام قانون املحاكامت والعقوبات العسكرية.
©μ∞® …œU

ربع  حدود  يف  إال  منها  شئ  خصم  أو  الرشطة  قوة  رجال  رواتب  عىل  احلجز  جيوز  ال 
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الراتب وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام املادة (٥١) من هذا القانون.

وتكون األولوية لدين النفقة ثم ألداء ما يكون مطلوباً للحكومة.
©μ±® …œU

عقوبات  توقيع  نتيجة  الرشطة  قوة  رجال  رواتب  من  خيصم  ما  الوزير  من  بقرار  حيدد 
حتدد  الذي  الرشطة  صندوق  يف  اخلصم  هذا  عن  الناجتة  األموال  وتودع  عليهم.  انضباطية 

أوجه الرصف منه بقرار من الوزير بناء عىل اقرتاح وكيل الوزارة. 
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يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف رسي مستقل تودع فيه كافة األوراق املتضمنة 
املعلومات والبيانات اخلاصة به مما يكون متصالً بوظيفته، كام تودع فيه املالحظات املتعلقة 
بعمله والتقارير الرسية املقدمة عنه، والعقوبات االنضباطية واألحكام النهائية الصادرة ضده. 
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يقدم عن كل ضابط حتى رتبه العقيد تقرير رسي يف شهر يناير من كل عام يبني كفاءته 
وسلوكه خالل العام امليالدي السابق.

وتصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتامدها.
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الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف حيرم من أول عالوة دورية تستحق له بعد 
اعتامد التقرير. 
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الضابط الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف يعرض أمره عىل اللجنة العامة 
لشؤون الرشطة للنظر يف خفض رتبته أو ترسحيه بعد سامع أقواله ويكون خفض الرتبة أو 

الترسيح بقرار من الوزير.



≠ ±¥≤ ≠

©μ∂® …œU

ميض  قبل  ترقيته  يف  النظر  جيوز  ال  السابقة  للامدة  طبقاً  الضابط  رتبة  خفض  حالة  يف 
سنتني من تاريخ صدور قرار خفض الرتبة.
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تعد لكل من ضباط الصف واألفراد واخلفراء صحيفة أحوال تثبت فيها آراء رؤسائهم 
حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية أو تأديبية أو ما يصدر عليهم من 

أحكام هنائية.
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تتم الرتقية يف حدود الرتب الشاغرة يف امليزانية السنوية.
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اعتباراً  إليها  يرقى  التي  للرتبة  املقرر  الراتب  الرشطة  قوة  رجال  من  املرقي  يستحق 
هذا  من   (٣٥) املادة  أحكام  مراعاة  مع  الرتقية،  قرار  أو  مرسوم  حيدده  الذي  التاريخ  من 

القانون.
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يكون الرتشيح للرتقية وفق الئحة يصدر هبا قرار من الوزير. 
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يف  للرتقية  أدنى  كحد  املرافقة  اجلداول  يف  املقررة  املدد  ختفيض  الوزير  من  بقرار  جيوز 
حالة احلرب.
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األعىل  الرتب  إىل  الرتقية  وتكون  الوزير  من  بقرار  العقيد  رتبة  حتى  الرتقية  تكون 
بمرسوم.

(**)
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يشرتط يف ترقية الضابط أن يكون قد أتم يف رتبته املدة املقررة كحد أدنى للرتقية واملبينة 
يف اجلدول امللحق هبذا القانون.

مالزم  رتبة  إىل  عسكرية  كليات  من  يعادهلا  ما  أو  الرشطة  كلية  خريج  الضابط  ويرقى 
أول بعد قضائه سنتني يف الرتبة.

بعد  أول  مالزم  رتبة  إىل  الرشطة  كلية  خريج  االختصايص  اجلامعي  الضابط  ويرقي 
قضائه سنة واحدة يف الرتبة.

©∂¥® …œU

تكون الرتقية من رتبة مالزم أول حتى رتبة املقدم باألقدمية املطلقة. وتكون الرتقية فيام 
زاد عن رتبة مقدم باالختيار بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الرشطة.

وتعترب الرتقية نافذة من التاريخ الذي حيدده املرسوم أو القرار الصادر هبا.
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استثناء من األحكام السابقة جتوز ترقية الضابط إىل الرتبة التالية لرتبته بعد أخذ رأي 
اللجنة العامة لشؤون الرشطة، إذا قام بأعامل أو خدمات ممتازة تستحق التقدير. 
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أصبح  التي  السنة  خالل  ضعيف  بدرجة  تقرير  عنه  قدم  الذي  الضابط  ترقية  الجتوز 
* املادة ٦٢ معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١٦١ السنة األربعون وكان نصها قبل التعديل 

عىل النحو التايل:
مادة (٦٢) تكون الرتقية حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير، وتكون الرتقية إىل رتبة العميد واللواء بمرسوم.

**  املادة (٦٣) معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املشار إليه وكان نصها قبل التعديل كالتايل: «يشرتط يف ترقية الضابط أن 
يكون قد أتم يف رتبته املدة املقررة كحد أدين للرتقية واملبينة يف اجلدول رقم (١) امللحق هبذا القانون ويرقي الضابط من رتبة 

مالزم إىل رتبة مالزم أول بمجرد قضائه سنتني يف الرتبة.
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. التقرير فيها هنائياً
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أو  جامعي  علمي  مؤهل  عىل  اخلدمة  أثناء  حصل  إذ  نقيب  رتبة  إيل  املالزم  ترقية  جتوز 
عال يستلزم احلصول عليه دراسة مدهتا أربع سنوات عىل األقل بعد الثانوية العامة. فإذا 
يكون  أن  برشط  ذلك  كل  أول،  مالزم  رتبة  إىل  ترقيته  جازت  سنتني  الدراسة  مدة  كانت 

الضابط قد قىض فرتة التجربة بنجاح.
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ترقية  الوزير  من  بقرار  جيوز  القانون  هذا  من   (٥٨) املادة  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 
وكيل أول ضابط إىل رتبة مالزم، إذا توافرت فيه الرشوط التالية:

أن يكون حاصالً عىل شهادة الثانوية العامة. ١ -
أن يكون قد أمىض مخسة عرش عاماً يف العمل بقوة الرشطة منها أربع سنوات عىل  ٢ -

األقل يف رتبة وكيل أول ضابط.
أن جيتاز الدورة التدريبية التي حتدد مدهتا ورشوط االختبار وااللتحاق هبا بقرار  ٣ -

من الوزير.
.وجيوز للوزير إضافة أية رشوط أخر

©∂π® …œU

يشرتط يف ترقية كل من ضابط الصف أو الفرد أن يكون قد أتم يف رتبته املدة املقررة 
كحد أدنى للرتقية املبينة يف اجلدول رقم (٢) امللحق هبذا القانون.
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يشرتط يف ترقية الرشطي إىل رتبة وكيل عريف أن جيتاز الدورة املقررة للرتقية.
التعديل  قبل  نصها  وكان  األربعون  السنة   ١٦١ العدد  اليوم  الكويت  يف  املنشور   -١٩٩٤ لسنة   ١٧ رقم  بالقانون  معدلة   *

كالتايل:
«تكون ترقية ضباط الصف واألفراد بقرار من وكيل الوزارة بناء عىل تزكية رؤسائهم».
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 ويوقف رشط اجتياز الدورة يف حالة إعالن احلكم العرىف أو يف حالة الطوارئ.
(*)
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ثالث  عن  تقل  ال  مدة  قضاء  بعد  أول  رقيب  رتبة  حتى  رشطي  رتبة  من  الرتقية  جيوز 
سنوات يف كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية.

وجيوز ترقية رقيب أول ووكيل ضابط إىل الرتبة التالية بعد قضاء مدة ال تقل عن أربع 
سنوات يف كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية .

وحتدد مدد الدورات ورشوط اجتياز والتحاق املرشح للرتقية هبا بقرار من وكيل الوزارة.
(**)
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جيوز ترقية ضباط الصف احلاصلون عىل شهادة الثانوية العامة أو الذين حيصلون عليها 
أثناء اخلدمة إىل رتبة رقيب أول .

وجيوز ترقية ضباط الصف احلاصلون عىل مؤهل علمي – يستلزم احلصول عليه دراسة 
مدهتا سنتان عىل األقل بعد الثانوية العامة أو الذين حيصلون عليه أثناء اخلدمة – إىل رتبة 

وكيل ضابط.

* عدلت املادة ٧١ بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ – املنشور يف الكويت اليوم – العدد ١٦١ السنة األربعون وكان نصها قبل 
التعديل كالتايل :

عرفاء  رئيس  رتبة  إىل  الرتقية  وتكون  رؤسائهم  يزكيهم  الذين  العرفاء  وكالء  أقدمية  برتتيب  عريف  رتبة  إىل  الرتقية  تكون   »   
باالختيار»

** أضيفت املادة (٧١) مكرر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املشار إليه  .
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وجيوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين حيصلون عىل مؤهل جامعي أو ما 
إىل  مدهتا أربع سنوات عىل األقل بعد الثانوية العامة  احلصول عليه دراسة  يستلزم  يعادله 

رتبة مالزم.
عرش  الصف  ضابط  بقاء  عىل  مىض  قد  يكون  أن  السابقة  احلاالت  مجيع  يف  ويشرتط 
ورشوط  مدهتا  حيدد  تدريبية  دورة  اجتياز  مع  الرشطة  قوة  خدمة  يف  األقل  عىل  سنوات 

االلتحاق هبا واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.
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إستثناء من األحكام السابقة، جتوز بقرار من الوزير ترقية ضابط الصف أو الرشطي إيل 
الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعامل أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
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ال جيوز نقل أحد من رجال قوة الرشطة إىل وظيفة خارج وزاريت الداخلية والدفاع إال 
بموافقة الوزير. 

ويشغل املنقول الدرجة املناسبة للراتب األسايس الذي كان يتقاضاه وحيدد قرار النقل 
السابقة  وبأقدميته  زمالؤه  فيها  التي  الرتبة  شغل  الرشطة  قوة  إىل  أعيد  فإذا  فيها.  أقدميته 

بينهم. 
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عىل  بناء  الوزارة  خارج  للعمل  الرشطة  قوة  رجال  أحد  ندب  الوزير،  من  بقرار  جيوز 
عند   أخر سنة  متديدها  جيوز  سنة  جتاوز  ال  ملدة  وذلك  فيها  للعمل  املنتدب  اجلهة  طلب 

الرضورة.
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جيوز بقرار من الوزير إعارة الضباط إىل احلكومات واهليئات األجنبية أو الدولية أو إىل 
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بمرتب  اإلعارة  وتكون  كتابة.  عليها  الضابط  موافقة  برشط  املحلية،  واملؤسسات  اهليئات 
كامل أو خمفض أو بغري مرتب. 

الدورية  العالوة  استحقاق  ويف  املكافأة  أو  التقاعد  حساب  يف  اإلعارة  مدة  وتدخل 
والرتقية.
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جيوز للوزير- بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الرشطة – إيفاد الكويتيني من رجال 
قوة الرشطة يف بعثات دراسية ومهام رسمية. 

وجيوز عند الرضورة القصو إيفاد غري الكويتيني من رجال قوة الرشطة االختصاصيني 
أو الفنيني.

وحيصل  والرتقية،  العالوة  استحقاق  ويف  التقاعد  حساب  يف  البعثة  هذه  مدة  وتدخل 
عنها استقطاع التقاعد.
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تصدر بقرار من الوزير- باالتفاق مع وزير املالية والنفط- أحكام وفئات بدل السفر 
واالنتقال ورشوط اسرتداد ما أنفقه رجال قوة الرشطة لتأدية مهمة رسمية.
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حدود  يف  معينة  ملدة  إال  عمله  عن  ينقطع  أن  الرشطة  قوة  رجال  من  ألي  جيوز  ال 
اإلجازات املنصوص عليها يف القانون وبعد الترصيح له هبا.
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اإلجازات التي جيوز منحها لرجال قوة الرشطة هي:
١- اإلجازة الدورية.
٢- اإلجازة املرضية.
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٣- اإلجازة اإلدارية.
٤-إجازة احلج.

٥- اإلجازة الطارئة.
ويصدر بنظام هذه اإلجازات وإجراءات منحها قرار من الوزير مع مراعاة أحكام املواد التالية:
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من  اخلمسني  بلغ  فإذا  سنوياً،  يوماً  وأربعني  مخسة  ملدة  دورية  إجازة  الضابط  يستحق 
عمره استحق ستني يوماًً يف السنة.

ويستحق ضابط الصف والرشطي واخلفري إجازة دورية ملدة أربعني يوماً سنوياً، فإذا 
بلغ اخلمسني من عمله استحق مخسة وأربعني يوماً يف السنة.

َ من تاريخ التعيني وال جيوز منحها قبل انقضاء عرشة  وتستحق اإلجازة الدورية اعتباراً
شهور من بدء اخلدمة. 
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اقتضت  إذا  الدورية  إجازته  انتهاء  قبل  الرشطة  قوة  رجال  من  املجاز  استدعاء  جيوز 
املصلحة ذلك.
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جاز-  ما،  سنة  عن  الدورية  باإلجازة  الترصيح  عدم  العامة  املصلحة  اقتضت  إذا   
.بعد موافقة الوزير- رصف بدهلا نقداً وإال أرجئت إىل سنة أخر
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حيتفظ رجل الرشطة برصيد إجازاته الدورية التي مل حيصل عليها ومل يتقاض بدهلا نقداً 
خالل مخس سنوات، وجيوز له االنتفاع به بام ال يزيد عىل ثالثة أشهر يف السنة الواحدة إذا 

سمحت ظروف العمل بذلك. 
باعتبار  اخلمس  السنوات  وحتسب  اخلدمة،  انتهاء  عند  اإلجازات  رصيد  بدل  يرصف 

السنة اجلارية والسنوات األربع السابقة عليها. 
فإذا انتهت اخلدمة بالوفاة رصف بدل اإلجازات لورثة املتويف الرشعيني.
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ال يستحق رجل الرشطة إجازة دورية عن املدد التي يقضيها يف بعثة علمية أو يف السجن 
تنفيذاً حلكم صادر عليه. فإذا كان رجل الرشطة معاراً خصم من إجازته الدورية ما حصل 

عليه فعالً من إجازة من اجلهة املعار إليها.
(*)
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  يمنح من يصاب بمرض أو بحادث إجازة مرضية ال جتاوز سنتني براتب كامل.
وجيوز بقرار من الوزير بناء عىل عرض وكيل الوزارة منح رجل الرشطة إجازة مرضية إضافية 
ملدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية املختصة أنه من املحتمل شفاؤه خالهلا.
فإذا ثبت أن املرض أو احلادث ناجم عن اخلدمة أو تفاقم بسببها أو أن رجل الرشطة 

مرض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل.
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جيوز لرجل قوة الرشطة يف حالة املرض أن يستفيد برصيده من اإلجازات الدورية.
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يكون الترصيح باإلجازة املرضية واإلذن بامتدادها بعد موافقة اهليئة الطبية املختصة إذا 
زادت عىل مخسة أيام، وإال جاز الترصيح هبا من طبيب أو دار من دور العالج.

وجيب عىل طالب اإلجازة املرضية أن يبلغ عن مرضه يف اليوم األول منه.
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إجازاته  كامل  استنفاده  بعد  إال  صحية  ألسباب  الرشطة  قوة  رجل  ترسيح  جيوز  ال 
املرضية والدورية املستحقة وفقاً ألحكام هذا القانون، ما مل يوافق كتابة عىل ذلك.

* ألغيت املادة ٨٥ بالقانون ٨٤ لسنة ١٩٧٧املنشور يف الكويت اليوم – العدد ١١٣٤ السنة الثالثة والعرشون وكان نصها قبل 
اإللغاء هو: يرصف لرجل قوة الرشطة يف إجازته الدورية مقدماً كامل راتبه وبدالته فيام عدا بدل االنتقال.

** املادة (٨٦) معدلة بالقانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٦ املنشور يف الكويت اليوم – العدد ١١٠٩ السنة الثانية والعرشون وكان 
نصها قبل التعديل هو : يمنح من يصاب بمرض أو بحادث إجازة مرضية ال جتاوز سنة براتب كامل ثم سنة بنصف راتب، 
وجيوز بقرار من الوزير منح رجل الرشطة إجازة مرضية إضافية ملدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية املختصة 
أنه من املحتمل شفاؤه خالهلا. فإذا ثبت أن املرض أو احلادث ناجم عن اخلدمة أو متفاقم بسببها أو أن رجل الرشطة مريض 

بالسل، منح هذه املدة مجيعاً براتب كامل.
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قوة  رجل  خدمات  إهناء   - الوزارة  وكيل  عرض  عىل  بناء   - الوزير  من  بقرار  وجيوز 
الرشطة ألسباب صحية قبل استنفاد إجازاته برشط دفع كامل راتبه عنها.

©π∞® …œU

جيوز منح رجل قوة الرشطة إجازة إدارية بمرتب كامل أو خمفض أو بغري مرتب زيادة 
عىل ما يستحقه من إجازاته الدورية ملدة أو مدد ال جتاوز مخسة عرش يوماً يف السنة.

©π±® …œU

جيوز منح رجل قوة الرشطة – إذا سمحت ظروف العمل بذلك- إجازة خاصة براتب 
كامل ال حتسب من إجازاته الدورية ملدة أربعني يوماً ألداء فريضة احلج.

وال متنح هذه اإلجازة إال ملرة واحدة يف مدة اخلدمة. 
©π≤® …œU

اإلجازة الطارئة هي التي تكون لسبب طارئ ال يستطيع رجل قوة الرشطة معه إبالغ 
رؤسائه مقدماً للترصيح له هبا.

وال جيوز لرجل قوة الرشطة أن ينقطع عن عمله لسبب طارئ ملدة جتاوز يومني يف املرة 
الواحدة وال أكثر من أربع مرات يف العام الواحد.

بياناً  الطارئة  اإلجازة  من  عودته  عقب  لرئيسه  يقدم  أن  الرشطة  قوة  رجل  عىل  وجيب 
باألسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون متكنه من االستئذان منه.

©π≥® …œU

احلج  إجازة  ويف  والطارئة  واإلدارية  املرضية  إجازاته  يف  الرشطة  قوة  لرجل  يرصف 
كامل راتبه وبدالته.

©π¥® …œU

مدة  راتبه  من  حرم  مبارشة  إجازته  انتهاء  عند  إليه  يعد  مل  أو  عمله  عن  انقطع  من  كل 
. غيابه، وذلك مع عدم اإلخالل بمؤاخذته تأديبياً أو عسكرياً

اإلجازات  رصيد  من  الغياب  مدة  حساب  يقرر  أن  الوزارة  لوكيل  جيوز  ذلك  ومع 
الدورية املستحقة إذا كان الغياب لعذر مقبول.

اخلدمة  من  الغياب  اعتبار  حاالت  العسكرية  والعقوبات  املحاكامت  قانون  ويبني 
. فراراً
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يعترب رجل قوة الرشطة يف اخلدمة طاملاً كان قائامً بعمله أو جمازاً أو مكلفاً بمهمة رسمية 
. أو موفداً أو حماالً إىل املحاكمة العسكرية أو أسرياً

وال حتسب مدة تنفيذ احلكم املقيد للحرية من اخلدمة إذ زادت عىل شهرين وذلك مع 
عدم اإلخالل بأحكام املادة (٤٩) من هذا القانون.

©π∂® …œU

تنتهي خدمة الضابط ألحد األسباب اآلتية:
فقده اجلنسية الكويتية. ١ -

وبرشط  الوزراء-  جملس  من  بقرار  وجيوز  ميالدية،  سنة  ستني  العمر  من  بلوغه  ٢ -
موافقة الضابط- مد اخلدمة مدة أو مدداً ال جياوز هبا اخلامسة والستني من عمره 

وتدخل هذه املدة يف حساب التقاعد.
اإلحالة إىل التقاعد. ٣ -

قبول االستقالة. ٤ -
) من هذا القانون. ثبوت عجزه صحياً عن العمل مع مراعاة أحكام املادة (٨٩- ٥

الترسيح. ٦ -
التجريد أو الطرد أو العزل أو احلكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة خملفة بالرشف  ٧ -

أو األمانة. 
الوفاة، أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة. ٨ -

©π∑® …œU

تنتهي خدمة ضباط الصف والفرد واخلفري ألحد األسباب اآلتية:
فقده اجلنسية الكويتية. ١ -
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بلوغه من العمر ستني سنة ميالدية، وجيوز بقرار من الوزير مد اخلدمة مدة أو مدداً  ٢ -
ال جياوز هبا اخلامسة والستني من عمره وتدخل هذه املدة يف حساب التقاعد.

اإلحالة إىل التقاعد. ٣ -
قبول االستقالة. ٤ -

) من هذا القانون. ثبوت عجزه صحياً عن العمل مع مراعاة أحكام املادة (٨٩- ٥
الترسيح. ٦ -

عدم جتديد تطوعه. ٧ -
التجريد أو الطرد أو العزل أو احلكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة خملفة بالرشف  ٨ -

أو األمانة. 
الوفاة، أو احلكم بثبوت الغيبة. ٩ -

(*)
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جتوز إحالة الضابط إىل التقاعد إذا كان قد قىض يف اخلدمة مخس عرشة سنة، وبلغ عمره 
يف رتبته السن اآلتية:

يف رتبة مالزم ٤٧ سنة 
يف رتبة نقيب أو رائد ٤٩ سنة

يف رتبة مقدم ٥٢ سنة

* معدلة بالقانون قم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املنشور يف الكويت اليوم العدد -١٦١- السنة األربعون وكان نصها قبل 
التعديل كالتايل:

جتوز إحالة الضابط عىل التقاعد إذا كان قد قىض يف اخلدمة مخس عرشة سنة، وبلغ عمره يف رتبته السن اآلتية:
٤٧ سنة  يف رتبة مالزم   
٤٩ سنة يف رتبة نقيب أو رائد   
٥٢ سنة يف رتبة مقدم   
٥٤ سنة يف رتبة عقيد   
٥٦ سنة يف رتبة عميد   
٥٨ سنة يف رتبة لواء    

وتكون  للرشطة،  العامة  اللجنة  رأي  أخذ  بعد  الوزير  من  بقرار  عقيد  رتبة  حتى  التقاعد  إىل  الضابط  إحالة  وتكون 
بمرسوم للرتب التي تيل ذلك حسب التسلسل العسكري.
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يف رتبة عقيد ٥٤ سنة
يف رتبة عميد ٥٦ سنة
باقي الرتب ٥٨ سنة

أخذ  بعد  الوزير  من  بقرار  عقيد  رتبة  حتى  التقاعد  إىل  الضابط  إحالة  وتكون 
التسلسل  حسب  ذلك  تيل  التي  للرتب  بمرسوم  وتكون  للرشطة،  العامة  اللجنة  رأي 

العسكري.
©ππ® …œU

جتوز إحالة ضابط الصف أو الفرد واخلفري إىل التقاعد بقرار من وكيل الوزارة إذا أتم 
اخلامسة واخلمسني من عمره وكان قد قىض يف اخلدمة مدة ال تقل عن مخسة عرشة سنة.

©±∞∞® …œU

لرجل قوة الرشطة أن يطلب إحالته إىل التقاعد إذا كان قد أمىض يف اخلدمة عرشين سنة 
ميالدية كاملة. وجياب إىل طلبه بقرار من الوزير إذا كان ضابطاً ومن وكيل الوزارة إذا كان 

من ضباط الصف أو األفراد أو اخلفراء.
©±∞±® …œU

إذا أحيل أحد رجال قوة الرشطة إىل التقاعد وكان قد استويف املدة الالزمة كحد أدين 
هذا  واحتسب تقاعده عىل  للرتقية، ومل يرق لعدم وجود شواغر، منح الرتبة التالية لرتبته 

األساس.
©±∞≤® …œU

خدمة  تنتهي  وال  رشط،  أو  قيد  أي  من  وخالية  مكتوبة،  االستقالة  تكون  أن  جيب 
املستقيل إال بالقرار الصادر بقبوهلا.

وال جتوز االستقالة من الرشطة يف حاالت احلرب واحلكم العريف والطوارئ.
©±∞≥® …œU

ال جتوز استقالة رجل قوة الرشطة أثناء التحقيق معه أو أثناء حماكمته عسكرياً أو جزائياً 
إىل حني البت هنائياً فيام هو منسوب إليه.
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يرسح رجل قوة الرشطة من اخلدمة ألحد األسباب اآلتية:
عدم اجتيازه فرتة التجربة بنجاح. ١ -

) من هذا القانون. إذا قرر الوزير ذلك وفقاً ألحكام الفقرة (٥٥- ٢
إذا اقتىض الصالح العام ترسحيه. ويكون الترسيح يف هذه احلالة بمرسوم بالنسبة إىل  ٣ -
من يعينون بمرسوم وبقرار من جملس الوزراء بالنسبة لغريهم من الضباط، وبقرار 
من الوزير بناء عىل عرض وكيل الوزارة بالنسبة إىل ضباط الصف واألفراد و اخلفراء.

©±∞μ® …œU

عقد  يتجدد  مل  إذا  مدة تطوعهم  واخلفراء بانتهاء  واألفراد  الصف  ضباط  خدمة  تنتهي 
التطوع وفقاً ألحكامه.

©±∞∂® …œU

إذا حكم عىل رجل قوة الرشطة بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم يرتتب عليه إهناء 
بأحكام  اإلخالل  عدم  مع  وذلك  وقفه،  تاريخ  من  خدمته  انتهت  موقوفاً،  وكان  خدماته، 

املادة (٤٩) من هذا القانون.
(*)
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ومكافآت  معاشات  قانون  أحكام  خدماته  تنتهي  الذي  الرشطة  قوة  رجل  عىل  ترسي 
التقاعد للعسكريني.

©±∞∏® …œU

يعترب من االحتياط رجال الرشطة الذين تنتهي خدمتهم باإلحالة إىل التقاعد أو بقبول 
استقالتهم أو بعدم جتديد تطوعهم.

* نصت املادة (٤) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٢ املنشور يف الكويت اليوم – العدد ٨٦٩ السنة الثامنة عرشة بتعديل جداول 
الذين  الرشطة   قوة  رجال  تقاعد  معاشات  تسوية  «تعاد  اآليت:  عىل  االجتامعية  عالواهتم  وفئات  الرشطة  قوة  رجال  رواتب 
انتهت خدماهتم قبل صدور هذا القانون وطبق عليها القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ عىل أساس الرواتب الواردة يف اجلداول 
قوة  رجال  من  اخلدمة  تركوا  من  أما   .١٩٧١/٤/١ من  اعتباراً  تقاعدهم  معاشات  فروق  هلم  وترصف  القانون،  هلذا  املرافقة 
الرشطة واستحقوا مكافأة وفقاً ألحكام القانون ٢٧ لسنة ١٩٦١ فتعاد تسوية مكافآهتم وفقاً للجداول اجلديدة، وإذا كان انتهاء 

خدماهتم تالياً ليوم ١٩٧١/٣/٣١، ترصف هلم الفروق املالية املرتتبة عيل ذلك».
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و  العريف  احلكم  و  احلرب  حالة  يف  االحتياط  استدعاء  الوزير  من  بقرار  وجيوز 
الطوارئ.

ويصدر بتنظيم خدمة االحتياط مرسوم أمريي.
©±∞π® …œU

جيوز بقرار من وكيل الوزارة إبقاء رجل الرشطة بعد انتهاء خدمته مدة ال جتاوز شهراً 
لتسليم ما يف عهدته، وجيوز مد هذا امليعاد مدة أخر ال جتاوز شهرين، وترصف عن مدة 

التسليم مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه شهرياً أثناء اخلدمة.
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يثبت يف رتبته احلالية كل رجل من رجال قوة الرشطة كويتي اجلنسية موجود يف اخلدمة 
عند العمل هبذا القانون.

©±±±® …œU

هذا  نفاذ  يوم  اخلدمة  يف  املوجودين  الكويتيني  غري  الرشطة  قوة  رجال  خدمة  تستمر 
القانون، وترسي يف حق كل منهم – حسب رتبته – أحكام املرسوم أو القرار املشار إليهام 
يف املادة (٢٦) من هذا القانون وحتتسب املدة السابقة عىل نفاذ هذا القانون من خدمتهم يف 

تطبيق أحكام العقد اخلاص هبا.
©±±≤® …œU

مجيع  ترسي  القانون،  هذا  يف  عليها  املنصوص  والقرارات  املراسيم  صدور  حني  إيل 
النظم املعمول هبا حالياً، إال ما كان منها خمالفاً لنصوص هذا القانون.

©±±≥® …œU

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون، وجيوز أن ينيب 
عنه وكيل الوزارة يف إصدارها. 

©±±¥® …œU

عىل الوزراء- كل فيام خيصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نرشه يف اجلريدة 
الرسمية. 
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صدر يف ٢٤ صفر ١٣٨٨هـ
املوافق ٢١ مايو ١٩٦٨م
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الرتبة
العالوة الدورية املرتب الشهري

السنوية
املدة الالزمة 

عالوة اجتامعيةللرتقية كحد أدين

 ‰Ë√

◊u d*«

 d ¬
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٥٠٨--١٠٦٠فريق أول
٤٧٨--٩٤٠فريق
٤٢٥-٧٨٠٨٤٠٣٠٢لواء
٤٠٠-٦٧٥٧٣٥٣٠٢عميد
٢٦٨٣٦٨أربع سنوات٥٧٥٦٣٥٢٠٣عقيد
٢٤٧٣٤٠أربع سنوات٤٩٥٥٥٥٢٠٣مقدم
٢٣٥٣٢٨ثالث سنوات٤٣٥٤٧٥٢٠٢رائد
٢١٥٣٠٣ثالث سنوات٣٧٠٤١٥١٥٣نقيب

مالزم 
٢٠٣٢٩١ثالث سنوات٣١٠٣٥٥١٥٣أول

١٩٠٢٧٨سنتان٢٨٠٢٩٥١٥١مالزم

* معدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ املشار إليه، كام تنص املادة اخلامسة من هذا القانون عىل أن: 
W U  …œU

األساسية  بمرتباهتم  مساس  أي  مالزم،  رتبة  إىل  الصف  ضابط  ترقية  أو  رقيب،  برتبة  عرفاء  رئيس  رتبة  معادلة  عىل  يرتتب  ال 
إذا كانت جتاوز احلد األعىل للمرتب الوارد باجلدول اجلديد املرفق هبذا القانون وحيتفظ عضو قوة الرشطة هبذه الزيادة بصفة 

شخصية عىل أن تستهلك الزيادة يف فرق املرتب األسايس عند الرتقية إىل الرتبة األعىل.
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١٧٥٢٦٣-٣٢٠٣٥٥٧٥وكيل أول
١٧٥٢٦٣أربع سنوات٢٨٣٣١٣٦٥وكيل

١٧٥٢٦٣أربع سنوات٢٤٧٢٧٧٦٥رقيب أول
١٧٥٢٦٣ثالث سنوات٢١٦٢٤١٥٥رقيب
١٦١٢٤٢ثالث سنوات١٨٦٢١١٥٥عريف
وكيل 
١٤٧٢٢٢ثالث سنوات١٦٢١٨٢٤٥عريف

١٤١٢١٦ثالث سنوات١٤٤١٥٩٣٥رشطي
¡«dH)«

١٤١٢١٦-١١٠١٤٠٣١٠خفري
ÊuOMN*«

٨٢-١٩٠٢٠٨٦٣درجة أويل
درجة 
٧٥ثالث سنوات١٧٠١٨٥٥٣ثانية

درجة 
٧٥ثالث سنوات١٤٦١٦٦٤٥ثالثة
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درجة 
٦٩ثالث سنوات١٢٨١٤٣٣٥رابعة

درجة 
٦٩ثالث سنوات١١٠١٢٥٣٥خامسة



≠ ±∂∞ ≠

W dO H  …d c

W dA « …u  ÂUE  Êu U  ŸËdA  ÊQ  w

إن إنشاء تنظيم قوات الرشطة واألمن من أهم الدعائم التي توطد فيها الدولة سيادهتا 
يف الداخل ومقدرهتا عىل حفظ األمن ومحاية األرواح واألعراض واألموال وبالتايل توفري 
الطمأنينة للمواطنني واملقيمني كافة، ودولة الكويت كانت وما زالت سباقة إىل كل ما من 
شأنه تأمني راحة مواطنيها واملقيمني فيها وسالمة أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم. وانطالقاً 
مما ذكر، وتنفيذاً حلكم املادة ١٥٩ من الدستور فقد عمدت احلكومة إىل تنظيم شئون قوات 
دون  الرشطة  قوة  أعضاء  عىل  أحكامه  ترسي  خاص،  قانون  يف  فيها  والعاملني  الرشطة 
غريهم يف حني ترسي عىل املدنيني العاملني يف وزارة الداخلية وقوة الرشطة أحكام قوانني 
الوظائف العامة املدنية وقوانني العمل يف القطاع احلكومي حسب منطوق املادة األوىل من 

املرشوع، ومع مراعاة أحكام املادتني ١٥و ١٦ منه.
ويتكون مرشوع القانون املرافق من مخسة أبواب و ملحق من أربعة جداول وقد تناول 
الباب األول األحكام العامة، من تعريف للرشطة وحتديد لصالحيتها ومهامها والعنارص 
التي تتألف منها، يف حني بينت املادة الرابعة عن أي طريق يكون االلتحاق بقوة الرشطة. 
وقد عددت املادة اخلامسة الرتب العسكرية لضباط الرشطة بحسب التسلسل العسكري، 

كام جرت عليه املادة السادسة بالنسبة ألفراد وضباط صف الرشطة.
ولقد نصت املادة العارشة عىل أن من مهام قوة الرشطة العمل عىل منع ارتكاب اجلرائم 
وضبط ما يقع منها، وملا كان أداء رجال الرشطة ملهامهم األساسية قد يعرضهم للخطر مما 
يقتيض معه االستعانة باستعامل القوة أو السالح بالقدر الذي ال يتعد احلاجة ويف ظروف 
ال يكون فيها مناص من استعامل القوة، فقد حددت املادتان ١١و ١٢ من مرشوع القانون 
الظروف التي جتيز استعامل السالح أو االلتجاء إىل القوة، وأوضحت املواد ١٣و ١٤و ١٥ 
واجبات قوة الرشطة، فحتمت املادة ١٣ عىل ضباط الرشطة قبل ممارسة أعامل وظائفهم 
آداء اليمني الوارد نصها يف تلك املادة، كام حظرت املادة ١٤ عىل رجال الرشطة االشتغال 
تكون  ال  هيئة  أو  نقابة  أو  مجعية  أية  إىل  الوزير  من  كتايب  إذن  بغري  االنضامم  أو  بالسياسة 

خمصصة للرشطة كام أوضحت املادة ١٥ ما يمتنع عىل رجل الرشطة عمله.
أما املادة ١٧ فقد حددت السلوك الواجب عىل رجال الرشطة نحو بعضهم بعضاً بحيث 
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خيضع كل منهم ملن هو أعىل منه يف الرتبة أو من هو أقدم منه عند التساوي يف الرتبة.
الوزارة،  من  إذن  عىل  احلصول  بعد  إال  يتم  فال  الرشطة  قوة  أعضاء  أحد  زواج  أما 
جيوز  ولكن  الرشطة  لقوانني  بالنسبة  قائامً  يعترب  ال  اإلذن  هذا  بدون  يعقد  الذي  والزواج 

للوزارة أن جتيزه بعد عقده كام هو واضح من نص املادة ١٨.
وبالنسبة إلنشاء وتنظيم كليات الرشطة فقد نص يف مرشوع القانون عىل أن يتم ذلك 
هذه  يف  الكويتيني  غري  قبول  ويكون  وزاري.  فبقرار  الرشطة  مدارس  أما  أمريي  بمرسوم 
الكليات واملدارس بموافقة حكوماهتم "مادة ١٩" أما املادة ٢٠ فقد جعلت حماكمة رجال 
الرشطة عن اجلرائم العسكرية أمام املحاكم العسكرية اخلاصة هبم وفقاً لقانون املحاكامت 
 لد التأديبية  العقوبات  تعادل  والتي  االنضباطية  العقوبات  أما  العسكرية  والعقوبات 
ال  بحيث  القانون  مرشوع  من   ٢١ املادة  عليها  نصت  فقد  املدنيني  واملستخدمني  املوظفني 
جيوز أن تشمل عىل عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية 

. أو عقوبة مقيدة للحرية جتاوز الستني يوماً
حتيق  أرضار  إىل  أحياناً  األشخاص  تعرض  قد  االستثنائية  األمن  تدابري  كانت  وملا 
رضورة  عىل  القانون  مرشوع  من   ٢٣ املادة  نصت  لذلك  بأشخاصهم،  أو  بأمالكهم 
غري  قبول   ٢٦ املادة  أجازت  وقد  خاص،  قانون  هبا  يصدر  التي  األحكام  وفق  تعويضهم 
الكويتيني ضباطاً يف الرشطة بصفة مؤقتة وفقاً للرشوط واألوضاع التي يصدر هبا مرسوم 
وكذلك جيوز عند احلاجة تعيني غري الكويتيني يف وظائف أفراد وضباط صف يف الرشطة، 
ونصت املادة ٢٧ عىل إنشاء جلنة يف وزارة الداخلية تسمى "اللجنة العامة لشئون الرشطة" 

ختتص يف النظر فيام أوجب القانون عرضه عليها. كذلك فيام ير الوزير أخذ رأهيا فيه.
الرشوط  عن  منه  األول  الفصل  وحتدث  التعيني،  موضوع  تناول  فقد  الثاين  الباب  أما 
يف  مرة  ألول  التعيني  يكون  أن  ٣١" واألساس  "مادة  ضابطاً  يعني  فيمن  توافرها  الواجب 
رتبة املالزم ما مل يقض القانون بغري بذلك وان يقيض سنة حتت التجربة جيوز ترسحيه خالهلا 

إذا فشلت التجربة، كام جيوز بقرار من الوزير مدة فرتة التجربة سنة أخر"مادة ٣٢".
وقد أجازت املادة ٣٣ تعيني رؤساء العرفاء يف رتبة مالزم إذا توافرت فيهم الرشوط 

املنصوص عنها يف هذه املادة.
للرشوط  وفقاً  ضباطاً  فيعينون  عال  أو  جامعي  مؤهل  عىل  للحاصلني  بالنسبة  أما 

واألوضاع املنصوص عليها يف املادة ٣٤.
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إىل  صحية  ألسباب  املرسح  أو  املتقاعد  أو  املستقيل  الضابط  إعادة   ٣٦ املادة  وأجازت 
راتبه  وبذات  رتبته  نفس  يف  وذلك  الرشطة،  لشئون  العامة  اللجنة  رأي  أخذ  بعد  اخلدمة 
السابق برشط أن تثبت لياقته الصحية وأن ال يكون قد مىض عىل تركه اخلدمة يف الرشطة 

أكثر من سنتني.
وييل ذلك الفصل الثاين الذي تناول بالبحث ضباط الصف واألفراد واخلفراء فنصت املادة 
٣٧ عىل الرشوط الواجب توافرها يف املتطوع لوظائف أفراد الرشطة وضباط الصف واخلفراء.
ولقد أعطت املادة ٣٨ لوكيل الوزارة سلطة تعيينهم بقرار منه وبالرشوط واألوضاع 

املنصوص عليها يف هذه املادة.
من  أو  األفراد  من  بالرتقية  الصف  ضباط  تعيني  يكون  أن  أوجبت  فقد   ٤٠ املادة  أما 
خرجيي املدارس العسكرية أو مدارس الرشطة، كام حددت املادة ٤٢ أقدمية ضباط الصف 

واألفراد عىل النحو الوارد فيها.
عىل  منه  األول  الفصل  ونص  اخلدمة،  أحكام  بالبحث  فتناول  الثالث  الباب  وجاء 
ومتى  بالراتب  املقصود   ٤٥ ٤٤و   ,٤٣ املواد  بينت  وقد  والعالوات،  والبدالت  الراتب 
يستحق الضابط وضباط الصف واألفراد واخلفراء لرواتبهم ثم كيفية منح العالوة الدورية 
السنوية، وكيف أن عالوة الرتقية ال تغري من موعد العالوة الدورية بحيث إذا اتفق تارخيهام 

. منحتا معاً
وتشجيعاً ملن يقوم من رجال الرشطة بأعامل تستحق التقدير أو ملن أصيب ِأثناء اخلدمة 

أو بسببها فقد أجازت املادة ٤٧ للوزير وبقرار منه منح مكافأة هلم.
كامل  يستحق  أنه  وكيف  الرشطة  قوة  رجال  من  األسري  وضع   ٤٨ املادة  وعاجلت 
راتبه وبدالته من تاريخ وقوعه يف األرس حتى عودته إىل البالد، ثم رصف ٧٠% من راتبه 
شهرياً إىل زوجته أو من يعول أقاربه وذلك قياساً عىل حالة رجال اجليش. ويف حالة وفاته 
إخالل  دون  ذلك  كل  ورثته،  إىل  استحقاقاته  مجيع  تدفع  املنقطعة  غيبته  بإثبات  احلكم  أو 
عىل  يرسي  ما  فبينت   ٤٩ املادة  جاءت  ثم  العسكري.  التقاعد  قانون  يف  الواردة  باحلقوق 
رواتب من حيال من رجال قوة الرشطة إىل املحاكمة . ثم حددت املادة ٥٠ مقدار ما جيوز 

حجزه أو خصمه من رواتب رجال قوة الرشطة.
أما الفصل الثاين من الباب الثالث فيتناول التقارير الرسية للضباط حيث نصت املادة 
رتبة  حتى  ضابط  كل  عن  عام  كل  من  يناير  شهر  يف  رسي  تقرير  تقديم  وجوب  عىل   ٥٣
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تقرير  عنه  يقدم  الذي  الضابط  وضع   ٥٤ املادة  بينت  ثم  وسلوكه.  كفاءته  فيه  يبني  العقيد 
بتقدير  عنه  متواليني  تقريرين  تقديم  حالة  يف  وضعه   ٥٥ املادة  بينت  كام  ضعيف،  بتقدير 
الصف  لضباط  بالنسبة  أحوال  صحيفة  إعداد  وجوب  عىل  فتنص   ٥٧ املادة  أما  ضعيف، 

وألفراد واخلفراء.
ويبحث الفصل الثالث عن الرتقية وتنظيمها ونصت املادة ٦١ عىل جواز ختفيض املدد 

املقررة يف اجلداول املرفقة كحد أدنى للرتقية وذلك يف حالة احلرب وبقرار من الوزير. 
ويالحظ أن الرتقية حتى رتبة العقيد تكون بقرار من الوزير أما الرتقية إىل رتبة العميد 
أول  مالزم  رتبة  إىل  مالزم  رتبة  من  الضابط  ويرقى   ."٦٢ "مادة  بمرسوم  فتكون  واللواء 
بمجرد قضائه سنتني يف اخلدمة "مادة ٦٣" كام نصت املادة ٦٤ عىل أن تكون الرتقية من رتبة 
أخذ  بعد  باالختيار  املقدم  رتبة  عن  زاد  وما  املطلقة  باألقدمية  املقدم  رتبة  حتى  أول  مالزم 
الرتبة  إىل  الضابط  ترقية  جواز  عىل   ٦٥ املادة  ونصت  الرشطة.  لشئون  العامة  اللجنة  رأي 
التالية لرتبته استثناء من األحكام السابقة إذا قام بأعامل أو خدمات ممتازة تستحق التقدير 

وذلك بناء عىل اقرتاح اللجنة العامة لشئون الرشطة.
كام أجازت املادة ٦٧ ترقية املالزم احلاصل عىل مؤهل علمي جامعي أو عال إىل رتبة 

نقيب أو مالزم أول وذلك وفقاً لألوضاع والرشوط املنصوص عليها يف هذه املادة.
عىل  بناء  الوزارة  وكيل  من  بقرار  ترقيتهم  فتكون  واألفراد  الصف  لضباط  بالنسبة  أما 

تزكية رؤسائهم "مادة ٦٨".
واشرتطت املادة ٧٠ يف ترقية الرشطي إىل رتبة وكيل عريف اجتيازه للدورة التدريبية 
الطوارئ.  أو  العريف  احلكم  إعالن  حالة  يف  اجتيازها  رشط  يوقف  والتي  للرتقية  املقررة 
أما  رؤسائهم  يزكيهم  الذين  العرفاء  وكالء  أقدمية  برتتيب  عريف  رتبة  إىل  الرتقية  وتكون 

الرتقية إىل رتبة رئيس عرفاء فتكون باالختيار "مادة ٧١".
وكام هو احلال يف شأن الضباط أجازت املادة ٧٢ بقرار من الوزير ترقية ضابط الصف 
إذا قام بأعامل أو خدمات ممتازة تستحق  استثنائية إىل الرتبة التالية لرتبته  أو الرشطي ترقية 

التقدير.
أما الفصل الرابع فبحث يف املادتني ٧٣و ٧٤ منه موضوع النقل أو الندب. أما املادة 
٧٥ فقد نصت عىل جواز إعارة الضباط إىل احلكومات واهليئات األجنبية أو الدورية أو إىل 
اهليئات واملؤسسات املحلية وذلك بالرشوط واألوضاع املنصوص عليها يف هذه املادة . يف 
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حني أجازت املادة ٧٦ للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الرشطة إيفاد رجال قوة 
الرشطة يف بعثات دراسية، حسبام هو وارد يف نص هذه املادة.

 ٧٩ املادة  عددت  حيث  اخلامس  الفصل  له  خصص  فقد  اإلجازات  موضوع  أما 
اإلجازات التي جيوز منحها لرجال قوة الرشطة وهي :١- اإلجازة الدورية ٢- اإلجازة 
املرضية ٣- اإلجازة اإلدارية ٤- إجازة احلج ٥- اإلجازة الطارئة. ثم متيض بقية مواد هذا 

الفصل فتنص عىل أحكام كل إجازة من هذه اإلجازات.
خدمة  فتنتهي  ذلك،  عىل  املرتتبة  واآلثار  اخلدمة  انتهاء  أحوال  الرابع  الباب  ويرشح 
الضابط ألحد األسباب الواردة يف املادة ٩٦ كام تنتهي خدمة ضباط الصف والفرد واخلفري 
ألحد األسباب الواردة يف املادة ٩٧ وتناولت املواد التالية حتى املادة ١٠٦ بعض التفاصيل 

اخلاصة هبذا املوضوع.
ولقد اعتربت املادة ١٠٧ رجال قوة الرشطة الذين تنتهي خدمتهم باإلحالة إىل التقاعد 
أو بقبول استقالتهم أو بعدم جتديد تطوعهم يف عداد االحتياط. حيث جيوز بقرار من الوزير 

استدعائهم يف حالة احلرب أو احلكم العريف و الطوارئ.
َ خصص الباب اخلامس لألحكام االنتقالية فنصت املادة ١٠٩ عىل أن كل رجل  وأخرياً
من رجال الرشطة كويتي اجلنسية يكون موجوداً يف اخلدمة عند العمل هبذا القانون يثبت 
يف رتبته احلالية، كام تستمر خدمة غري الكويتيني املوجودين يف اخلدمة يوم نفاذ هذا القانـون 

وذلك حسبام هو وارد فـي املادة ١١٠.
وحتى ال تكون هناك فجوة ترشيعية نص يف املادة ١١١ عىل أن تظل سارية مجيع النظم 
املعمول هبا حالياً يف الرشطة إال ما كان منها خمالفاً ألحكام مرشوع هذا القانون وذلك إىل 

حني صدور املراسيم والقرارات واللوائح التنفيذية له.
أما اجلداول امللحقة بمرشوع القانون واملكملة له فهي عىل التفصيل اآليت:

اجلدول رقم (١) ويتضمن رواتب الضباط.
اجلدول رقم (٢) ويتضمن رواتب صف الضباط واألفراد.

 اجلدول رقم (٣) ويتضمن رواتب املهنيني.
اجلدول رقم (٤) ويتضمن رواتب اخلفراء والنظاميني.

WOK «b « d “Ë 
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  بعد االطالع عىل الدستور.
وعىل القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ يف شأن تنظيم التعليم العايل والقوانني املعدلة له،

  وعىل القانون رقم ٢٣ لسنة١٩٦٨ بشأن نظام قوة الرشطة والقوانني املعدلة له. 
 وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ يف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة 

له،
املعدل  للرشطة  كلية  بإنشاء   ١٩٦٨ سنة  نوفمرب  من   ١٠ يف  الصادر  املرسوم  وعىل 

باملرسوم الصادر يف ٨ من نوفمرب سنة ١٩٨١م.
وعىل املرسوم الصادر يف ٤ من إبريل سنة ١٩٧٩ يف شأن نظام اخلدمة املدنية واملراسيم 

املعدلة له.
وعىل املرسوم الصادر يف ٢٠ من يونيو سنة ١٩٨٤ بتنظيم كلية الرشطة. 

وبناء عىل عرض وزير الداخلية.
وبعد موافقة جملس الوزراء.

w üU  UML —
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بالدولة،  التعليمية  املؤسسات   إحد تعد  للرشطة  أكاديمية  الداخلية  وزارة  يف  تنشأ 
خطط  ووضع  مستوياهتا  بسائر  الرشطة  قوات  وإعداد  وتأهيل  وتدريب  بتعليم  وختتص 
قوات  رجال  كفاءة  رفع  هبدف  اخلدمة  أثناء  تنفيذها  عىل  واإلرشاف  وتأهيلها  تدريبها 
الرشطة وتنمية قدراهتم للحفاظ عىل أمن املجتمع ومحاية قيمه العربية واإلسالمية وتقديم 
الرشطة  علوم  يف  والتطبيقية  العلمية  األبحاث  وإجراء  والعليا  التخصصية  الدراسات 

وجماالت عملها.
وجيوز لألكاديمية تدريب العاملني املدنيني بالوزارة يف املجاالت التي تتطلبها األعامل 

املتعلقة بالرشطة.
©≤® …œU

تضم األكاديمية األجهزة التعليمية والتدريبية التالية:  
كلية الرشطة. ١ -

معهد تدريب الضباط. ٢ -
معهد الرشطة التأسييس. ٣ -

معهد الرشطة للتأهيل والتنمية. ٤ -
ومراكز  معاهد  – إنشاء  األكاديمية  رأي  أخذ  – بعد  الداخلية  وزير  من  بقرار  وجيوز 

للدراسات التخصصية أو دمج أو إلغاء القائم منها. 
وتبني الالئحة التنفيذية اختصاصات هذه األجهزة وتكوينها.

واملالية  اإلدارية  الشئون  تتوىل  التي  والوحدات  اإلدارات  من  عدداً  األكاديمية  وتضم 
والفنية و اخلدمات، حتدد بقرار من وزير الداخلية.

©≥® …œU

إدارهتا  يتوىل  األقل  عىل  عميد  برتبة  الضباط  من  عام  مدير  األكاديمية  يرأس   
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وترصيف شئوهنا واإلرشاف عىل تنفيذ قرارات جملس األكاديمية ويعاونه مساعد أو أكثر 
برتبة مناسبة، ويعني املدير ومساعدوه بقرار من وزير الداخلية.

ويتوىل إدارة كل جهاز تعليمي أو تدريبي من أجهزة األكاديمية مدير من بني الضباط 
يعني بقرار من وزير الداخلية.
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ويكون لألكاديمية جملس يسمى "جملس أكاديمية الرشطة" يشكل برئاسة وكيل   
وزارة الداخلية وعضوية كل من :

وكيل وزارة الداخلية املساعد لشئون الرشطة. ١ -
مدير عام األكاديمية. ٢ -

مساعدي مدير عام األكاديمية. ٣ -
مديري األجهزة التعليمية والتدريبية. ٤ -

عميد كلية احلقوق. ٥ -
ترشيح  عىل  بناء  سنتني  ملدة  الوزير  خيتاره  باألكاديمية  التدريس  هيئة  أعضاء  أحد  ٦ -

مدير عام األكاديمية.
أثنني من ضباط الرشطة ال تقل رتبة كل منهام عن عميد خيتارمها وزير الداخلية  ٧ -

ملدة سنتني قابلة للتجديد.
العلمية،  والكفاءة  اخلربة  ذوي  من  الرشطة،  قوة  أعضاء  غري  من  أعضاء  ثالثة  ٨ -

خيتارهم وزير الداخلية ملدة سنتني قابلة للتجديد بناء عىل عرض وكيل الوزارة.
وخيتار املجلس من بني أعضائه مقرراً، وله أن يشكل جلاناً فنية وإدارية دائمة أو مؤقتة 

إلعداد املوضوعات والدراسات والبحوث الداخلة يف اختصاصه.
وللمجلس أن يدعو حلضور جلساته من يراه من املتخصصني دون أن يكون له صوت 

معدود يف املداوالت.
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خيتص جملس أكاديمية الرشطة بام يأيت:
والبحث  والتدريب  التعليم  جمال  يف  تتبع  التي  العامة  والسياسات  اخلطط  وضع  ١ -
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العلمي بام يتفق مع حاجات الوزارة.
إقرار خطط تنفيذ السياسة العامة للتعليم والتدريب. ٢ -

وقواعد  االمتحانات  نظم  واعتامد  مددها  وحتديد  وخططها  الدراسة  نظام  إقرار  ٣ -
إجراءها وحتديد اختصاصات جلاهنا واقرتاح مكافآهتا واعتامد نتائج شهادة الدبلوم 

يف علوم الرشطة ودرجة البكالوريوس والدراسات الرشطية العليا.
اقرتاح رشوط قبول الطالب ونظام تأديبهم ومكافآهتم.  ٤ -

وضع أسس املفاضلة بني املتقدمني لاللتحاق باألجهزة التعليمية. ٥ -
اعتامد معادلة الشهادات والدرجات العلمية األجنبية يف علوم الرشطة. ٦ -

وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية يف جمال نشاط األكاديمية ويف  ٧ -
جمال علوم الرشطة.

والتدريب  العلمية  واملهام  واملنح  الدراسية  واإلجازات  للبعثات  اإليفاد  اقرتاح  ٨ -
العلمي والعميل ملنتسبي األكاديمية.

اقرتاح حتديد عدد املقبولني سنوياً بكلية الرشطة. ٩ -
اقرتاح تعيني أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وفقاً للرشوط التي تبينها  ١٠ -

الالئحة التنفيذية.
التدريس  هيئة  أعضاء  خارج  من  الوظائف  بشغل  اخلاصة  القواعد  اقرتاح   ١١ -

والتدريب من ذوي اخلربة والتخصصات العلمية والفنية املختلفة.
- ١٢ اقرتاح القواعد اخلاصة بندب من تتوافر فيهم رشوط أعضاء هيئة التدريس من 

خارج األكاديمية للقيام بأعامل التدريس واالمتحانات.
النظر يف املسائل التي ير وزير الداخلية أو أحد أعضاء املجلس عرضها عليه فيام  ١٣ -

يتعلق بشئون األكاديمية.
©∂® …œU

الالئحة  وتبني  رئيسه  من  بدعوة  األقل  عىل  السنة  يف  مرات  ثالث  املجلس  ينعقد 
التنفيذية نظام وقواعد العمل به واألغلبية الالزمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته ونفاذها 

. واملكافآت املالية التي ترصف ألعضائه سنوياً
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يشرتط فيمن يقبل للدراسة باألجهزة التعليمية باألكاديمية ما ييل:
من  مبعوثني  كانوا  إذا  الكويتيني  غري  قبول  وجيوز  اجلنسية،  كويتي  يكون  أن  ١ -

حكوماهتم ويف حدود العدد الذي حيدده سنوياً جملس الوزراء.
أن يكون حممود السرية، حسن السمعة. ٢ -

أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو جنحة خملة بالرشف أو األمانة. ٣ -

أال يكون قد سبق فصله من خدمة احلكومة بحكم أو بقرار تأديبي هنائي. ٤ -
أن يكون مستوفياً لرشوط السن واللياقة الصحية والبدنية. ٥ -

أن يكون حاصالً عىل الشهادة العلمية الالزمة للقبول للدراسة. ٦ -
وتبني الالئحة التنفيذية الرشوط األخر الالزم توافرها يف املتقدم ورشوط االلتحاق 

ومدة الدراسة.
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يكون قبول الطالب بأجهزة األكاديمية ذات النظام الداخيل حتت االختبار ملدة ثالثة 
أشهر من تاريخ انتظامهم بالدراسة، وتبني الالئحة التنفيذية نظم التثبت من الصالحية 

وما يرتتب عىل ذلك من آثار. 
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النظام  ذات  التعليمية  باألجهزة  الدارسني  إعاشة  نفقات  الداخلية  وزارة  تتحمل 
الداخيل كام تتحمل تكاليف كسائهم وعالجهم. 

قيدهم  مدة  طوال  مالية  مكافآت  منحهم  الداخلية  وزير  من  بقرار  وجيوز 
باألكاديمية.
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عىل  توقيعها  يمكن  التي  واالنضباطية  التأديبية  اجلزاءات  التنفيذية  الالئحة  تبني 
درجات  من  للخصم  املنظمة  القواعد  تبني  كام  بتوقيعها  املختصة  والسلطات  الدارسني 
عىل  التصديق  ونظام  وسلطاته  الطالب  تأديب  جملس  وتشكيل  واملواظبة،  السلوك 

قراراته.
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يفصل الطالب بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناء عىل اقرتاح مدير عام األكاديمية يف 
احلاالت اآلتية:

والئحته  املرسوم  هذا  يف  عليها  املنصوص  القبول  رشوط  أحد  توافر  عدم  ثبوت  ١ -
التنفيذية أو فقده له أثناء الدراسة .

التغيب عن الدراسة ملدة مخسة عرش يوماً متصلة دون عذر مقبول. ٢ -
ثبوت عدم الصالحية خالل فرتة االختبار. ٣ -

فرصة  منح  الداخلية  وزير  ير  مل  ما  واحدة  دراسية  سنة  يف  مرة  من  أكثر  الرسوب  ٤ -
استثنائية واحدة لطلبة السنة النهائية.

إذا عاود الغش يف االمتحانات. ٥ -
وجود مربرات تتعلق بالصالح العام. ٦ -
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إذا رغب الطالب يف االستقالة من أحد األجهزة التعليمية باألكاديمية، عليه أن يقدم 
طلباً مكتوباً غري مرشوط إىل مدير عام األكاديمية الذي يتويل البت فيه خالل مخسة عرش 

يوماً، وإال اعتربت االستقالة مقبولة بمىض هذه املدة.
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الرشطية  والتدريبات  والعامة  والقانونية  الرشطية  املقررات  الدراسة  مناهج  تشمل 
والرياضة الرشطية.

وتكون الدراسة باألكاديمية باللغة العربية، وملجلس األكاديمية تقرير دراسة مادة أو 
أكثر بإحد اللغات األجنبية.

ونظام  ساعاهتا  وعدد  ومددها  املقررات  هذه  تدريس  نظام  التنفيذية  الالئحة  وتبني 
االمتحان يف كل منها ومعايريه.
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إذا  بعضها  أو  كلها  امتحاناهتا  بينها  ومن  الدراسية  املقررات  من  الدارس  إعفاء  جيوز 
ثبت أنه حرض مقررات دراسية تعادهلا وأد بنجاح هذه االمتحانات املقررة هلا.

وتبني الالئحة التنفيذية املعايري اخلاصة بمعادلة املقررات.
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متنح األكاديمية - بعد اعتامد جملس األكاديمية لنتائج امتحانات الدراسة - والدرجات 
العلمية والشهادات التالية:

درجة الدكتوراه يف علوم الرشطة. ١ -
درجة املاجستري يف علوم الرشطة. ٢ -

دبلوم الدراسات العليا يف علوم الرشطة. ٣ -
درجة البكالوريوس يف علوم الرشطة التي تعادل درجة اإلجازة اجلامعية بالتنسيق  ٤ -

مع املجلس األعىل للتعليم العايل.
دبلوم يف علوم الرشطة. ٥ -

كام متنح األكاديمية الشهادات التأهيلية والتأسيسية واجتياز الدورات التدريبية. 
الشهادات  عىل  للحصول  الالزمة  والرشوط  الدراسة  نظام  التنفيذية  الالئحة  وتبني 

والدرجات العلمية. 
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وزارة  ميزانية  ضمن  تدرج  هبا  خاصة  مالية  اعتامدات  لألكاديمية  يكون 
الداخلية. 
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يكون لألكاديمية علم وشعار خاص هبا يصدر هبام قرار من وزير الداخلية. 
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هلذا  التنفيذية  الالئحة  األكاديمية.  جملس  رأي  أخذ  بعد  الداخلية،  وزير  يصدر 
املرسوم والقرارات الالزمة لتنفيذه.
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حني  إىل  املطبقة  باللوائح  العمل  يستمر  املرسوم  هذا  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 
صدور الالئحة التنفيذية.
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 ،١٩٦٨ سنة  نوفمرب  من   ١٠ يف  الصادر  الرشطة  كلية  إنشاء  مرسوم  يلغى 
نص  كل  يلغى  كام   ،١٩٨٤ سنة  يونيو   ٢٠ يف  الصادر  الرشطة  كلية  تنظيم  ومرسوم 

خيالف أحكام هذا املرسوم.
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اجلريدة  يف  نرشه  تاريخ  من  به  ويعمل  املرسوم  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  عىل 
الرسمية .
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صدر بقرص بيان يف : ٢٠ ربيع الثاين ١٤١٥هـ
املـــــوافـق: ٢٦ سبتمرب ١٩٩٤م
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بعد االطالع عىل الدستور.
وعىل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الرشطة والقوانني املعدلة له.

وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م يف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة 
له.

وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٩٨٠/٦٩م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد 
للعسكريني والقوانني املعدلة له.

وعىل املرسوم الصادر يف ١٩٧٩/٤/٤ يف شأن نظام اخلدمة املدنية واملراسيم املعدلة 
له.

وبناء عىل عرض نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية.
وبعد موافقة جملس الوزراء.

w üU  UML —
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تنشأ بوزارة الداخلية هيئة تشكل من النساء تتوىل مساندة أعضاء قوة الرشطة يف أداء 
واجباهتم وأعامهلم يف حدود القانون، وفقاً لالختصاصات ويف املجاالت التي حيددها قرار 

من وزير الداخلية.
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وزير  من  قرار  بتنظيمها  يصدر  أمن  ومعاونات  مرشفات  من  اهليئة  هذه  تتألف 
الداخلية.
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تتكون املسميات الوظيفية ملرشفات األمن حسب التسلسل عىل النحو التايل: 
مرشفة أمن. ١ -

مرشفة أمن أوىل ٢ -
مراقبة أمن. ٣ -

رئيسة. ٤ -
مفتشة. ٥ -

مفتشة عامة. ٦ -
©¥® …œU

تكون املسميات الوظيفية ملعاونات األمن حسب التسلسل عىل النحو التايل:
معاونة أمن. ١ -

معاونة أمن ثانية. ٢ -

معاونة أمن أوىل. ٣ -
مساعدة أمن. ٤ -

مساعدة أمن أوىل. ٥ -
وكيلة أمن. ٦ -

وكيلة أمن أوىل. ٧ -
©μ® …œU

حتدد عالمات الرتب لعضوات اهليئة ولباسهن بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه 
بذلك.
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حتدد املرتبات والعالوات وأنواع وفئات ورشوط البدالت والعالوات التي تستحقها 
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اخلدمة  ديوان  عرض  عىل  بناء  املدنية  اخلدمة  جملس  من  بقرار  إليها  املشار  اهليئة  عضوات 
املدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
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عىل نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ 
صدوره وينرش يف اجلريدة الرسمية.
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صدر بقرص بيان يف : ١٧ مجادي األوىل ١٤٢٢هـ
املــوافـــق: ٦ أغسطس ٢٠٠١م
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جملس الوزراء
والقوانني  الرشطة  قوة  نظام  شأن  يف   ١٩٦٨ لسنة   ٢٣ رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد 

املعدلة له.
وعىل املرسوم رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٠١ بشأن إنشاء هيئة مساندة يف وزارة الداخلية، 

وبناء عىل عرض نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية.
—d???
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لسنة   ٢٢١ املنشأة بموجب املرسوم رقم  الداخلية  وزارة  يف  املساندة  اهليئة  أفراد  يعترب 
٢٠٠١ املشار إليه، من قوة الرشطة.
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عىل نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من 
تاريخ نرشه باجلريدة الرسمية. 
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صدر يف: ٢٢ ذي القعدة ١٤٢٢هـ
املـوافق: ٤ فرباير ٢٠٠٢ م
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بعد االطالع عىل األمر األمريي الصادر يف ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦هـ املوافق ٢٩ من 
أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور.

وعىل األمر األمريي الصادر يف ١٤ من شوال سنة ١٤٠٠هـ املوافق ٢٤ من أغسطس 
١٩٨٠م. 

وعىل املادة ١٥٥ من الدستور.
وعىل القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني من 

رجال اجليش والقوات املسلحة.
وعىل املرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء احلرس الوطني.

وعىل القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٧ يف شأن رسيان أحكام قانون املعاشات ومكافآت 
العمليات  مناطق  يف  احلكومة  من  بتكليف  العاملني  من  غريهم  عىل  للعسكريني  التقاعد 

احلربية.
وعىل القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ يف شأن اجليش والقوانني املعدلة له.

وعىل القانون رقم ٢٣لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الرشطة والقوانني املعدلة له.
املعاشات  ألصحاب  اجتامعية  عالوة  بمنح   ١٩٧٢ لسنة   ٣٤ رقم  القانون  وعىل 

واملستحقني عنهم.
املعدل  اإللزامية  العسكرية  اخلدمة  أداء  بتنظيم   ١٩٧٦ لسنة   ١٣ رقم  القانون  وعىل 

بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٩ والقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٠.
وعىل األمر األمريي رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات االجتامعية املعدل 

بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٧.
وعىل املرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٠ بتقرير زيادة يف املعاشات اخلاضعة ألحكام 
رجال  من  للعسكريني  التقاعد  ومكافآت  معاشات  بشأن   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم  القانون 
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اجليش والقوات املسلحة.
ألصحاب  معيشة  غالء  عالوة  بمنح   ١٩٧٤ سنة  يوليو   ٢٣ يف  الصادر  املرسوم  وعىل 

املعاشات أو املستحقني عنهم.
وبناء عىل عرض وزراء املالية والدفاع والداخلية. 

وبعد موافقة جملس الوزراء.
أصدرنا القانون اآليت نصه:
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ترسي أحكام القانون املرافق عىل الكويتيني من الفئات اآلتية:
العسكريني من رجال اجليش والقوات املسلحة. ١ -

أعضاء قوة الرشطة. ٢ -
متطوعي احلرس الوطني. ٣ -

واحلرس  والرشطة  للجيش  العسكرية  واملدارس  واملعاهد  للكليات  املنتسبني  ٤ -
الوطني.

املجندين واالحتياطيني املوجودين باخلدمة العسكرية الفعلية.  ٥ -
املدنيني العاملني بتكليف من احلكومة يف مناطق العمليات احلربية. ٦ -

ويكون رسيان القانون املرافق عىل الفئات الواردة يف البنود ٤و ٥و ٦ يف حدود األحكام 
اخلاصة هبم واملنصوص عليها فيه.
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لسنة   ٢٧ أرقام  القوانني  حمل  بأحكامه  للعاملني  بالنسبة  وذلك  القانون  هذا  حيل   
١٩٦١ و ٣١ لسنة ١٩٦٧ و ٣٤ لسنة ١٩٧٢ واملرسوم الصادر يف ٢٣ يوليو سنة ١٩٧٤ 

املشار إليها ويلغى كل حكم خمالف.
W U  …œU

القانون،  هذا  أحكام  – تنفيذ  خيصه  فيام  كل  والوزراء-  الوزراء  جملس  رئيس  عىل 
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ويعمل به من أول الشهر التايل النقضاء ثالثة أشهر عىل تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية، 
هذا  صدور  تاريخ  من  هبا  فيعمل  املرافق  القانون  من   ٢٦ ٢و  ١و  املواد  أحكام  عدا  فيام 

القانون.

X uJ « dO √ 

bL _« d U  

¡«—“u « fK  fOz—

ÕU B « tK « b F « bF

WO U*« d “Ë

wIO F « r U  sL d « b

WOK «b « d “Ë 

d U'« bL _« ·«u  

ŸU b « d “Ë

ÕU B « r U

صدر بقرص السيف يف: ٢٠ ذو احلجة ١٤٠٠هـ
املــــوافـــق: ٢٩ أكتوبر ١٩٨٠م
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تتوىل املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون، ويكون 
لوزير املالية وجملس إدارة املؤسسة ومديرها العام ذات االختصاصات املقررة بالقانون رقم 

٦١ لسنة ١٩٧٦ املشار إليه يف تطبيق أحكام هذا القانون.
©≤® …œU

يضم إىل عضوية جملس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية ممثلني من العسكريني 
لكل من: 

وزارة الدفاع. ١ -
وزارة الداخلية ٢ -

جملس  من  قرار  املالية  وزير  وعرض  املختصة  اجلهة  ترشيح  عىل  بناء  بتعيينهام  ويصدر 
الوزراء ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ما مل يفقدا صفتهام قبل ذلك. 

(*)
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يضاف إىل الصناديق املنشأة بموجب القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ املشار إليه صندوق 
للمعاشات واملكافآت والتعويضات املنصوص عليها يف هذا القانون، وتتكون موارده من 
* أضيف الفقرة األخرية من – جـ - وعدل البند ثانياً بموجب املرسوم بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩٢ املنشور يف الكويت 

اليوم – ملحق العدد ٧٣ السنة الثامنة والثالثون، وكان نص البند ثانياً قبل التعديل كالتايل:
ثانيا: صايف القيمة احلالية لاللتزامات االعتبارية لصندوق التقاعد املنصوص عليه يف القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ املشار إليه 

وذلك بالنسبة للفئتني اآلتيتني.
أ- أصحاب املعاشات أو املستحقني عنهم الذين يتمتعون بمزايا الصندوق املشار إليه حتى تاريخ العمل هبذا القانون باستثناء 

املعاشات أو الزيادات فيها املقررة وفقاً للامدة ٥٥ من القانون  رقم  ٢٧ لسنة  ١٩٦١ املشار إليه=
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األموال اآلتية:
: االشرتاكات عن املستفيدين وتشمل: أوالً

.% الشرتاكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات املستفيدين بواقع ٥أ- 
احلرس  أو  الداخلية  وزارة  أو  الدفاع  وزارة  تؤدهيا  التي  الشهرية  ب- االشرتاكات 

الوطني – حسب األحوال- وذلك بواقع ١٠% من مرتبات املستفيدين.
ج- املسامهة السنوية التي ختصص يف امليزانية العامة للدولة ألغراض هذا الصندوق.

وحتدد هذه املسامهة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي جملس اإلدارة. 
عليه  املنصوص  التقاعد  لصندوق  االعتبارية  لاللتزامات  احلالية  القيمة  صايف   : ثانياً
وأصحاب  عليهم  للمؤمن  بالنسبة  وذلك  إليه،  املشار   ١٩٦١ لسنة  رقم (٢٧)  القانون  يف 
املعاشات أو املستحقني عنهم الذين يتمتعون بمزايا الصندوق املشار إليه حتى تاريخ العمل 
هبذا القانون، باستثناء املعاشات أو الزيادات فيها املقررة وفقاً للامدة (٥٥) من القانون رقم 

(٢٧) لسنة ١٩٦١ املشار إليه.
املزايا  أساس  عىل  السابقة  الفقرة  يف  إليها  املشار  االلتزامات  قيمة  تقدير  ويكون 
التي  االكتوارية  األسس  نفس  وباستخدام  القانون،  هذا  يف  الواردة  واالشرتاكات 
)، وتستحق عىل  استخدمت يف تقدير النسبة املئوية لالشرتاكات املنصوص عليها يف (أوالً

اخلزانة العامة.
ويصدر بتحديد تلك القيمة وتاريخ استحقاقها والطريقة التي تؤدي هبا قرار من الوزير 

بعد أخذ رأي جملس اإلدارة وبناء عىل تقرير من اخلبري االكتواري للمؤسسة٠
: حصيلة استثامر أموال الصندوق.  ثالثاً

= املوجودين باخلدمة يف تاريخ العمل هبذا القانون. ويكون تقدير قيمة االلتزامات املشار إليها يف الفقرة السابقة بالنسبة للفئة 
املنصوص عليها يف (أ) يف تاريخ العمل هبذا القانون، وبالنسبة للفئة املنصوص عليها يف (ب) يف تاريخ انتهاء خدمة املستفيد، 
يف  استخدمت  التي  االكتوارية  األسس  نفس  وباستخدام  القانون  هذا  يف  الواردة  واالشرتاكات  املزايا  أساس  عىل  كله  وذلك 

. تقدير النسبة املئوية لالشرتاكات املنصوص عليها يف أوالًً
العامة  املؤسسة  إدارة  جملس  رأي  أخذ  بعد  املالية  وزير  من  قرار  أدائها  وطريقة  وجداوهلا  القيمة  تلك  حتديد  بقواعد  ويصدر 
يف  إليه  املشار  التاريخ  يف  العامة  اخلزانة  عىل  وتستحق  للمؤسسة  االكتواري  اخلبري  من  تقرير  عىل  وبناء  االجتامعية  للتأمينات 

الفقرة السابقة.
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: املوارد األخر الناجتة عن نشاط املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية فيام يتعلق  رابعاً
هبذا الصندوق.
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يدخل يف حساب مدة اخلدمة يف تطبيق أحكام هذا القانون املدد اآلتية:
مدة اخلدمة بالسلك العسكري أو بقوة الرشطة أو باحلرس الوطني بام يف ذلك مدد  ١ -

البعثات أو اإلعارة ولو كانت بغري مرتب أو بمرتب خمفض.
مع  إليه  املشار   ١٩٦١- ٢ لسنة   ٢٧ رقم  القانون  ألحكام  طبقاً  املحسوبة  اخلدمة  مدة 

عدم اإلخالل بحكم املادة ٢٦ من هذا القانون.
مدد الدراسة التي تقىض بنجاح يف الكليات واملعاهد واملدارس العسكرية للجيش  ٣ -

والرشطة واحلرس الوطني.
املدد التي يقضيها املجندون إلزامياً أو االحتياطيون املوجودون باخلدمة العسكرية  ٤ -
الفعلية يف حالة قبول تطوعهم أو التحاقهم بالسلك العسكري وذلك بالنسبة لغري 

اخلاضعني ألحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ املشار إليه.
وال تدخل املدة السابقة عىل حصول املستفيد عىل اجلنسية الكويتية أو املدة التي حرم 
من معاشه أو مكافآته عنها طبقاً حلكم املادة ٤٦ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ املشار 

إليه ضمن مدد اخلدمة املحسوبة طبقاً هلذا القانون.
©μ® …œU

تضاف إىل مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً هلذا القانون الضامئم اآلتية:
مدة مساوية ملدة اخلدمة الفعلية التي يقضيها املستفيد يف مناطق العمليات احلربية  ١ -

أو يف ساحات القتال أو أثناء التحركات احلربية.
مناطق  خارج  املستفيد  يقضيها  التي  الفعلية  اخلدمة  مدة  لنصف  مساوية  مدة  ٢ -

العمليات احلربية التي تقع داخل احلدود.
من  قرار  ومدده  القتال  وساحات  ومناطقها  احلربية  العمليات  مدد  بتحديد  ويصدر 

الوزير املختص.



≠ ±∏¥ ≠

طبقاً  براءته  تثبت  أن  برشط  األرس  يف  املستفيد  يقضيها  التي  للمدة  مساوية  مدة  ٣ -
ألنظمة اخلدمة.

طياراً  العمل  يف  املستفيد  يقضيها  التي  اخلدمة  مدة  أرباع  ثالثة  عىل  تزيد  ال  مدة  ٤ -
وحتسب هذه الضميمة تبعاً لعدد ساعات الطريان برشط أال تقل عن احلد املقرر 

وذلك كله وفقاً لنظام يصدر عن الوزر املختص.
وال جيوز اجلمع بني أكثر من ضميمة واحدة عن مدة خدمة فعلية واحدة وحتسب يف 

هذه احلالة الضميمة األطول.
(*)
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القانون  ألحكام  وفقاً  املحسوبة  اشرتاكه  مدة  ضم  يطالب  أن  للمستفيد  جيوز   
رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ املشار إليه إىل مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً هلذا القانون وذلك وفقاً 
للرشوط والقواعد التي يصدر هبا قرار من الوزير بعد موافقة جملس اإلدارة، وحيدد القرار 
هذا  من  املادة (٣)  يف  عليه  املنصوص  الصندوق  إىل  حيول  الذي  االحتياطي  تقدير  قواعد 

القانون.

* عدلت املادة (٦) بموجب املرسوم بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩٢ املنشور يف الكويت اليوم ملحق العدد ٧٣ السنة الثامنة 
والثالثون وكان نصها قبل التعديل كالتايل «جيوز للمستفيد أن يطلب حتويل احتياطي مدة اشرتاكه اخلاضعة ألحكام القانون 
رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ املشار إليه إىل الصندوق املنصوص عليه يف املادة ٣ من هذا القانون، ويصدر قرار من وزير املالية بعد أخذ 
رأي جملس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية باجلداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد ورشوط هذا التحويل 

واملدة التي حتسب مقابل االحتياطي املحول ضمن مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً هلذا القانون».
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يستحق املعاش التقاعدي يف احلاالت اآلتية:
انتهاء خدمة املستفيد بسبب الوفاة أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة. أو الترسيح ألسباب  ١ -
صحية أو وقوع الوفاة أو العجز الكامل خالل مدة ال جتاوز سنتني من تاريخ انتهاء 

اخلدمة ومل يكن خاضعاً ألحكام القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ املشار إليه.
وحيسب املعاش يف هذه احلاالت عىل أساس مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً هلذا القانون أو 
مخس عرشة سنة أهيام أكرب، وتضاف إىل مدة اخلدمة يف حالة انتهاء اخلدمة بسبب الوفاة أو 
احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة املدة الباقية حتى بلوغ املستفيد سن الستني فرضاً، كام تضاف 
هذه املدة يف حالة الترسيح ألسباب صحية إذا ثبت أن املستفيد قد أصبح عاجزاً عن الكسب 

يف تاريخ انتهاء اخلدمة.
ويف حالة استحقاق املعاش التقاعدي بعد انتهاء اخلدمة يسرتد ما يكون قد رصف من 

مكافأة التقاعد طبقاً حلكم املادة (١٧) من القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ املشار إليه. 
إىل  باإلحالة  أو  اخلدمة  لرتك  قانوناً  املقررة  السن  ببلوغه  املستفيد  خدمة  انتهاء  ٢ -
التقاعد وذلك متى كانت مدة خدمته املحسوبة طبقاً هلذا القانون مخس عرشة سنة 

عىل األقل.
متى  السابقني  البندين  يف  عليها  املنصوص  األسباب  لغري  املستفيد  خدمة  انتهاء  ٣ -
كانت مدة خدمته املحسوبة طبقاً هلذا القانون مخس عرشة سنة وكان قد بلغ سن 
اخلمسني فإن مل يكن قد بلغها عند انتهاء اخلدمة وجب الستحقاقه املعاش أال تقل 

مدة خدمته الفعلية املحسوبة طبقاً هلذا القانون عن عرشين سنة.
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اخلدمة  مدة  عن  شهري  مرتب  آخر  من   %٧٥ بواقع  شهرياً  التقاعد  معاش  يستحق 
ملحق العدد  املادة (٧) بموجب املرسوم بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩٢ – املنشور يف الكويت اليوم  البند (١) من  عدل   *

٧٣السنة الثامنة والثالثون وكان نصه قبل التعديل كالتايل:
١- انتهاء خدمة املستفيد بسبب  الوفاة أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة أو الترسيح ألسباب صحية، وحيسب املعاش يف هذه 

األحوال عىل أساس مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً هلذا القانون أو مخس عرشة سنة أهيام أكرب.
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املحسوبة طبقاً هلذا القانون التي تبلغ مخس عرشة سنة يزاد بواقع ٢% عن كل سنة تزيد عيل 
ذلك بحد أقىص ١٠٠% من هذا املرتب.

عىل أنه يف حاالت انتهاء اخلدمة املشار إليها يف البند ٣ من املادة السابقة أو اإلحالة إىل 
التقاعد بناء عىل طلب املستفيد قبل بلوغه سن اخلامسة واألربعني فيستحق املعاش بواقع 
٦٥% من آخر مرتب شهري عن مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً هلذا القانون والتي تبلغ مخس 

عرشة سنة يزاد بواقع ٢% عن كل سنة تزيد عىل ذلك بحد أقىص ٩٥% من هذا املرتب.
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إذا كان انتهاء اخلدمة لألسباب املنصوص عليها يف البند ١ من املادة ٧ من هذا القانون 
نتيجة إصابة أو فقد املستفيد أثناء تأدية العمل أو بسببه، يستحق املعاش بواقع ١٠٠% من 
آخر مربوط املرتب املقرر لرتبته، ويرسي هذا احلكم إذا كانت اإلصابة أو الفقد أثناء ذهاب 

املستفيد إىل عمله أو عودته منه يف الطريق الطبيعي.
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إذا كان انتهاء اخلدمة لألسباب املنصوص عليها يف البند ١ من املادة ٧ من هذا القانون 
نتيجة إصابة أو فقد املستفيد أثناء العمليات احلربية أو يف ساحات القتال، يستحق املعاش 

بواقع ١٠٠% من آخر مربوط املرتب املقرر للرتبة األعىل التي تيل رتبته.
ويرسي حكم الفقرة السابقة إذا كانت اإلصابة أو الفقد يف احلاالت اآلتية:

أعامل األمن الداخيل أو اخلارجي. ١ -
مرشوعات التدريب بالذخرية احلية. ٢ -
بث وإزالة األلغام وأعامل املتفجرات ٣ -

اإلنزال اجلوي للهابطني باملظالت. ٤ -
غرق الغواصات. ٥ -

الطريان عىل الطائرات العسكرية. ٦ -
األرس برشط أن تثبت براءة األسري طبقاً ألنظمة اخلدمة. ٧ -

(*)
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آخر  جياوز  ملن  بالنسبة  السابقتني-  املادتني  ألحكام  وفقاً  املستحق  املعاش  تسوية  يف 
* أضيفت باملرسوم بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩٢ – املنشور يف الكويت اليوم ملحق العدد ٧٣ السنة الثامنة والثالثون.
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مربوط املرتب املقرر لرتبته أو الرتبة األعىل التي تيل رتبته حسب األحوال يف تاريخ العمل 
عىل  حيسب  الذي  باملرتب  يعتد  التاريخ-  هذا  يف  للمرتب  األقىص  احلد  التكمييل  بالتأمني 
أساسه املعاش عند انتهاء اخلدمة بافرتاض تطبيق اجلداول واألحكام املعمول هبا يف تاريخ 

العمل بنظام التأمني التكمييل.
(*)
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يكون احلد األدين للمعاش التقاعدي ملن يعول مخسة أوالد أو أكثر هو ستامئة ومخسون 
للمعاش  األدنى  احلد  اإلدارة  جملس  موافقة  بعد  الوزير  من  بقرار  وحيدد   . شهرياً ديناراً 
التقاعدي يف غري هذه احلالة، كام حيدد القرار قواعد ورشوط اإلعالة وما يرتتب عىل تغري 
احلالة االجتامعية لصاحب املعاش من حيث استمرار رصف مقدار الرفع إىل احلد األدين 

أو تعديله.
الدنيا  احلدود  بالزيادة  تعدل  أن  اإلدارة  جملس  موافقة  بعد  الوزير  من  بقرار  وجيوز 

للمعاشات التقاعدية.
(**)
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يستحق املستفيد مكافأة تقاعد يف احلاالت التي ال يستحق فيها معاش تقاعدي. وحتسب 
بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اخلدمة اخلمس األويل املحسوبة طبقاً هلذا 
القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات اخلمس التالية ثم بواقع مرتب 
شهرين ونصف عن كل سنة تزيد عىل ذلك، ويتخذ آخر مرتب شهري أساساً حلساب املكافأة. 
وال ترصف املكافأة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة إال يف احلاالت وطبقاً للرشوط 

والقواعد التي حتدد بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة جملس اإلدارة.
الالزمة  املدة  عىل  تزيد  التي  الفعلية  اخلدمة  مدة  عن  تقاعد  مكافأة  تستحق  كام   
لسنة   ٦١ رقم  األمريي  باألمر  الصادر  االجتامعية  التأمينات  أحكام  بعض  بتعديل   ٢٠٠٣ لسنة   ١ رقم  بالقانون  أضيفت   *
١٩٧٦ وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني الصادر باملرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠- املنشور يف الكويت 

اليوم- العدد ٦٠١ – السنة التاسعة واألربعون.
** أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ – املنشور يف الكويت اليوم العدد ١٤٥٦ السنة التاسعة العرشون.

كام أضيف الفقرة األخرية باملرسوم  بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩٢ املشار إليه.
وقد نصت املادة السادسة منه عىل أن:
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تعاد التسوية يف حاالت استحقاق املعاش املعدلة هبذا القانون طبقاً للبند (١) من املادة (٧) من القانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ 
املشار إليه. وتضاف إىل املعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء اخلدمة إذا مل يكن قد سبق إضافتها. ويرصف املعاش بعد إعادة 

التسوية من تاريخ العمل هبذا القانون. 
ويتجاوز عن اسرتداد ما يكون قد رصف من مكافأة التقاعد يف حالة الوفاة أو العجز الكامل.
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وحيدد  القانون،  هذا  من   (٨) املادة  يف  عليه  املنصوص  للمعاش  األقىص  احلد  الستحقاق 
مع  املكافأة  هذه  وترصف  الزائدة،  السنوات  لعدد  تبعاً  األوىل  الفقرة  حلكم  وفقاً  مقدارها 
توزع  املنقطعة  الغيبة  بثبوت  باحلكم  أو  بالوفاة  اخلدمة  انتهاء  حالة  ويف  التقاعدي،  املعاش 
هذه املكافأة عىل املستحقني يف املعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا مل يوجد أحد منهم ترصف 

للورثة الرشعيني.
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يستحق املستفيد إذا أصيب بعجز جزئي ال يرتتب عليه انتهاء خدمته وكان ذلك نتيجة 
بنسبة  يقدر  الرشعية  الدية  لقواعد  طبقاً  تعويضاً  بسببه  أو  العمل  تأدية  أثناء  وقع  حادث 

. درجة العجز اجلزئي.وال يرصف التعويض إال بعد ثبوت العجز هنائياً
ويرسي حكم الفقرة السابقة إذا كانت اإلصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب املستفيد 

إىل عمله أو عودته منه يف الطريق الطبيعي.
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واملعاهد  للكليات  املنتسبني  عىل  القانون  هذا  من   ١٢ ١٠و  ٩و  املواد  أحكام  ترسي 
واملدارس العسكرية للجيش والرشطة واحلرس الوطني، ويعاملون عىل أساس الرتبة التي 

يعني عليها اخلريج عند انتهاء دراسته.
طوال  وذلك  واالحتياطيني  إلزامياً  املجندين  عىل  إليها  املشار  املواد  أحكام  ترسي  كام 
من  بتكليف  العاملني  املدنيني  وعىل  الفعلية  العسكرية  باخلدمة  وجودهم  أو  جتنيدهم  مدة 

احلكومة يف مناطق العمليات احلربية يعاملون عىل النحو التايل:
- بالنسبة ملن ال يشغلون وظائف مدنية: أوالً

أ- يعاملون معاملة مماثلة ملن حيملون مثل رتبهم العسكرية.
ب- إذا كانوا من محلة املؤهالت فيعامل كل منهم عىل أساس الرتبة التي يصدر مرسوم 

بمعادلة مؤهله هلا وعىل أساس الفقرة (أ) أهيام أفضل.
ج- يعامل املدنيون من غري محلة املؤهالت املبينة بالفقرة (ب) معاملة اجلنود.

- بالنسبة ملن يشغلون وظائف مدنية: ثانياً
يعاملون عىل أساس مرتباهتم املدنية أو عىل األساس املنصوص عليه يف البند السابق 

أهيام أفضل.
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جيوز ملجلس الوزراء أن يقرر ما ييل:
إضافة مدد إىل مدد اخلدمة املحسوبة طبقاً هلذا القانون أو منح معاشات أو مكافآت  ١ -

استثنائية للمستفيدين أو أصحاب املعاشات أو املستحقني عنهم.
منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغري الكويتيني أو املستحقني عنهم يف حاالت  ٢ -
الوفاة أو العجز الكامل أو غريها من احلاالت، وذلك دون استثناء من حكم املادة 

األوىل من قانون اإلصدار.
ومع عدم اإلخالل بام يضعه جملس الوزراء من قواعد خاصة ترسي عىل املدد املضافة 

واملعاشات واملكافآت االستثنائية أحكام هذا القانون.
(*)
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تؤدي وزارة الدفاع أو الداخلية أو احلرس الوطني – حسب األحوال – إعانة للمستفيد 
الذي تنتهي خدمته بغري الوفاة تعادل مرتب شهرين.

وحتسب اإلعانة عىل أساس املرتب دون التقيد باحلد األقىص املقرر له.
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أو  بالوفاة  أو  السن  ببلوغ  اخلدمة  فيه  تنتهي  الذي  الشهر  كامل  عن  املعاش  يستحق 
اإلجازات  كامل  استنفاد  بعد  صحية  ألسباب  بالترسيح  أو  املنقطعة  الغيبة  بثبوت  باحلكم 

. املرضية املستحقة قانوناً
ويستحق املعاش يف غري احلاالت املشار إليها يف الفقرة السابقة من اليوم التايل النتهاء 

اخلدمة أو النقطاع املرتب أهيام أحق.
* أضيفت الفقرة األخرية باملرسوم بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩٢ املنشور يف الكويت اليوم  ملحق العدد ٧٣ السنة الثامنة 

والثالثون.
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ال جيوز اجلمع بني املعاش املستحق طبقاً ألحكام القانون واملعاش املستحق طبقاً ألحكام 
القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ املشار إليه إال يف احلدود وبالرشوط والقواعد التي يصدر هبا 

قرار من وزير املالية بعد موافقة جملس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
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ترسي األحكام املنصوص عليها يف القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ املشار إليه فيام مل يرد 
بشأنه نص خاص يف هذا القانون وبام ال يتعارض مع أحكامه.

ويعترب املستفيد يف حكم املؤمن عليه وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واحلرس الوطني 
يف حكم صاحب العمل يف القطاع احلكومي وذلك يف تطبيق األحكام املشار إليها يف الفقرة 

السابقة. 
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املعاشات واملكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً ألحكام هذا القانون هي وحدها 
التي تلتزم هبا املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية، أما ما يستحق تنفيذاً لقوانني أخر أو 
قرارات أو يعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه اخلزانة العامة إىل الصندوق املنصوص عليه يف 
املادة ٣ من هذا القانون بالطريقة التي يصدر هبا قرار من وزير املالية بعد أخذ رأي جملس 

إدارة املؤسسة.
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مع مراعاة أحكام املادتني ٢١، ٢٦ من هذا القانون تعاد تسوية املعاشات التي استحقت 
وعىل  القانون  هذا  ألحكام  وفقاً  إليه  املشار   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم  القانون  ألحكام  طبقاً 

أساس جداول املرتبات املعمول هبا يف تاريخ صدوره.
أو  املعاش  لصاحب  يرصف  ما  صايف  يقل  أن  التسوية  إعادة  عىل  يرتتب  أن  جيوز  وال 
استحقت  التي  الزيادة  فيه  بام  معاش  من  هلم  رصف  ما  جمموع  صايف  عن  عنه  للمستحقني 
الشهر  عن  املعيشة  غالء  وعالوة  إليه  املشار   ١٩٨٠ لسنة   ٩ رقم  القانون  ألحكام  طبقاً 

السابق عىل العمل هبذا القانون.
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جيوز لصاحب املعاش أن جيمع بني املعاش املستحق له قبل إعادة التسوية املنصوص 
والنفطي  األهيل  القطاعني  يف  العمل  من  يتقاضاه  مرتب  أي  وبني  السابقة  املادة  يف  عليها 
وكذلك بني املعاش وبني أي مكافأة يتقاضاها – وقت العمل هبذا القانون - من خزانة عامة.
طبقاً  السابقة  الفقرة  يف  إليها  املشار  احلاالت  يف  املعاش  تسوية  إعادة  جيوز  ذلك  ومع 
املؤسسة  إدارة  جملس  موافقة  بعد  املالية  وزير  من  قرار  هبا  يصدر  التي  والرشوط  للقواعد 

العامة للتأمينات االجتامعية.
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ألحكام  طبقاً  املعاش  يف  نصيباً  يستحق  مل  من  كل  عىل  القانون  هذا  أحكام  ترسي 
القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ املشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ العمل هبذا القانون أو من 
تاريخ استيفاء رشوط االستحقاق املقررة بموجبه أهيام أقرب ودون مساس بحقوق باقي 

املستحقني.
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فيام عدا حاالت احلرمان من املعاش أو املكافأة طبقاً حلكم املادة ٤٦ من القانون رقم 
٢٧ لسنة ١٩٦١ املشار إليه تعاد تسوية حاالت انتهاء اخلدمة التي مل يستحق عنها معاش 
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وعىل  القانون  هذا  من  ٩و١٠  ٨و  ٧و  املواد  ألحكام  وفقاً  املذكور  القانون  ألحكام  طبقاً 
أساس جداول املرتبات املعمول هبا يف تاريخ صدوره.

أن  سبق  التي  املكافأة  تسرتد  صحية  ألسباب  بالترسيح  اخلدمة  انتهاء  حالة  وباستثناء 
 ١٩٧٦ لسنة   ٦١ بالقانون  املرفق   ٣ رقم  للجدول  طبقاً  شهرية  أقساط  عىل  وذلك  أديت 

املشار إليه.
©≤¥® …œU

عىل  السابقة  الفرتة  عن  مالية  فروق  رصف  السابقة  املواد  أحكام  تطبيق  عىل  يرتتب  ال 
املنصوص  التسوية  إعادة  عن  الناجتة  الفروق  عدا  فيام  وذلك  القانون،  هذا  بأحكام  العمل 
عليها يف املادة٢٠ من هذا القانون فترصف اعتباراً من ١٩٧٧/١٠/١ أو من تاريخ انتهاء 

اخلدمة أهيام احلق.
©≤μ® …œU

أحكام  تطبيق  عن  الناجتة  االلتزامات  قيمة  صايف  فرق  العامة  اخلزانة  عىل  يستحق 
أخذ  بعد  املالية  وزير  من  قرار  الفرق  ذلك  بتحديد  ويصدر  الباب،  هذا  من  السابقة  املواد 
االكتواري  اخلبري  تقرير  عىل  وبناء  االجتامعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  إدارة  جملس  رأي 

للمؤسسة، وجيوز أداؤه عىل أقساط طبقاً ملا حيدده هذا القرار.
املعاشات  أجزاء  أو  معاشات  من  الصندوق  يرصفه  ما  مقابل  العامة  اخلزانة  تؤدي  كام 
املستحقة تطبيقاً لنص املادة ٥٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ املشار إليه وذلك بالطريقة 

التي يصدر هبا قرار من وزير املالية بعد أخذ رأي جملس إدارة املؤسسة.
©≤∂® …œU

املشار   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم  القانون  ألحكام  طبقاً  املحسوبة  اخلدمة  مدة  إىل  تضاف 
إليه، نصف مدة اخلدمة الفعلية التي قضاها املستفيد منذ ١٩٦٧/٦/٥ حتى تاريخ صدور 
هذا القانون. وال جيوز اجلمع بني هذه املدة واملدة التي أضيفت تطبيقاً حلكم البند (١) من 
املدة  احلالة  هذه  يف  وحتسب  فعلية  خدمة  مدة  عن  وذلك  إليه  املشار  القانون  من   ٤١ املادة 

األطول. 
وال حتسب أية مدة خالف املدة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة وذلك يف تطبيق البند 

(٣) من املادة ٤١ من القانون املشار إليه.



≠ ±π≥ ≠

WO UC ≈ …d c

5 dJ FK  b UI « P UJ Ë U UF  Êu U  ŸËdA*

املعمول  واملكافآت  املعاشات  أنظمة  كانت  االجتامعية  التأمينات  قانون  صدور  قبل 
باملرسوم  املقرر  املدنيني  للموظفني  التقاعد  ومكافآت  معاشات  نظام  هي  الكويت  يف  هبا 
األمريي رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ ونظام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني املقرر بالقانون 

رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١.
لسنة   ٦١ رقم  بالقانون  األمريي  باألمر  الصادر  االجتامعية  التأمينات  قانون  حل  وقد 
التقاعد  ومكافآت  معاشات  نظام  حمل   ١٩٧٧/١٠/١ منذ  به  العمل  بدأ  والذي   ١٩٧٦
للموظفني املدنيني، وتضمن ذلك القانون حقوقاً تفوق يف كفاءهتا وختتلف يف أسسها عام 
احلكومي  القطاع  يف  العاملني  عن  فضالً  احلقوق  هذه  وشملت  السابق  بالنظام  مقررا  كان 
العاملني يف القطاعني األهيل والنفطي، بينام ظل العمل مستمراً بنظام معاشات و مكافآت 

التقاعد العسكري.
ومل يكن من املقبول أن ترتك األمور عىل ما هي عليه فيصبح العسكريون، وهم الدرع 
الواقي للوطن، يف وضع أقل متيزاً باملقارنة مع العاملني يف القطاعني األهيل والنفطي والذين 
مل يكن يشملهم نظام معاشات ومكافآت التقاعد السابق للمدنيني، ومن هنا تأيت رضورة 
وضع نظام جديد ملعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني يأخذ يف االعتبار طبيعة وظروف 
عملهم، عىل أن يتضمن يف أحكامه ما يعالج تأخر صدوره بالنسبة حلاالت التقاعد السابقة 

عليه.
املجال،  هذا  يف  خاصة  بأحكام  العسكريني  استقرار  من  عليه  مستقر  هو  ما  إطار  ويف 
للتأمني  نظام  أي  يف  تراعى  أن  ينبغي  التي  األساسية  باملبادئ  ذاته  الوقت  يف  االلتزام  مع 

االجتامعي، فقد أعد مرشوع القانون املرافق وروعي فيه ما ييل:
: طبيعة العمل العسكري واختالفها عن العمل املدين بام يستتبع ذلك من فروق يف  أوالً
نظام املعاشات كلام كان ذلك مربراً، مع االحتفاظ يف الوقت ذاته باألسس التي قام عليها 

نظام التأمينات االجتامعية للمدنيني.
قانون  يتضمنها  التي  واألحكام  املرشوع  يتضمنها  التي  األحكام  بني  التنسيق   : ثانياً
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التأمينات االجتامعية. 
وفيام ييل بيان بأهم املبادئ واألسس التي يقوم عليها املرشوع املعروض:

حتديداً واضحاً روعي فيه مقابلة حاالت انتهاء  حتديد حاالت استحقاق املعاش  ١ -
اخلدمة كام وردت يف قوانني اخلدمة بحيث ال ترتك جماالً للغموض أو االجتهاد.

حساب املعاش عن اخلمس عرشة سنة األويل من اخلدمة بنسبة أكرب من تلك التي  ٢ -
حيسب هبا املعاش بالنسبة للمدنيني، وتقرير حد أقىص يتجاوز ما هو مقرر بالنسبة 
للمدنيني، وذلك يف حاالت إمتام اخلدمة العسكرية دون غريها، وعليه فمن شأنه 

املحافظة عىل بقاء العسكريني يف اخلدمة كلام كان ذلك يف الصالح العام.
هلا  يتعرض  قد  التي  اخلاصة  الظروف  ملواجهة  اخلدمة  مدد  إىل  ضامئم  مدد  إضافة  ٣ -
العسكريون ومراعاة لالختالف بني أنواع األعامل العسكرية، وقد حدد املرشوع 
بعض هذه الضامئم وأجاز إضافة غريها بقرار من جملس الوزراء حتى يتوفر أكرب 

قدر من املرونة ملواجهة املتغريات والعوامل املختلفة.
يف  التالية  الرتبة  مرتب  إىل  أو  املرتب  إىل  منسوباً  للمعاش  األقىص  احلد  تقرير  ٤ -

احلاالت التي تستوجبها الظروف اخلاصة بعمل العسكريني.
بدء  عىل  سابقة  مدد  ومنها  اخلدمة،  مدة  يف  تدخل  التي  املدد  حساب  يف  التوسع  ٥ -

اخلدمة الفعلية، بام يؤدي إىل زيادة املعاشات املستحقة.
معاجلة أوضاع املجندين واالحتياطيني والعاملني املدنيني بتكليف من احلكومة يف  ٦ -
مناطق العمليات احلربية بام يكفل هلم التمتع بمزايا ال تقل عن تلك التي يكفلها 
املرشوع للعسكريني، وذلك يف حاالت تعرضهم للخطر نتيجة للخدمة أو التواجد 

يف املناطق العسكرية.
املساواة بني املتقاعدين السابقني أو املستحقني عنهم يف املزايا التي يكفلها املرشوع  ٧ -
يف  احلق  وتقرير  السابقة  املعاشات  تسوية  بإعادة  وذلك  ألحكامه،  للخاضعني 

املعاش للحاالت التي مل يكن يستحق فيها معاش وفقاً للقانون السابق.
إن األحكام التي تضمنها املرشوع تعترب أحكاماً خاصة تكملها األحكام التي نص  ٨ -
مل  فيام  العام  القانون  بمثابة  القانون  هذا  فيكون  االجتامعية  التأمينات  قانون  عليها 
أن  جيوز  ال  التي  األحكام  فإن  لذلك  ونتيجة  املرشوع،  يف  خاص  نص  بشأنه  يرد 
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تكون فيها تفرقة بني املواطنني مثل أحكام املستحقني، تنطبق عليها ذات األحكام 
املقررة بالنسبة للمدنيني.

مواد،  ثالث  من  لإلصدار  قانوناً  املعروض  املرشوع  تضمن  فقد  تقدم  ما  هدي  وعىل 
حددت املادة األوىل منها الفئات اخلاضعة ألحكامه من الكويتيني وهم أساساً العسكريون 
الوطني،  احلرس  ومتطوعو  الرشطة  قوة  وأعضاء  املسلحة  والقوات  اجليش  رجال  من 
ويضاف إليهم بعض الفئات يكون خضوعها ألحكام حمددة يف املرشوع فال ختضع لغريها 
وهم املنتسبون للكليات واملعاهد واملدارس العسكرية واملجندون واالحتياطيون واملدنيون 

العاملون بتكليف من احلكومة يف مناطق العمليات احلربية.
ونصت املادة الثانية عىل أن حتل أحكام املرشوع وذلك بالنسبة للعاملني بأحكامه حمل 
القوانني أرقام ٢٧ لسنة ١٩٦١، و ٣١ لسنة ١٩٦٧ و ٣٤ لسنة ١٩٧٢ واملرسوم الصادر 
بمنح عالوة غالء معيشة ألصحاب املعاشات أو املستحقني عنهم، وإلغاء كل حكم خمالف 
الترشيعات  تلك  تتناوهلا  التي  األمور  كافة  تنظيم  املرشوع  أعاد  أن  بعد  وذلك  للمرشوع، 

السابقة بالنسبة للعاملني بأحكام املرشوع . 
وحددت املادة الثالثة تاريخ العمل باملرشوع وهو أول الشهر التايل النقضاء ثالثة أشهر 
عىل تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية فيام عدا أحكام املواد ١و ٢و ٢٦ من القانون املرافق 

فيعمل هبا من تاريخ صدور املرشوع.
منها  األول  الباب  يتناول  أبواب  أربعة  إىل  ذلك  بعد  املرافق  القانون  مرشوع  وينقسم 
األحكام املتعلقة بإدارة النظام وإنشاء الصندوق وكيفية متويله، ويتناول الباب الثاين أحكام 
املزايا من معاشات ومكافآت وتعويضات، وخصص الباب الثالث لألحكام العامة، بينام 

تضمن الباب الرابع األحكام االنتقالية التي يقتضيها االنتقال إىل النظام اجلديد. 
العامة  املؤسسة  تتوىل  أن  عىل  منها  املادة (١)  نصت  مواد  ست  األول  الباب  ويتضمن 
للتأمينات االجتامعية تطبيق نظام املعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني، وعىل أن يكون 
لوزير املالية وجملس إدارة املؤسسة ومديرها العام ذات االختصاصات املقررة طبقاً لقانون 
ذلك  فيشمل  للعسكريني،  بالنسبة  النظام  أحكام  تطبيق  يف  وذلك  االجتامعية  التأمينات 
وغريها،  للحقوق  ورصف  لالشرتاكات  حتصيل  من  النظام  وتطبيق  بإدارة  يتعلق  ما  كل 
وذلك  االجتامعية  التأمينات  قانون  إليها  أحال  حسبام  للتنفيذ  الالزمة  القرارات  وإصدار 
بالنسبة لألحكام التي يتضمنها هذا القانون والتي ترسي أيضاً بالنسبة للعسكريني طبقاً ملا 
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حدده املرشوع. 
وحتى تتمكن املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية من إدارة النظام بالكفاءة الالزمة 
فقد  ألحكامه،  اخلاضعني  بالعسكريني  اخلاصة  القرارات  استصدار  من  يتطلبه  فيام  خاصة 
نصت املادة ٢ عىل أن يضم إىل عضوية جملس إدارة املؤسسة ممثل من العسكريني لكل من 
بذات  تعيينهم  ويكون  الداخلية،  ووزارة  الدفاع  وزارة  وهي  النظام  يشملها  التي  اجلهات 
الطريقة التي يعني هبا ممثلو اجلهات يف جملس إدارة املؤسسة وذلك بقرار من جملس الوزراء 
بناء عىل ترشيح اجلهة املختصة وعرض وزير املالية وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 
ما مل يفقدوا صفاهتم قبل ذلك، ومن الطبيعي أنه يرسي عليهم ما يرسي عىل غريهم من 

أعضاء جملس إدارة املؤسسة حسبام نص عىل ذلك قانون التأمينات االجتامعية.
ونصت املادة ٣ عىل أن يضاف للصناديق املنشأة بموجب قانون التأمينات االجتامعية 
أن  ذلك  ومقتىض  بالعسكريني،  اخلاصة  والتعويضات  واملكافآت  للمعاشات  صندوق 
فيام  االجتامعية  التأمينات  قانون  تضمنها  التي  األحكام  ذات  الصندوق  هذا  عىل  ترسي 
يتعلق بالصناديق األخر، وحددت هذه املادة موارد هذا الصندوق والتي تشمل يف البند 
األول منها االشرتاكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات املستفيدين والتي روعي فيها أن 
تكون مساوية ملا يتحمل به املدنيون من اخلاضعني ألحكام قانون التأمينات االجتامعية رغم 
زيادة املزايا التي يكفلها النظام للعسكريني، واالشرتاكات التي تؤدهيا اجلهات العسكرية 
واملسامهة السنوية التي ختصص يف امليزانية العامة للدولة ألغراض هذا الصندوق وتشمل 
يف البند الثاين منها صايف القيمة احلالية لاللتزامات االعتبارية لصندوق التقاعد املنصوص 
عليها يف القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ مقدرة عىل أساس املزايا واالشرتاكات الواردة يف 
املرشوع، وذلك بالنسبة لفئتني األوىل هي أصحاب املعاشات املستحقة قبل العمل باملرشوع 
أو املستحقون عنها – باستثناء املعاشات أو الزيادات االستثنائية التي تقررت استناداً للامدة 
٥٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ – وتقدر قيمة صايف االلتزامات بالنسبة هلم يف تاريخ 
العمل باملرشوع، والفئة الثانية هي املستفيدون املوجودون باخلدمة يف تاريخ العمل باملرشوع 
وتقدر قيمة صايف االلتزامات بالنسبة هلم يف تاريخ انتهاء وجودهم باخلدمة، وقد أحال هذا 
البند يف شأن قواعد حتديد تلك القيمة بالنسبة للفئتني املشار إليهام وجداوهلام وطريقة آدائها 
إىل قرار يصدر من وزير املالية بعد موافقة جملس إدارة املؤسسة وبناء عىل تقرير من اخلبري 
االكتواري، وتكون مستحقة عىل اخلزانة العامة يف التاريخ الذي حدده النص بالنسبة لكل 



≠ ±π∑ ≠

فئة. كام شملت موارد الصندوق يف البند الثالث من هذه املادة حصيلة استثامر أمواله، ومن 
الطبيعي أن هذا االستثامر سوف يتم وفقاً ملا نص عليه قانون التأمينات االجتامعية يف شأن 
استثامر أموال املؤسسة بالنظر إىل اإلحالة التي يتضمنها املرشوع إىل هذا القانون فيام مل يرد 
بشأنه نص خاص به، وأضاف البند الرابع من هذه املادة إىل موارد الصندوق كافة املوارد 

التي يمكن أن تنتج عن نشاط املؤسسة فيام يتعلق هبذا الصندوق.
وحددت املادة (٤) ما يدخل يف حساب مدة اخلدمة يف تطبيق أحكام املرشوع فشملت 
مدة اخلدمة منذ بدايتها حتى هنايتها بام يف ذلك مدد البعثات أو اإلعارة ولو كانت بغري مرتب 
أو بمرتب خمفض ومدة اخلدمة التي حسبت وفقاً ألحكام القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٦١ 
دون إخالل بحكم املادة (٢٦) من املرشوع، كام أضاف املرشوع إىل مدد اخلدمة الفعلية مدد 
سابقة عليها تتصل هبا ومتهد هلا وهي مدد الدراسة التي تقيض بنجاح يف الكليات واملعاهد 
اخلدمة  يف  االحتياطيون  يقضيها  التي  واملدد  اإللزامي  التجنيد  ومدد  العسكرية  واملدارس 
أال  برشط  العسكري  بالسلك  االحتياطي  أو  املجند  تطوع  أو  التحق  إذا  وذلك  العسكرية 
استدعائه  أو  جتنيده  مدة  خالل  االجتامعية  التأمينات  قانون  ألحكام  اخلاضعني  من  يكون 
من االحتياط، باعتبار أن من خيضع منهم ألحكام قانون التأمينات االجتامعية خالل مدة 
جتنيده أو استدعائه من االحتياط وتكون حمسوبة وفقاً له، ونظراً ألن اقتطاع االشرتاكات 
يرتبط باستحقاق املرتب فإنه ال تقتطع اشرتاكات عن املدد التي يتم حساهبا طبقاً للبندين 
(٣و٤) من هذه املادة ما مل يكن املستفيد يتقاىض مرتباً خالهلا طبقاً لألنظمة املقررة وحددت 

املادة بعد ذلك ما يستبعد من حساب مدة اخلدمة يف تطبيق أحكام املرشوع.
يف  تدخل  ضامئم  مدد  للمرشوع  طبقاً  املحسوبة  اخلدمة  مدد  إىل   (٥) املادة  وأضافت 
حساب املعاش أو مكافأة التقاعد حددهتا يف أربعة أنواع، األويل هي مدة مساوية ملدة اخلدمة 
أثناء  أو  القتال  ساحات  يف  أو  احلربية  العمليات  مناطق  يف  املستفيد  يقضيها  التي  الفعلية 
التحركات احلربية، وهذه التعبريات ذاهتا املستخدمة يف القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ بشأن 
اجليش ومن الطبيعي أهنا مستخدمة يف املرشوع بذات املعاين التي يقصدها القانون املذكور، 
فتكون مناطق العمليات احلربية هي املناطق التي جتري فيها األعامل والتحركات العسكرية 
أثناء االشتباكات املسلحة مع العدو يف احلرب أو عند وقوع اضطرابات داخلية أثناء السلم 
أو زمن احلرب، وتكون ساحات القتال هي األماكن التي جتري فيها االشتباكات املسلحة 
مع العدو أو أثناء عمليات األمن الداخيل سواء أثناء احلرب أو أثناء السلم، أما التحركات 
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احلربية فهي ال تعدو أن تكون جزءاً من العمليات احلربية باملعني السابق وقد خصها النص 
لنصف  مساوية  مدة  فهو  الضامئم  مدد  من  الثاين  النوع  أما  بشأهنا.  لبس  أي  إلزالة  بالذكر 
مدة اخلدمة الفعلية التي يقضيها املستفيد خارج مناطق العمليات احلربية التي تقع داخل 
إذا  احلربية  العمليات  مناطق  خارج  املوجود  للمستفيد  ضامئم  حتسب  فال  ثم  ومن  احلدود 
احلربية  العمليات  مدد  حتديد  يف  النص  أحال  وقد  احلدود  خارج  تقع  املناطق  هذه  كانت 
ومناطقها وساحات القتال ومدده حلساب الضامئم يف النوعني األول والثاين إىل قرار يصدر 
حسب  الوطني  احلرس  رئيس  أو  الداخلية  وزير  أو  الدفاع  وزير  وهو  املختص  الوزير  من 
يف  املستفيد  يقضيها  التي  للمدة  مساوية  مدة  فهو  الضامئم  من  الثالث  النوع  أما  األحوال، 
األرس برشط أن تثبت براءته طبقاً ألنظمة اخلدمة. والنوع الرابع هو مدة ال تزيد عىل ثالثة 
أرباع مدة اخلدمة التي يقضيها املستفيد يف العمل طياراً عىل أن حتسب هذه الضميمة تبعاً 
عن  يصدر  لنظام  وفقاً  كله  وذلك  املقرر  احلد  عن  تقل  أال  برشط  الطريان  ساعات  لعدد 
الوزير املختص، ومؤدي ذلك أال حتسب الضميمة إذا قلت عن احلد الذي سيصدر بالنظام 
املشار إليه، أو أن تتفاوت مدة الضميمة فتكون مساوية لنصف أو ربع مدة اخلدمة أو غري 
عىل  املادة (٥)  نصت  كام  إليه.  املشار  النظام  حيددها  التي  الطريان  ساعات  لعدد  تبعاً  ذلك 
عدم جواز اجلمع بني أكثر من ضميمة واحدة عن مدة خدمة فعلية واحدة، فإذا استحقت 

أكثر من ضميمة حتسب فقط الضميمة األطول منها.
لقانون  طبقاً  حمسوبة  سابقة  مدنية  خدمة  مدة  له  الذي  للمستفيد   (٦) املادة  وأجازت 
اخلاص  الصندوق  إىل  املدة  هذه  احتياطي  حتويل  يطلب  أن  االجتامعية،  التأمينات 
املؤسسة  إدارة  جملس  موافقة  بعد  املالية  وزير  من  يصدر  قرار  إىل  وأحالت  بالعسكريني، 
العامة للتأمينات االجتامعية وذلك يف شأن اجلداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد 
اخلدمة  مدة  ضمن  املحول  االحتياطي  مقابل  حتسب  التي  واملدة  التحويل  هذه  ورشوط 

املحسوبة طبقاً للمرشوع.
ويتضمن الباب الثاين من املرشوع وهو اخلاص باملعاشات واملكافآت والتعويضات، 
وهي  التقاعدي،  املعاش  استحقاق  حاالت   (٧) املادة  فحددت   (١٣) (٧)إىل  من  املواد 
اخلدمة  انتهاء  حالة  هي  منها  األوىل  واحلالة  اخلدمة  قوانني  يف  اخلدمة  انتهاء  حاالت  تقابل 
بسبب الوفاة أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة أو الترسيح ألسباب صحية، ويستحق املعاش 
فيها أياً كانت مدة اخلدمة وذلك عىل أساس مخس عرشة سنة أو مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً 
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للمرشوع أهيام أكرب، واحلالة الثانية هي حالة انتهاء اخلدمة ببلوغ السن املقررة قانوناً لرتك 
اخلدمة أو باإلحالة إىل التقاعد وذلك برشط أال تقل مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً للمرشوع 
يف  الواردة  اخلدمة  انتهاء  أسباب  باقي  تشمل  فهي  الثالثة  احلالة  أما  سنة.  عرشة  مخس  عن 
املعاش  فيها  ويستحق  والثانية،  األوىل  احلالتني  يف  عليها  النص  يرد  مل  التي  اخلدمة  قوانني 
برشط أال تقل مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً للمرشوع عن مخس عرشة سنة إذا كان املستفيد 
قد بلغ سن اخلمسني. وبرشط أال تقل هذه املدة عن عرشين سنة إذا كانت السن تقل عن 
قبل  املعاش  الستحقاق  املؤهلة  اخلدمة  مدة  يف  تطلب  قد  املرشوع  أن  ويالحظ  اخلمسني. 
سن اخلمسني يف احلاالت املشار إليها يف البند الثالث من املادة (٧) أن تكون مدة (فعلية)، 
ال  غريها  أو  الضامئم  مدد  مثل  الفعلية  اخلدمة  مدة  إىل  تضاف  التي  املدد  أن  ذلك  ويعني 
تدخل ضمن املدة املؤهلة الستحقاق املعاش يف هذه احلاالت، وأن كانت تدخل يف حساب 

املعاش إذا توافرت املدة الفعلية الالزمة الستحقاقه. 
وحددت املادة (٨) قواعد حساب املعاش، فأوضحت يف الفقرة األوىل منها القاعدة 
اخلدمة  عن  شهري  مرتب  آخر  من   %٧٥ بواقع  شهرياً  املعاش  استحقاق  وهي  العامة 
املحسوبة طبقاً للمرشوع والتي تبلغ مخس عرشة سنة، عىل أن يزاد بواقع ٢% عن كل سنة 
تزيد عىل ذلك بحد أقىص ١٠٠% من هذا املرتب . واستثناء من ذلك حددت الفقرة الثانية 
من هذه املادة القاعدة التي يستحق عىل أساسها املعاش يف حاالت انتهاء اخلدمة املشار إليها 
بلوغه  قبل  املستفيد  طلب  عىل  بناء  التقاعد  إىل  اإلحالة  حالة  ويف  املادة (٧)  من   ٣ البند  يف 
سن اخلامسة واألربعني، وذلك بواقع ٦٥% من آخر مرتب شهري عن اخلمس عرشة سنة 
٩٥%من  أقىص  بحد  ذلك  عىل  تزيد  سنة  كل  عن   %٢ بواقع  ويزاد  اخلدمة،  مدة  من  األوىل 

املرتب.
ورعاية حلاالت انتهاء اخلدمة بسبب الوفاة أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة أو الترسيح 
أو  العمل  تأديته  أثناء  وقعت  إصابة  نتيجة  الترسيح  أو  الوفاة  كانت  إذا  صحية،  ألسباب 
بسببه أو كان احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة نتيجة فقدان املستفيد أثناء تأدية العمل أو بسببه 
فقد نصت املادة (٩) عىل أن يستحق املعاش يف هذه احلاالت بواقع ١٠٠% من آخر مربوط 
املرتب املقرر لرتبة املستفيد وذلك أياً كانت مدة اخلدمة، كام نصت عىل رسيان هذا احلكم إذا 

كانت اإلصابة أو الفقد أثناء ذهاب املستفيد إىل عمله أو عودته منه يف الطريق الطبيعي.
سالمة  عن  الدفاع  سبيل  يف  صحتهم  أو  أنفسهم  يبذلون  ملن  الرعاية  من  ملزيد  وحتقيقاً 
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الوطن وأمنه، فقد نصت املادة ١٠ عىل أن يستحق املعاش بواقع ١٠٠% من آخر مربوط 
املرتب املقرر للرتبة األعىل التي تيل رتبة املستفيد وذلك يف حاالت انتهاء اخلدمة بسبب الوفاة 
أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة أو الترسيح ألسباب صحية إذا كان ذلك بسبب إصابة أو 
فقد املستفيد يف ظروف خاصة وذلك أياً كانت مدة اخلدمة. وحددت املادة الظروف التي 
القتال،  ساحات  يف  أو  احلربية  العمليات  يف  يقع  ما  شملت  بحيث  املعاملة  تلك  تستحق 
املعاملة  ذات  رسيان  عىل  ونصت  مشاهبة  ظروف  يف  تقع  التي  احلاالت  بعض  حددت  كام 

بشأهنا.
وتناولت املادة (١١) أحكام مكافأة التقاعد فحددت احلاالت التي تستحق فيها وبينت 

قواعد حساهبا.
هلذا  خدمته  تنتهي  أن  دون  جزئي  بعجز  املستفيد  فيها  يصاب  التي  احلاالت  وملواجهة 
ذهاب  أثناء  أو  بسبب  أو  تأدية العمل  أثناء  حادث  عن  ناجتاً  العجز  إذا كان  وذلك  السبب 
يستحق  أن  عىل   ١٢ املادة  نصت  فقد  الطبيعي  الطريق  يف  منه  عودته  أو  عمله  إىل  املستفيد 
التعويض  هذا  يقدر  أن  عىل  الرشعية،  الدية  لقواعد  طبقاً  تعويضاً  احلالة  هذه  يف  املستفيد 
العجز  ثبوت  بعد  إال  يرصف  وال  الكامل  التعويض  قيمة  إىل  اجلزئي  العجز  نسبة  حسب 

. هنائياً
وتناولت املادة (١٣) األحكام اخلاصة بمنتسبي الكليات واملعاهد واملدارس العسكرية 
العمليات  مناطق  يف  احلكومة  من  بتكليف  العاملني  واملدنيني  واالحتياطيني  واملجندين 
كام  املرشوع،  من  (٩و١٠و١٢)  املواد  وهي  عليهم  ترسي  التي  املواد  فحددت  احلربية، 
حددت كيفية معاملتهم بام حيقق هلم رعاية ال تقل عن تلك التي وفرها املرشوع للموجودين 
باخلدمة الفعلية. مع االحتفاظ ملن هلم وظائف مدنية من املجندين واالحتياطيني واملكلفني 
بحقهم يف املعاملة عىل أساس مرتباهتم يف وظائفهم املدنية إذا كان ذلك حيقق هلم معاملة 

أفضل .
 (١٩) إىل   (١٤) من  املواد  ويتضمن  العامة  لألحكام  خصص  فقد  الثالث  الباب  أما 
اخلدمة  مدة  إىل  مدد  إضافة  أوهلام  أمرين،  يقرر  أن  الوزراء  ملجلس   (١٤) املادة  فأجازت 
أو  للمستفيدين  سواء  استثنائية  مكافآت  أو  معاشات  منح  أو  للمرشوع  طبقاً  املحسوبة 
ألصحاب املعاشات أو للمستحقني عنهم، والثاين هو منح معاشات أو مكافآت استثنائية 
لغري الكويتيني أو للمستحقني عنه يف حاالت الوفاة أو العجز الكامل أو غريها من احلاالت 
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وذلك استثناء من احلكم اخلاص برسيان املرشوع عىل الكويتيني دون غريهم، كام نصت هذه 
املادة عىل رسيان كافة أحكام املرشوع عىل املدد املضافة واملعاشات واملكافآت االستثنائية ما 

مل يقرر جملس الوزراء أحكاماً خاصة بشأهنا.
بالنسبة  وذلك  شهرين  مرتب  تعادل  إعانة  استحقاق  عىل   (١٥) املادة  ونصت 
للمستفيدين الذين تنتهي خدمتهم بغري الوفاة، عىل أن تؤد هذه اإلعانة اجلهة التي كان 
ملا  طبقاً  وفاة  منحة  عنهم  تستحق  بالوفاة  خدمتهم  تنتهي  من  أن  ويالحظ  املستفيد.  يتبعها 

يقرره قانون التأمينات االجتامعية يف هذا الشأن.
احلاالت  يف  املعاشات  استحقاق  بتواريخ  اخلاصة  األحكام   (١٦) املادة  وتناولت 

املختلفة.
واملعاش  املرشوع  ألحكام  طبقاً  املستحق  املعاش  بني  اجلمع   (١٧) املادة  وحظرت 
والقواعد  وبالرشوط  احلدود  يف  إال  االجتامعية  التأمينات  قانون  ألحكام  طبقاً  املستحق 
للتأمينات  العامة  املؤسسة  إدارة  جملس  موافقة  بعد  املالية  وزير  من  قرار  هبا  يصدر  التي 

االجتامعية.
االجتامعية  التأمينات  يف قانون  عليها  املنصوص  األحكام  رسيان  املادة (١٨)  وقررت 
فيام مل يرد بشأنه حكم خاص يف املرشوع وبام ال يتعارض مع أحكامه ودون إخالل بأحكام 
ووزارة  عليه  املؤمن  حكم  يف  املستفيد  يعترب  أن  عىل   ،١٩٧٧ لسنة   (١٢٦) رقم  القانون 
احلكومي  القطاع  يف  العمل  صاحب  حكم  يف  الوطني  واحلرس  الداخلية  ووزارة  الدفاع 
بالنسبة   يرس أن  هو  ذلك   ومؤد االجتامعية .  التأمينات  قانون  أحكام  تطبيق  يف  وذلك 
للمعاملني بأحكام املرشوع واألحكام التي نص عليها قانون التأمينات االجتامعية يف شأن 
تعريف املرتب للعاملني يف القطاع احلكومي أو يف شأن املستحقني واالستبدال وضم املدد 
االعتبارية واستحقاق منحة الوفاة وحتديد احلد األدنى لنصيب املستحق وأحكام اجلمع بني 
األنصبة أو بني النصيب وأي مبلغ آخر، وكذا رسيان النصوص األخر الواردة يف قانون 
التأمينات االجتامعية بام قد تتطلبه من استصدار قرارات وزارية خاصة باملعاملني بأحكام 
املرشوع، وباستثناء ما يكون املرشوع قد تناوله من تنظيم خاص أو ما يكون متعارضاً مع 
أحكامه. كام أن مؤدي ذلك هو رسيان األحكام اخلاصة بتأمني إصابات العمل املنصوص 
عليها يف قانون التأمينات االجتامعية عند رسياهنا بالنسبة للمدنيني اخلاضعني هلذا القانون، 

وذلك بام يتسق مع األحكام التي تقررها أنظمة اخلدمة.
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تقترص  االجتامعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  التزامات  أن  عىل   (١٩) املادة  ونصت 
يستحق  ما  أمام  للمرشوع.  طبقاً  تستحق  التي  والتعويضات  واملكافآت  املعاشات  عىل 
طبقاً لقوانني أخر أو قرارات ويعهد إىل املؤسسة بتنفيذه، ومن ذلك ما قد يصدره جملس 
الوزراء من قرارات استناداً حلكم املادة (١٤) من املرشوع فإن اخلزانة العامة تلتزم بأدائه 
إىل الصندوق اخلاص بالعسكريني وذلك بالطريقة التي يصدر هبا قرار من وزير املالية بعد 

موافقة جملس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
إىل   (٢٠) من  املواد  يف  وذلك  االنتقالية  ألحكام  الرشوع  من  الرابع  الباب  وتضمن 
(٢٦) فنصت املادة (٢٠) عىل إعادة تسوية املعاشات التي استحقت طبقاً ألحكام القانون 
رقم (٢٧) لسنة ١٩٦١وذلك طبقاً ألحكام املرشوع وبمراعاة املادتني (٢١و ٢٦) منه عىل 
أن تتم إعادة التسوية عىل أساس جداول املرتبات املعمول هبا وقت صدور املرشوع برشط 
أال يرتتب عىل ذلك اإلرضار بأصحاب املعاشات أو املستحقني عنهم فيحتفظ هلم بام كان 
يرصف من معاشات بام يف ذلك العالوة االجتامعية وعالوة غالء املعيشة والزيادات التي 
استحقت هلم بمقتىض أحكام القانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٠، إذا كان ذلك أفضل هلم من 

ناتج إعادة التسوية.
ونظراً ألن إعامل النص الوارد يف قانون التأمينات االجتامعية والذي حيظر اجلمع بني 
املالية  وزير  من  قرار  هبا  يصدر  التي  والقواعد  وبالرشوط  احلدود  يف  إال  واملرتب  املعاش 
اإلرضار  عليه  يرتتب  قد  االجتامعية،  للتأمينات  العامة  املؤسسة  إدارة  جملس  موافقة  بعد 
بأصحاب املعاشات الذين جيمعون فعالً بني املعاش واملرتب، فقد أجازت املادة (٢١) هلم 
االستمرار يف اجلمع بني املعاش املستحق قبل إعادة التسوية وبني أي مرتب يتقاضونه من 
العمل يف القطاعني األهيل والنفطي وكذا بني املعاش وبني أي مكافأة يتقاضوهنا – وقت 
العمل باملرشوع- من خزانة عامة، ومع ذلك فقد أجازت هذه املادة إعادة تسوية املعاش 
يف هذه احلاالت مجيعاً طبقاً للقواعد والرشوط التي يصدر هبا قرار من الوزير بعد موافقة 

جملس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
ورعاية ملن مل يستحقون أنصبة يف املعاشات طبقاً ألحكام القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٦١ 
وتتوفر بالنسبة هلم رشوط االستحقاق حسبام ينص عليها قانون التأمينات االجتامعية، فقد 
نصت املادة (٢٢) عىل استحقاقهم هلذه األنصبة يف تاريخ العمل باملرشوع أو يف أي تاريخ 

الحق يستوفون فيه هذه الرشوط، وذلك كله دون مساس بأنصبة باقي املستحقني. 
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يستحق  مل  التي  اخلدمة  إهناء  حاالت  تسوية  إعادة  عىل  املادة (٢٣)  نصت  فقد  كذلك 
من  احلرمان  حاالت  باستثناء   ١٩٦١ لسنة   (٢٧) رقم  القانون  ألحكام  طبقاً  معاش  فيها 
املعاش أو املكافأة – وذلك وفقاً ألحكام املواد (٧و ٨و ٩و ١٠) من املرشوع وعىل أساس 
جداول املرتبات املعمول هبا وقت صدوره، عىل أن تسرتد مكافأة التقاعد التي سبق رصفها 
يف هذه احلاالت وذلك عىل أقساط شهرية طبقاً للجدول رقم (٣) املرفق بقانون التأمينات 
رد  من  فيها  املعاش  صاحب  فيعفى  صحية  ألسباب  الترسيح  حالة  عدا  فيام  االجتامعية، 

املكافأة التي سبق أن رصفت له.
العمل  عىل  السابقة  الفرتة  عن  مالية  فروق  رصف  عدم  عىل   (٢٤) املادة  ونصت 
باملرشوع باستثناء الفروق الناجتة عن إعادة التسوية املنصوص عليها يف املادة (٢٠) فترصف 

من١٩٧٧/١٠/١ أو من تاريخ انتهاء اخلدمة أهيام أحلق.
ونصت املادة (٢٥) عىل حتمل اخلزانة العامة بفرق صايف قيمة االلتزامات الناجتة عن 
تطبيق أحكام املواد السابقة من هذا الباب أو يف حتديده إىل قرار من وزير املالية بعد اخذ 
رأي جملس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية وبناء عىل تقرير من اخلبري االكتواري 
تؤدي  أن  عىل  نصت  كام  القرار.  هذا  حيدده  ملا  طبقاً  أقساط  عىل  أداءه  وأجازت  للمؤسسة 
اخلزانة العامة مقابل ما يرصفه الصندوق من معاشات أو أجزاء املعاشات املستحقة تطبيقاً 
لنص املادة (٥٥) من القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٦١ وذلك بالطريقة التي يصدر هبا قرار 

من وزير املالية بعد أخذ رأي جملس إدارة املؤسسة. 
من   (٤١) املادة  من   (٣) للبند  طبقاً  الضامئم  مدة  حساب  خالف  من  أثري  ملا  وحسامً 
من  تم  ما  االعتبار  يف  األخذ  مع  لألوضاع  واستقراراً   ١٩٦١ لسنة   (٢٧) رقم  القانون 
تطبيقات بالنسبة للحاالت التي انتهت فيها اخلدمة قبل العمل باملرشوع فقد نصت املادة 
(٢٦) من املرشوع عىل أن تضاف إىل مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً ألحكام القانون املذكور 
نصف مدة اخلدمة الفعلية التي قضاها املستفيد من ١٩٧٦/٦/٥ وحتى تاريخ صدور هذا 
املرشوع مع النص عىل عدم جواز اجلمع بني هذه املدة واملدة التي تكون قد أضيفت تطبيقاً 
واحدة،  فعلية  خدمة  مدة  عن  وذلك  املذكور  القانون  من   ٤١ املادة  من   (١) البند  حلكم 
أية  حساب  عدم  عىل  نصت  كام  األطول.  املدة  فقط  تضاف  املدتني  من  كل  استحقت  فإذا 
مدة أخر خالف املدة املشار إليها يف تطبيق حكم البند (٣) من املادة (٤١) من القانون 

املذكور.
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أمري الكويت نحن صباح السامل الصباح   
بعد اإلطالع عىل املواد ٦٥و ١٦١و ١٧٩ من الدستور

وعىل القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني من 
رجال اجليش وقواته املسلحة.

التقاعد  ومكافآت  معاشات  بقانون   ١٩٦٠ لسنة   ٣ رقم  األمريي  املرسوم  وعىل 
للموظفني املدنيني.

وعىل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء جملس الدفاع األعىل.
وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

w Ë√ …œU

التقاعد  ومكافآت  معاشات  شأن  يف   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم  القانون  أحكام  ترسي 
للعسكريني من رجال اجليش والقوات املسلحة، عىل كل من يعمل بتكليف من احلكومة، 

يف مناطق العمليات احلربية.
WO U  …œU

فيعاملون  مدنية،  وظائف  يشغلون  السابقة،  املادة  يف  املذكورون  األشخاص  كان  إذا 
من  نظرائهم  معاملة  شأهنم،  يف   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم  القانون  أحكام  برسيان  يتعلق  فيام 

العسكريني الذين يتقاضون ذات رواتبهم.

*  قضت املادة الثانية من مواد إصدار املرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ (بأنه حيل حمل عدة قوانني منها القانون رقم ٣١ 
لسنة ١٩٦٧ - ما سلف ص ١٨٤.
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أما من يتقاىض منهم راتباً دون راتب اجلندي، فيعامل يف هذا الشأن معاملة اجلندي.
القانون  أحكام  بموجب  املادة  هذه  يف  املذكورين  املدنيني  املوظفني  معاملة  وتنتهي 
العمليات  مناطق  يف  بالعمل  تكليفهم  مدة  بانقضاء  الذكر  آنف   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم 

احلربية.
W U  …œU

به  ويعمل  القانون،  هذا  تنفيذ  خيصه-  فيام  – كل  والوزراء  الوزراء  جملس  رئيس  عىل 
اعتباراً من أول يونيو سنة ١٩٦٧ وينرش يف اجلريدة الرسمية. 

X uJ « dO √ 
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صدر بقرص السيف يف : ٢ ربيع الثاين ١٣٨٧هـ
املــــوافـــق : ١٠ يوليو١٩٦٧م
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إن الفرتة العصيبة التي تعيشها األمة العربية اآلن، ووجود قوات من جيش الكويت 
مع اجليوش العربية األخر يف مناطق العمليات احلربية يف مواجهة العدو، واشرتاكها يف 
القتال، يستدعى اختاذ مجلة إجراءات وتدابري عاجلة، ترشيعية وخالفها ملواجهة متطلبات 
هذا الوضع، ومن بني هذه التدابري الترشيعية ما تضمنه مرشوع القانون املرافق، الذي يقيض 
بمعاملة كل من يشرتك بتكليف من احلكومة من املدنيني أو العسكريني غري الكويتيني، يف 
مكافآت  أو  بمعاشات  يتعلق  فيام  الكويتيني  العسكريني  معاملة  احلربية،  العامليات  مناطق 
التقاعد، حتقيقاً للمساواة الواجبة بني أفراد قواتنا املسلحة مجيعاً الصامدين عىل خط النار، 
وبينهم وبني إخواهنم من غري العسكريني املكلفني بأداء واجباهتم يف ذات املناطق األمامية، 

والذين يشاركوهنم بالتايل نفس املشاق واملخاطر.
معاشات  قانون  بموجب  العسكريني  لغري  االستثنائية  املعاملة  تنتهي  أن  وطبيعي 
ومكافآت التقاعد للعسكريني، بانتهاء مدة تكليفهم يف العمل يف مناطق العمليات احلربية، 
أما العسكريون منهم فتستمر معاملتهم هذه املعاملة ولو كانوا من غري الكويتيني، وذلك 
استثناء من أحكام املادة األوىل من القانون رقم  ٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت 

التقاعد للعسكريني ورجال اجليش وقواته املسلحة. 
وترجو احلكومة نظر هذا املرشوع عىل وجه الرسعة.

ŸU b « d “Ë 

r U « tK « b F « bF  
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 ٢٩ املوافق  ١٣٩٦هـ  سنة  رمضان   ٤ يف  الصادر  األمريي  األمر  عىل  االطالع  بعد 
أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور.

سنة  أغسطس   ٢٤ املوافق  هـ   ١٤٠٠ سنة  شوال   ١٤ يف  الصادر  األمريي  األمر  وعيل 
١٩٨٠ م.

وعىل املادة ١٥٥ من الدستور.
وعىل القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني من 

رجال اجليش والقوات املسلحة. 
وعىل املرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء احلرس الوطني.

وعىل القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٧ يف شأن رسيان أحكام قانون معاشات ومكافآت 
العمليات  مناطق  يف  احلكومة  من  بتكليف  العاملني  من  غريهم  عىل  للعسكريني  التقاعد 

احلربية. 
وعىل القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ يف شأن اجليش والقوانني املعدلة له. 

وعىل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الرشطة والقوانني املعدلة له.
املعاشات  ألصحاب  اجتامعية  عالوة  بمنح   ١٩٧٢ لسنة   ٣٤ رقم  القانون  وعىل 

واملستحقني عنهم .
وعىل األمر األمريي بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات االجتامعية 

املعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٧.
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وعىل املرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٠ بتقرير زيادة يف املعاشات اخلاضعة ألحكام 
رجال  من  للعسكريني  التقاعد  ومكافآت  معاشات  بشأن   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم  القانون 

اجليش والقوات املسلحة.
وعىل املرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد 

للعسكريني.
ألصحاب  معيشة  غالء  عالوة  بمنح   ١٩٧٤ سنة  يوليو   ٢٣ يف  الصادر  املرسوم  وعىل 

املعاشات أو املستحقني عنها. 
وبناء عىل عرض وزراء املالية والدفاع والداخلية.

وبعد موافقة جملس الوزراء.
أصدرنا القانون اآليت نصه.

(*)
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أحكام  من  استفادوا  الذين  الكويتيني  غري  العسكريني  عىل  هذا القانون  أحكام  ترسي 
القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٧ املشار إليه، وتسو حقوقهم طبقاً لألحكام املنصوص عليها 

يف املواد التالية وذلك دون إخالل بحكم املادة العارشة من هذا القانون. 
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األسباب  ألحد  القانون  هبذا  العمل  بعد  خدمته  تنتهي  ملن  التقاعدي  املعاش  يستحق 
اآلتية:

الوفاة أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة أو الترسيح ألسباب صحية. ١ -
بلوغ السن املقررة قانوناً لرتك اخلدمة. ٢ -

اإلحالة إىل التقاعد برشط أال تقل السن عن اخلامسة واألربعني. ٣ -
©≥® …œU

العالوة  شامالً  شهري  مرتب  آخر  من   %٦٥ بواقع  شهرياً  التقاعد  معاش  يستحق 
*  القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٧ املشار إليه يف هذه املادة منشور قبل هذا املرسوم بقانون.
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طبقاً  املحسوبة  اخلدمة  مدة  كانت  إذا  وذلك  األوالد  عن  املقررة  والعالوة  االجتامعية 
ألحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ املشار إليه تقل عن عرشين سنة، وبواقع ٧٥% من 

املرتب املذكور إذا كانت املدة املشار إليها قد بلغت عرشين سنة. 
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تستحق مكافأة تقاعد ملن تنتهي خدمته بعد العمل هبذا القانون لغري األسباب املنصوص 
سنوات  من  سنة  كل  عن  ونصف  شهر  مرتب  بواقع  وحتسب  منه،  الثانية  املادة  يف  عليها 
إليه  املشار   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم  القانون  ألحكام  طبقاً  املحسوبة  األويل  اخلمس  اخلدمة 
ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات اخلمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين 
ونصف عن كل سنة تزيد عىل ذلك، ويتخذ املرتب املنصوص عليه يف املادة السابقة أساساً 

حلساب املكافأة. 
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ألحكام  طبقاً  استحقت  التي  املعاشات  تسوية  تعاد  التالية  املادة  أحكام  مراعاة  مع 
جداول  أساس  وعىل  القانون  هذا  ألحكام  وفقاً  إليه  املشار   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ رقم  القانون 

املرتبات املعمول هبا يف تاريخ صدوره. 
أو  املعاش  لصاحب  يرصف  ما  صايف  يقل  أن  التسوية  إعادة  عىل  يرتتب  أن  جيوز  وال 
استحقت  التي  الزيادة  فيه  بام  معاش  من  هلم  رصف  ما  جمموع  صايف  عن  عنه  للمستحقني 
غالء  وعالوة  االجتامعية  والعالوة  إليه  املشار   ١٩٨٠ لسنة   ٩ رقم  القانون  ألحكام  طبقاً 

املعيشة عن الشهر السابق عىل العمل هبذا القانون.
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جيوز لصاحب املعاش أن جيمع بني املعاش املستحق له قبل إعادة التسوية املنصوص 
والنفطي  األهيل  القطاعني  يف  العمل  من  يتقاضاه  مرتب  أي  وبني  السابقة  املادة  يف  عليها 
وكذلك بني هذا املعاش وبني أي مكافأة يتقاضاها – وقت العمل هبذا القانون- من خزانة 

عامة. 
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ترسي عىل العاملني بأحكام هذا القانون أحكام املواد ٩و ١٠و ١٢و ١٥و ١٦و ٢٦ 
من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ املشار إليه.

 ٦١ رقم  القانون  من  السادس  الباب  يف  عليها  املنصوص  األحكام  عليهم  ترسي  كام 
لسنة ١٩٧٦ املشار إليه- عدا املادتني ٧٣و ٧٤، ترسي عليهم كذلك أحكام املواد ١٠١و 

١٠٢و ١٠٣و ١٠٦و ١١٥ ( فقرة ثانية) من القانون املذكور.
©∏® …œU

جيوز رصف قيمة رأساملية للمعاشات املستحقة طبقاً هلذا القانون وحتدد بقرار من وزير 
املالية القواعد والرشوط واجلداول اخلاصة بذلك. 
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يسقط احلق يف أية مكافأة تكون مقررة طبقاً ألنظمة اخلدمة العسكرية وذلك يف حالة 
استحقاق معاش طبقاً ألحكام هذا القانون. 
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أحكام  من  استفادوا  الذين  غري  من  كانوا  ولو  الكويتيني  غري  العسكريني  عىل  ترسي 
القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٧ املشار إليها يف املواد ٧و ٨و ٩و من هذا القانون. 
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هلذا  طبقاً  املقررة  احلقوق  برصف  االجتامعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  إىل  يعهد 
القانون، وتؤدهيا اخلزانة العامة بالطريقة التي يصدر هبا قرار من وزير املالية بعد أخذ رأي 

جملس إدارة املؤسسة. 
©±≤® …œU

تلغى القوانني أرقام ٢٧لسنة ١٩٦١ و ٣١ لسنة ١٩٦٧ و ٣٤ لسنة ١٩٧٢ واملرسوم 
الصادر يف ٢٣ يوليو سنة ١٩٧٤ املشار إليها كام يلغى كل حكم خمالف. 
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عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء- كل فيام خيصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل 
به من أول الشهر التايل النقضاء ثالثة أشهر عىل تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. 
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صدر بقرص السيف يف: ٢٠ ذو احلجة ١٤٠٠هـ
املــوافــــق:٢٩ أكتوبر ١٩٨٠م
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للعسكريني  التقاعد  ومكافآت  معاشات  قانون  صدور  بعد  الرضوري  من  أصبح 
الصادر باملرسوم بالقانـون رقـم (٦٩ ) لسنة ١٩٨٠، أن تنظم حقوق العسكريني الذين ال 
يشملهم هذا القانون ممن سبق أن استفادوا من أحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٧ والذين 
خضعوا بمقتضاه ألحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١، وكذلك حقوق العسكريني غري 

الكويتيني بصفة عامة. 
ولذلك فقد أعد مرشوع القانون املرافق وروعي فيه ما ييل:

باحلقوق   ،١٩٦٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  أحكام  من  استفاد  من  لكل  االحتفاظ   : أوالً
التي اكتسبها يف ظل هذا القانون، مع إعادة تسوية املعاشات السابقة وفقاً ألحكام املرشوع 

إن كان ذلك حيقق معاملة أفضل.
انتهاء  سبب  فيها  يرجع  ال  التي  احلاالت  يف  التقاعدي  املعاش  يف  احلق  تقرير   : ثانياً
اخلدمة للعسكري ويف حالة اإلحالة إىل التقاعد يف سن اخلامسة واألربعني أو بعدها وذلك 

أياً كانت مدة اخلدمة التي حسبت يف ظل القانون (٢٧) لسنة ١٩٦١.
يف  املقررة  احلقوق  يف  الكويتيني  وبني  الكويتيني  غري  العسكريني  بني  املساواة   : ثالثاً

حاالت اإلصابة أو الفقد الناجتة عن ظروف العمل.
املادة  حددت  مادة،  عرشة  ثالث  املعروض  املرشوع  تضمن  فقد  تقدم  ما  ضوء  وعىل 
األوىل منها نطاق رسيانه ونصت عىل أن تكون تسوية حقوقهم وفقاً لألحكام التي تضمنها 

املرشوع. دون إخالل بحكم املادة العارشة منه.
تنتهي  التي  وهي  التقاعدي  املعاش  فيها  يستحق  التي  احلاالت  الثانية  املادة  وحددت 
فيها اخلدمة بالوفاة أو باحلكم بثبوت الغيبة املنقطعة أو بالترسيح ألسباب صحية أو ببلوغ 
السن املقررة لرتك اخلدمة طبقاً لقوانني اخلدمة أو باإلحالة إىل التقاعد برشط أال تقل السن 

عن اخلامسة واألربعني. 
وحددت املادة الثالثة قواعد حساب املعاش، فنصت عىل أن يكون ذلك بواقع ٦٥% 
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من آخر مرتب شهري مضافاً إليه العالوة االجتامعية والعالوة املقررة عن األوالد وذلك 
إذا كانت املدة املحسوبة طبقاً ألحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ تقل عن عرشين سنة، 
فإذا بلغت هذه املدة عرشين سنة فإن املعاش حيسب بواقع ٧٥% من املرتب املذكور، ومن 
البدهيي أن من يستحق املعاش وفقاً ألحكام املرشوع ال يكون مستحقاً ألية مكافأة سواء 
طبقاً للمرشوع أو طبقاً ألحكام العقد املربم معه، باعتبار أن املرشوع قد نظم احلقوق املقررة 
الستحقاقه  يشرتط  مل  والذي  التقاعدي  املعاش  صورة  يف  وذلك  اخلدمة  مدة  كامل  عن 

استكامل مدة بذاهتا يف ظل القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١.
ونصت املادة الرابعة عىل أن تستحق مكافأة تقاعد ملن مل يستحق معاشاً تقاعدياً وحددت 
كيفية حساهبا عن مدة اخلدمة املحسوبة طبقاً ألحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١، وال 
حيول ذلك دون استحقاق أية مكافأة أخر بمقتىض العقد املربم مع العسكري باعتبار أن 

املكافأة قد حسبت فقط عن املدة السابقة عىل صدور املرشوع. 
واملتقاعدين  باملرشوع  العمل  ظل  يف  خدمتهم  تنتهي  الذين  املتقاعدين  بني  ومساواة 
السابقني أو املستحقني عنهم يف املزايا التي يكلفها املرشوع، فقد نصت املادة اخلامسة عىل 
إعادة تسوية املعاشات التي استحقت طبقاً ألحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ وذلك 
وفقاً ألحكام املرشوع وعىل أساس جداول املرتبات املعمول هبا وقت صدوره، واشرتطت 
املادة أال يرتتب عىل إعادة التسوية اإلرضار باملتقاعدين السابقني أو املستحقني عنهم فنصت 
عىل احتفاظهم باملعاش الذي كان يرصف هلم شامالً كل ما أضيف إليه إذا كان ذلك حيقق 

هلم معاملة أفضل. 
التأمينات  قانون  من   ١١٥ املادة  من  الثانية  الفقرة  بحكم  العمل  عىل  يرتتب  ال  وحتى 
املرشوع،  بأحكام  املعاملني  عىل  ترسي  التي  املواد  بني  من  إليها  أحيل  والتي  االجتامعية 
لصاحب  املرشوع  من  السادسة  املادة  أجازت  فقد  السابقني  املعاشات  بأصحاب  اإلرضار 
املعاش أن يستمر يف اجلمع بني املعاش املستحق له قبل إعادة التسوية وأي مرتب يتقاضاه 
 – يتقاضاها  مكافأة  أي  و  املذكور  املعاش  بني  أو  والنفطي  األهيل  القطاعني  يف  العمل  من 

وقت العمل باملرشوع- من خزانة عامة.
وحددت املادة السابعة املواد التي ترسي عىل املعاملني بأحكام املرشوع من عسكريني 
معاشات  قانون  يف  وردت  املواد  هذه  وبعض  عنهم،  مستحقني  أو  معاشات  وأصحاب 
ومؤدي  االجتامعية.  التأمينات  قانون  يف  اآلخر  والبعض  للعسكريني،  التقاعد  ومكافآت 
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يف  عليها  املنصوص  خالف   أخر أحكام  أية  رسيان  عدم  هو  املادة  هبذه  الوارد  التحديد 
املواد املحددة هبا. 

وملواجهة الظروف اخلاصة بالعسكريني املعاملني بأحكام املرشوع، فقد أجازت املادة 
الثامنة رصف قيمة رأساملية للمعاشات املستحقة طبقاً للمرشوع وأحالت يف حتديد القواعد 
والرشوط واجلداول اخلاصة بذلك إىل قرار يصدر من وزير املالية، ومن الطبيعي أن رصف 

تلك القيمة لن تكون إال يف احلاالت التي تتوفر فيها الرشوط التي سيحددها القرار.
ونظراً ألنه مل يعد هناك حمل الستحقاق املكافآت التي كانت تقررها أنظمة اخلدمة بعد 
أن كفل املرشوع احلق يف املعاش يف احلاالت التي حددها لذلك فقد نصت املادة التاسعة 

عىل سقوط احلق يف املكافأة يف تلك احلاالت.
ظروف  عن  الناجتة  الفقد  أو  اإلصابة  حاالت  يف  الكويتيني  غري  للعسكريني  ورعاية 
من  أو   ١٩٦٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  أحكام  من  استفادوا  ممن  أكانوا  سواء  وذلك  العمل 
غريهم فقد نصت املادة العارشة عىل أن ترسي عليهم األحكام املشار إليها يف املواد السابعة 

والثامنة والتاسعة من املرشوع.
احلقوق  برصف  االجتامعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  إىل  عرش  احلادية  املادة  وعهدت 
املقررة طبقاً للمرشوع، سواء ما ينشأ منها مستقبالً أو ما استحق من معاشات سابقة عىل 
تلك  العامة  اخلزانة  تؤدي  أن  عىل  ونصت  الرصف  مستحقة  تزال  وال  باملرشوع  العمل 
احلقوق إىل املؤسسة بالطريقة التي يصدر هبا قرار من وزير املالية بعد أخذ رأي جملس إدارة 

املؤسسة املذكورة. 
 ٣١ و   ١٩٦١ لسنة   ٢٧ أرقام  القوانني  إلغاء  عىل  النص  عرش  الثانية  املادة  وتضمنت 
ألصحاب  املعيشة  غالء  عالوة  بمنح  الصادر  واملرسوم   ١٩٧٢ لسنة   ٣٤ و   ١٩٦٧ لسنة 
املعاشات أو املستحقني عنهم، وذلك بعد أن تضمن املرشوع إعادة تنظيم كافة األمور التي 
كانت تتناوهلا تلك الترشيعات السابقة بالنسبة للعسكريني اخلاضعني للمرشوع وهم الفئة 
الوحيدة الباقية من الفئات التي رست بشأهنا تلك الترشيعات. كام نصت تلك املادة عىل 

إلغاء كل حكم خمالف ألحكام املرشوع. 
وحددت املادة الثالثة عرش تاريخ رسيان املرشوع وهو أول الشهر التايل النقضاء ثالثة 

أشهر عىل تاريخ نرشه باجلريدة الرسمية. 
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نحن عبد اهللا السامل الصباح أمري دولة الكويت
وافق املجلس التأسييس عىل القانون اآليت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
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تنشأ بعثات التمثيل الدبلومايس وتلغى بمرسوم بناء عىل اقرتاح وزير اخلارجية وموافقة 
جملس الوزراء.

 وتشمل هذه البعثات:
أ- السفارات.

ب- املفوضيات.
ج- مكاتب الوفود الدائمة للكويت باخلارج.
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دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلومايس هي إقليم الدولة أو الدول املعتمدين لدهيا.
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تنشأ بعثات التمثيل القنصيل وتلغى بقرار من جملس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير اخلارجية.
وحتدد دائرة اختصاص كل بعثة قنصلية بقرار من وزير اخلارجية. 

عرشة  الثامنة  السنة   ٨٧٦ رقم  العدد  اليوم  الكويت  يف  املنشور   ١٩٧٢ لسنة   ٢٦ رقم  القانون  بمقتىض  القانون  هذا  عدل   *
والقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٦ املنشور يف الكويت اليوم العدد رقم ١٠٩٣ السنة الثانية والعرشون واملرسوم بقانون رقم ١١٠ 
لسنة ١٩٩٧٦ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١١١٣ السنة الثالثة والعرشون والقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ املنشور يف الكويت 
اليوم العدد رقم ١٤٢٢ السنة الثامنة والعرشون ، والقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٣ املنشور يف الكويت اليوم العدد رقم ١٤٧١ 

السنة التاسعة و العرشون، والقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ املنشور يف الكويت اليوم العدد ١٦٠٠ السنة احلادية والثالثون.
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وتشمل هذه البعثات:
أ- القنصليات العامة.

ب- القنصليات.
ج- نيابة القنصليات.

(*)
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ترتب وظائف السلكني الدبلومايس والقنصيل عىل الوجه اآليت:
أ- سفري فوق العادة مفوض.

ب- مندوب فوق العادة أو وزير مفوض أو قنصل عام.
ج- قائم باألعامل أو مستشار أو قنصل من الدرجة األويل .

د- سكرتري أول أو قنصل من الدرجة الثانية.
هـ - سكرتري ثان أو نائب قنصل.

و-  سكرتري ثالث أو سكرتري قنصلية.
ز-  ملحق دبلومايس أو ملحق قنصيل.

وحتدد مرتبات هذه الوظائف وعالواهتا ومدد الرتقية إليها بمرسوم.
(**)
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يعترب وكيل وزارة اخلارجية يف درجة سفري، وينوب عنه يف حالة غيابه من يعينه وزير 
* معدلة  بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥، وكان النص قبل التعديل :

ترتب وظائف السلكني الدبلومايس والقنصيل عىل الوجه اآليت :
(أ) سفري فوق العادة ومفوض

(ب) مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام
(جـ) قائم باألعامل أو مستشار أو قنصل من الدرجة األويل.

(د) سكرتري أول أو قنصل من الدرجة الثانية .
هـ) سكرتري ثان أو نائب قنصل

و) سكرتري ثالث أو سكرتري قنصلية أو ملحق
وقد بينت مرتبات هذه الوظائف وعالواهتا ومدد الرتقية يف اجلدول املرافق هلذا القانون.

** عدل نص املادة (٥) بمقتىض القانون ر قم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ وكان النص قبل التعديل :
يعترب وكيل وزارة اخلارجية يف درجة سفري، ويعترب وكيل وزارة اخلارجية املساعد يف درجة وزير مفوض.

ويتوىل وظائف مديري اإلدارات موظفني من درجة وزير مفوض، ويتوىل وظائف وكالء اإلدارات موظفون من درجة مستشار 
وجيوز أن يتوىل املوظفون من درجة مستشار أو سكرتري أول أعامل مدير اإلدارة أو وكيلها بالنيابة بالتوايل.
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اخلارجية بقرار، عىل أن ال تقل درجته عن وزير مفوض.
ويتويل  فوق،  فام  مستشار  درجة  من  موظفون  اإلدارات  مديري  وظائف  ويتويل 
يتويل  أن  وجيوز  فوق،  فام  أول  سكرتري  درجة  من  موظفون  اإلدارات  وكالء  وظائف 
موظفون من درجة سكرتري أول أو سكرتري ثان أعامل مدير اإلدارة أو وكيلها أو بالنيابة 

بالتويل .
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توزع وظائف السلكني الدبلومايس والقنصيل عىل البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
شئون  جلنة  موافقة  بعد  اخلارجية  وزير  من  بقرار  الوزارة  إدارات  وعىل  باخلارج 

السلكني.
وال جيوز أن يزيد عدد املوظفني الذين يعملون يف إحد بعثات التمثيل الدبلومايس 
بصفة  معينني  كانوا  سواء  إليه  اإلشارة  السابق  بالقرار  هلا  املقرر  العدد  عىل  القنصيل  أو 

دائمة أو مؤقتة أو منتدبني.
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املوظف  واجبات  فيه  يبني  الدبلوماسية  بالتعليامت  قراراً  اخلارجية  وزير  يصدر 
الدبلومايس وقراراً بالتعليامت القنصلية يبني فيه واجبات املوظف القنصيل واختصاصاته 

وكذلك التعليامت املالية واإلدارية التي تسري البعثات عىل أساسها يف اخلارج.
(*)
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فوق  مندوب  درجة  يف  الذي  الدبلومايس  التمثيل  بعثة  رئيس  منح  بمرسوم  جيوز 
بصفة  وذلك  مفوض  العادة  فوق  سفري  لقب  مستشار  درجة  أو  مفوض  ووزير  العادة 
املقررة   األخر االمتيازات  وكذلك  التمثيل  بدل  له  يرصف  احلالة  هذه  ويف  مؤقتة، 

للسفراء.

* عدل نص املادة (٨) بمقتيض القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ وكان النص قبل التعديل :
جيوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثل الدبلومايس الذي يف درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفري فوق العادة 

مفوض، وذلك بصفة مؤقتة وىف هذه احلالة يرصف له بدل التمثيل املقرر للسفراء.
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جيوز بمرسوم – يف البالد التي هبا بعثة متثيل دبلومايس- أن يعهد إىل رئيس البعثة 
إىل  باإلضافة  عام  قنصل  لقب  يمنح  احلالة  هذه  ويف  القنصلية،  األعامل  باختصاصات 
لقبه األصيل، ولرئيس البعثة هبذه الصفة أن يعهد باختصاصات األعامل القنصلية كلها 

أو بعضها إىل أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعني له.
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يف حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلومايس أو القنصيل أو وجود ما يمنعه من مبارشة 
عمله يف دائرة اختصاصه، حيل حمله عضو بعثة التمثيل الدبلومايس أو القنصيل الذي يليه 
يف الوظيفة، ويف هذه احلالة يمنح لقب قائم بأعامل البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة 
ويمنح بدل إنابة بنسبة من بدل التمثيل املقرر لرئيس البعثة برشط أال تقل مدة النيابة عن 

أسبوع.
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والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  أعضاء  غري  من  شخص  إىل  يعهد  أن  بمرسوم  جيوز 
يمنح  احلالة  هذه  ويف  خاصة،  مهمة  بأداء  أو  مؤقتة  بصفة  دبلوماسية  وظيفة  بأعباء  بالقيام 
لقب سفري فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وحتدد املكافأة 

التي متنح له بمرسوم. 
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يقوم رئيس بعثة التمثيل الدبلومايس باإلرشاف والتفتيش عىل أعامل القنصليات املنشأة 
يف دائرة اختصاص الدولة املعني هبا، وله إصدار التعليامت جلميع موظفي تلك القنصليات 

يف احلدود التي تنص عليها التعليامت.
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لبلد  القنصيل  املمثل  إىل  أكثر  أو  بلد  يف  الكويتية  املصالح  رعاية  إسناد  بمرسوم  جيوز 
يكون  التي  البالد  يف  فخريني  قناصل  نواب  أو  قناصل  تعيني  بمرسوم  جيوز  كام  صديق 
للكويت فيها مصالح هامة، ويكون للقنصل الفخري االختصاصات القنصلية املشار إليها 

يف هذا القانون. 
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والقنصيل).  الدبلومايس  السلكني  شئون  (جلنة  تسمى  جلنة  اخلارجية  وزارة  يف  تنشأ 
وتكون برئاسة وكيل وزارة اخلارجية، وعضوية مديري اإلدارات، ويف حالة غياب وكيل 
الوزارة يتويل الرئاسة من ينوب عنه بموجب املادة اخلامسة من هذا القانون ويتوىل أعامل 

سكرتريية اللجنة مراقب قسم شئون املوظفني وال يكون له صوت معدود يف املداوالت. 
وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية األعضاء اآلخرين وتصدر 
فيه  الذي  اجلانب  يرجح  التساوي  وعند  احلارضين  لألعضاء  املطلقة  باألغلبية  القرارات 

الرئيس.
وتتوىل هذه اللجنة االختصاصات املخولة للجنة شئون املوظفني طبقاً لقانون الوظائف 

العامة املدنية بالنسبة إىل موظفي السلكني الدبلومايس والقنصيل.
كام تتوىل االختصاصات األخر املخولة هلا طبقاً هلذا القانون. 

* عدل نص املادة (١٤) بمقتىض القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ وكان النص قبل التعديل : 
تنشأ يف وزارة اخلارجية جلنة تسمى «جلنة شئون السلكيني الدبلومايس والقنصيل « تتألف من : 

وكيل وزارة اخلارجية             رئيساً
مدير اإلدارة املرشف عىل شئون املوظفني. 

ثالثة من  مديري اإلدارات األخر األقدم  خدمة يف وظائف السلكني الدبلومايس والقنصيل. وإذا غاب وكيل الوزارة أو قام 
مانع به يتوىل الرياسة الوكيل املساعد ويتوىل أعامل سكرتريية اللجنة مراقب قسم شئون املوظفني وال يكون له صوت معدود 
يف املداوالت. تنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية األعضاء وتصدر القرارات باألغلبية  املطلقة لألعضاء 

احلارضين وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
وتتوىل هذه اللجنة االختصاصات  املخولة للجنة شئون املوظفني طبقاً لقانون الوظائف العامة املدنية وذلك بالنسبة إىل موظفي 

السلكني الدبلومايس والقنصيل. كام تتوىل االختصاصات األخر املخولة له طبقاً هلذا القانون.
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يكون التعيني يف وظائف السفراء املفوضني واملندوبني فوق العادة والوزراء املفوضني 
أو عزهلم منها بمرسوم. 

ويكون تعيني رؤساء البعثات من درجة قائم باألعامل أو قنصل عام أو قنصل أوعزهلم 
بمرسوم كذلك، ويكون التعيني يف سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها 

بقرار من وزير اخلارجية. 
ويكون التعيني يف وظيفة ملحق ملدة سنة عىل سبيل االختبار فإذا ثبتت صالحيته للعمل 
بالسلكني الدبلومايس والقنصيل يعترب مثبتاً يف الوظيفة بقرار من وزير اخلارجية بعد موافقة 
جلنة شئون السلكني عىل أن ترسي بقية األحكام املتعلقة بفرتة التجربة املنصوص عليها يف 

نظام اخلدمة املدنية عىل ما مل يرد به نص يف هذه املادة.
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يشرتط فيمن يعني يف إحد وظائف السلكني الدبلومايس و القنصيل الرشوط اآلتية:
أن يكون كويتي اجلنسية. ١ -

أن يكون متمتعاً باألهلية املدنية الكاملة.  ٢ -
أن يكون حممود السرية حسن السمعة مل يسبق احلكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة  ٣ -

جنحة يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.
أال يكون قد فصل من اخلدمة بحكم قضائي أو بقرار من جملس التأديب ومل يمض  ٤ -

عىل صدوره ثامين سنوات ميالدية عىل األقل. 
تتفق  أن  برشط  هبا  معرتف  عالية  شهادة  أو  جامعية  شهادة  عىل  حاصالً  يكون  أن  ٥ -

الدراسة للحصول عىل أهيام وطبيعة الوظيفة. 
* عدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥. وكان النص قبل التعديل كالتايل:

ويكون التعني يف وظيفة ملحق ملدة  سنة عىل سبيل االختبار، فإذا ثبت صالحيته للعمل بالسلكني الدبلومايس والقنصيل يمنح 
لقب سكرتري ثالث أو سكرتري قنصلية بقرار من وزير اخلارجة بعد موافقة جلنة شئون السلكني.
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السلكني  شئون  جلنة  توصية  عىل  بناء  الرشط  هذا  من  يستثنى  أن  اخلارجة  ولوزير 
الدبلومايس والقنصيل.

أال يكون متزوجاً بغري عربية منتمية بجنسيتها إىل بلد عريب. ٦ -
أن تثبت لياقته الصحية للخدمة يف البالد األجنبية أو بالديوان العام.  ٧ -

وذلك فيام عدا من يعني يف وظائف السفراء أو الوزارء املفوضني، وحتدد رشوط اللياقة 
الصحية باالتفاق مع ديوان املوظفني* ووزارة الصحة العامة. 
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السلكني  وظائف  يف  عريب  بلد  إىل  املنتمني  العرب  من  الكويتيني  غري  تعيني  جيوز 
الدبلومايس والقنصيل بصفة مؤقتة طبقاً لألحكام الواردة يف هذا القانون وقانون الوظائف 
الرشوط  باقي  استيفاء  برشط  الكويتيني  من  هلا  يصلح  من  يوجد  مل  إذا  املدنية  العامة 
املنصوص عليها يف املادة ١٦ من هذا القانون وبعد موافقة جلنة شئون السكلني الدبلومايس 

والقنصيل.
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يف  الناجحني  بني  من  قنصيل  ملحق  أو  دبلومايس  ملحق  وظيفة  يف  التعيني  يكون 
امتحان مسابقة حيدد تارخيه ومكانه ورشوطه ومواده ونسبة النجاح فيه يف إعالن ينرش 
وزير  من  بقرار  االمتحان  عىل  ترشف  التى  اللجنة  أعضاء  ويعني  الرسمية،  اجلريدة  يف 
اخلارجية بناء عىل اقرتاح جلنة شئون السلكني . كام يشرتط أال تقل سن املرشح للوظائف 
املشار إليها عن ثامين عرشة سنة ميالدية، ويرتب الناجحون يف امتحان املسابقة يف قائمة 
حسب درجة األسبقية فيه، وإذا تساو أثنان أو أكثر يف الرتتيب قدم األقدم يف التخرج 
فاألكرب سناً، ويكون تعيينهم يف الوظائف الشاغرة حسب الرتتيب الوارد يف القائمة بعد 
نتيجة  إعالن  تاريخ  من  سنتني  ملدة  صاحلة  القائمة  وتبقى  اخلارجية،  وزير  من  اعتامدها 
عليها  املنصوص  التعيني  رشوط  فيهم  تتوافر  أن  برشط  فيها،  املقيدين  لتعيني  االمتحان 

يف املادة ١٦.
* تقيض املادة (١) من القانون ٦٧ لسنة ١٩٩٦ باستبدال عبارة (ديوان اخلدمة املدنية) بعبارة (ديوان املوظفني) أينام وردت 

هذه األخرية يف القوانني واللوائح.
** عبارة ملحق دبلومايس أو ملحق قنصيل معدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ .

وكانت العبارة قبل التعديل كاآليت:( ملحق أو سكرتري قنصلية)
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أو  الدائمة  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  وظائف   إحد يف  مرة  ألول  التعيني  عند 
املؤقتة يمنح املوظف أول مربوط الدرجة املعني هبا.

(*)
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الوظيفة  من  الرتقية  بطريق  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  وظائف  يف  التعيني  يكون 
التي يشغلها املوظف إىل الوظيفة التي تليها مبارشة حسب اجلدول امللحق هبذا القانون. 

 وجيوز نقل املوظفني املعينني باحللقة الثانية بكادر الوظائف املدنية بوزارة اخلارجية إىل 
وظائف السلكني الدبلومايس والقنصيل يف الدرجات املامثلة لدرجاهتم األصلية، وحيتفظ 
كل منهم بامهيته احلالية وموعد عالوته الدورية. ويشرتط فيمن ال حيمل شهادة جامعية أو 

ما يعادهلا ما ييل:
الدبلومايس  السكلني  يف  للعمل  املرشح  كفاية  السكلني  شئون  جلنة  تقرر  أن  ١ -

والقنصيل.
أن جيتاز امتحان مسابقة تضع رشوطه وإجراءاته جلنة خاصة معينة بقرار من وزير  ٢ -

اخلارجية وتوصية جلنة شئون السلكني.
واستثناء من تلك األحكام جيوز تعيني سفراء ووزراء مفوضني من غري موظفي وزارة 

اخلارجية بناء عىل عرض وزير اخلارجية وبعد موافقة جملس الوزراء. 
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حيلف أعضاء السلكني الدبلومايس والقنصيل قبل اشتغاهلم بوظائفهم اليمني بالصيغة اآلتية
* عدل نص املادة (٢٠) بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ وكان النص قبل التعديل :

يكون التعيني يف وظائف السلكني الدبلومايس والقنصيل  بطريق الرتقية من الوظيفة التي يشغلها املوظف إىل الوظيفة التي تليها 
مبارشة حسب اجلدول امللحق هبذا القانون.

املرشح  يف  توافرت  متى  والقنصيل  الدبلومايس   السلكني  موظفي  غري  من  الشاغرة  الوظائف  نصف  يف  مبارشة  التعيني  وجيوز 
الكفاية لشغل الوظيفة والرشوط األخر املنصوص عليها يف املواد السابقة وبرشط موافقة جلنة شئون السلكني وذلك فيام عدا 

من يعني رأساً بمرسوم يف وظائف السفراء والوزراء املفوضني.
واملصالح  الوزارات  أو  اخلارجية  بوزارة  املدنية  الوظائف  بكادر  الثانية  أو  األوىل  باحللقة  حالياً  املعينني  املوظفني  نقل  وجيوز 
السابقة،  لألحكام  بالتطبيق  األصلية  لدرجاهتم  املامثلة  الدرجات  يف  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  وظائف  إىل   األخر

وحيتفظ كل منها  بامهيته احلالية وموعد عالواته الدورية. 
شئون  جلنة  موافقة  وبعد  اخلارجية  وزير  عرض  عىل  بناء  الوزراء  جملس  من  بقرار  تعيينهم  جيوز  األحكام  تلك  من  واستثناء 

السلكني يف الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية املعادلة للدرجة املالية التي تيل درجتهم أذا اقتىض صالح العمل.
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" خملصاً  أكون  أن  العظيم  باهللا  "أقسم 
ولقوانينها" وألمريها  الكويت  "لدولة 

وأن أؤدي أعامل وظيفتي"
عىل" أحافظ  وأن  والرشف  "بالذمة 

" أرسارهـــا".
املفوضون  والوزراء  العادة  فوق  واملندوبون  املفوضون  العادة  فوق  السفراء  ويؤدي 
مرة يف  ألول  عند تعيينهم  املستشارون  والقناصل  والقناصل العامون والقائمون باألعامل 
وظائفهم، هذه اليمني أمام حرضة صاحب السمو األمري بحضور وزير اخلارجية، وحيلف 
باقي أعضاء السلك الدبلومايس والقنصيل هذا اليمني عند تعيينهم ألول مرة يف الوظيفة 

الدبلوماسية أو القنصلية أمام وزير اخلارجية. 
وعند تعذر احللف أمام سمو األمري أو وزير اخلارجية تؤدي اليمني كتابة بصفة مؤقتة 

ويبعث هبا إىل وزارة اخلارجية.
Y U « qBH « 
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يعترب موظفو السلكني الدبلومايس والقنصيل املعينون بوظائف دائمة أو مؤقتة بالديوان 
العام أو البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة باخلارج وحدة 

واحدة فيام يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
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يقدم الرئيس املبارش لكل موظف دبلومايس أو قنصيل ( من ملحق إىل درجة مستشار)، 
دائم أو مؤقت تقريراً يف هناية شهر يناير من كل عام عن عمل املوظف وسلوكه خالل العام 
امليالدي السابق ثم تعرض التقارير عىل مدير اإلدارة التي يعمل هبا املوظف أو عىل رئيس 
البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة أو القائم بأعامهلا بالنيابة إلبداء 
رأيه ومالحظاته عىل ما جاء بالتقرير. ثم تعرض التقارير عىل جلنة شئون السلكني لتقدير 
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درجة كفاية املوظف بتقدير ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف. 
وجيب عىل اللجنة أن تفصل يف تلك التقارير قبل هناية شهر مارس من كل عام. 

إذا كان املوظف منتدباً للعمل يف وظيفة غري وظيفته األصلية، يعد التقرير السنوي عنه 
بمعرفة رئيسه املبارش يف اجلهة املنتدب إليها إذا زادت مدة الندب عىل ستة شهور وإال فإن 

رئيسه املبارش باجلهة املنتدب منها هو الذي يتوىل تقديم التقرير السنوي عنه . 
ويعلن املوظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف بصورة منه، وجيوز له أن يتظلم 
من هذا التقرير خالل مخسة عرش يوماً من إعالنه. ويعرض التظلم عىل جلنة شئون السلكني 
يف أول اجتامع هلا الختاذ قرار فيه عىل أن يتم الفصل يف التظلم خالل شهرين عىل األكثر من 

تاريخ تقديمه. 
(*)
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جتوز الرتقية بني موظفي السلكني الدبلومايس والقنصيل إىل الدرجة التالية لدرجة كل 
يرتب  الرتقية  وعند  للرتقية،  املقررة  املدة  أمىض  قد  املوظف  يكون  أن  برشط  مبارشة  منهم 
شئون  جلنة  عىل  الرتقيات  كشوف  وتعرض  السابقة،  درجتهم  يف  ألقدميتهم  طبقاً  املرقون 
من  القنصل  أو  املستشار  أو  بأعامل  قائم  درجة  حتى  ملحق  درجة  من  السلكني  موظفي 

الدرجة األويل للموافقة عليها والعتامدها من وزير اخلارجية. 
فيها  قدم  التي  السنة  خالل  ضعيف  بتقدير  تقرير  عنه  املقدم  املوظف  ترقية  جتوز  وال 
التقرير وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعىل من ذلك، واملوظف الذي يقدم عنه تقرير 
بتقدير مقبول جيوز ختطيه يف الرتقية باألقدمية برشط أن يكون املرقى بدالً منه حاصالً عىل 

تقدير جيد عىل األقل.
وجتوز الرتقية باالختيار للكفاية فيام ال يزيد عن نصف الوظائف الشاغرة يف كل درجة 

* عدلت الفقرتني الثالثة و الرابعة يف املادة (٢٤) بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ وكان النص قبل التعديل :
وجتوز الرتقية باالختيار للكفاية فيام ال يزيد عىل ربع الوظائف الشاغرة يف كل درجة ابتداء من درجة سكرتري ثان أو نائب قنصل 
ويشرتط أن يكون من وقع عليه االختيار قد أمىض سنتني عىل  األقل يف درجته ويكون كويتي اجلنسية وحاصالً عىل تقدير ممتاز 

يف التقريرين املقدمني عنه يف السنتني األخريتني. ويكون االختيار بني املستوفني هلذه الرشوط باألقدمية فيام بينهم. 
وعند الرتقية يبدأ  باستيفاء النسبة املخصصة لالقدمية ويف حساب هذه النسبة تعترب كل سنة مالية وحدة قائمة بذاهتا أما الرتقية  

إىل وظائف السفراء والوزراء املفوضني وبينها فكلها باالختيار للكفاية. 
ويالحظ أن القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ قد نص يف مادته الثالثة عىل أن تستبدل عبارة ( سكرتري ثالث الواردة يف الفقرة الثالثة 

من املادة ٢٤ من القانون املشار إليه عبارة ملحق دبلومايس أو ملحق قنصيل).
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ابتداء من درجة ملحق دبلومايس أو ملحق قنصيل إىل سكرتري أول. ويشرتط أن يكون من 
وقع عليه االختيار قد أمىض سنتني عىل األقل يف درجته وأن يكون كويتي اجلنسية وحاصالً 

عىل تقدير ممتاز يف التقريرين املقدمني عنه يف السنتني األخريتني.
تعترب  النسبة  هذه  حساب  ويف  لألقدمية،  املخصصة  النسبة  باستيفاء  يبدأ  الرتقية  وعند 
املفوضني  والوزراء  السفراء  وظائف  إىل  الرتقية  أما  بذاهتا،  قائمة  وحدة  مالية  سنة  كل 

واملستشارين فكلها باالختيار للكفاية. 
©≤μ® …œU

تعترب الرتقية نافذة من تاريخ املرسوم أو القرار الوزاري الصادر هبا، ويمنح املرقى أول 
وال  أكرب.  أهيام  الدورية  العالوات  من  واحدة  عالوة  أو  إليها  املرقى  املالية  الدرجة  مربوط 

جيوز إرجاع الرتقية عىل تاريخ املرسوم أو القرار الوزاري الصادر هبا. 
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البعثات   إحد إىل  العام  الديوان  من  القنصيل  أو  الدبلومايس  املوظف  نقل  يكون 
الديوان  إىل  منها  أو  باخلارج  الدائمة  الوفود  مكاتب  أو  القنصلية  أو  الدبلوماسية  التمثيلية 
والقائمني  العامني  والقناصل  املفوضني  والوزراء  السفراء  إىل  بالنسبة  بمرسوم  العام 
باإلعامل والقناصل األصليني وبقرار من وزير اخلارجية بعد موافقة جلنة شئون السكلني 

بالنسبة لغريهم. 
مكاتب  أو  والقنصلية  الدبلوماسية  التمثيلية  البعثات  موظفو  العام  الديوان  إىل  وينقل 
الوفود الدائمة من درجة ملحق حتى درجة مستشار متى أمضوا يف اخلارج مخس سنوات 
متتالية عىل األكثر وجيوز مدها بسنة واحدة بموافقة جلنة شئون السلكني، وال جيوز نقلهم 

إىل اخلارج ثانية إال بعد ميض مدة ال تقل عن سنتني بالديوان العام. 
أو  القنصلية  الوظائف  إىل  الدبلوماسية  بالوظائف  املعينني  املوظفني  بني  النقل  وجيوز 

بالعكس يف ذات الدرجة املالية املعادلة لدرجته املالية األصلية يف الوظيفة املنقول منها. 
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مقر  غري   أخر جهة  يف  للعمل  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  موظفي  ندب  جيوز 
عملهم األصيل، ويكون ندب السفراء أو الوزراء املفوضني والقائمني باألعامل األصليني 

بمرسوم. 
ويكون ندب سائر موظفي السلكني الدبلومايس والقنصيل بقرار من وزير اخلارجية. 
وظيفته  مقر  هبا  التي  باجلهة  لدرجته  له  املستحقة  املرتبات  املنتدب  للموظف  ويرصف 
بدل  الندب  مدة  عن  له  يرصف  أن  وجيوز  أكثر  أهيام  هبا  للعمل  املنتدب  باجلهة  أو  األصلية 

سفر بواقع الفئة املحددة لدرجته املالية بالبلد املنتدب إليها.
 األخر واملصالح  الوزارات  موظفي  ندب  السلكني  شئون  جلنة  بموافقة  وجيوز 
باخلارج  أو  بالديوان  والقنصيل  الدبلومايس  السكلني  وظائف   بإحد للعمل  بالكويت 

برشط أال تزيد مدة الندب عىل ثالثة أشهر.
بالسلك  نظرائهم  ملثل  املقررة  ومرتباهتم  ماهياهتم  اخلارجية  وزارة  ميزانية  وتتحمل 

الدبلومايس أو القنصيل يف ذات الدرجة املالية اخلاصة بكل منهم. 
اجلهة  إىل  املوظف  بعدها  ينقل  أشهر  ثالثة  عىل  الندب  مدة  تزيد  ال  األحوال  كل  ويف 
بندب  قرار  إصدار  اخلارجية  لوزير  وجيوز  ذلك،  العمل  صالح  اقتىض  إذا  إليها  املنتدب 
الوزارات   بإحد للعمل  اخلارجية  بوزارة  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  موظفي  أحد 
واملصالح بالكويت، برشط موافقة جلنة شئون السلكني وملدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر ينقل 
بعدها املوظف إىل الوزارة أو املصلحة املنتدب للعمل هبا إذا رؤ بقاؤه هبا وأن خيصم عىل 

ميزانيتها ماهية املوظف ومرتباته املقررة له بوزارة اخلارجية طيلة مدة الندب. 
(*)
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جيوز بقرار من وزير اخلارجية تكليف موظفي السلكني الدبلومايس والقنصيل القيام 
بمهام رسمية، وحتسب املخصصات املستحقة هلم عن تلك املهامت بحسب ما ورد يف املادة 

٤٦ من هذا القانون. 
* أضيفت بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢. 
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يعامل موظفو السلكني الدبلومايس والقنصيل فيام يتعلق باإلجازات بمقتىض األحكام 
بنظام  الصادر  واملرسوم  املدنية  اخلدمة  شأن  يف   ١٩٧٩ لسنة   ١٥ رقم  باملرسوم  الواردة 
الدول  يف  العاملون  املوظفون  يمنح  أن  عىل  هلام  تنفيذاً  الصادرة  والقرارات  املدنية  اخلدمة 
مدة  إىل  إضافة  كامل  بمرتب  إجازة  يوماً   (١٥) مدة  اإلداريون  ذلك  يف  بام  املعيشة  صعبة 

اإلجازة الدورية السنوية. 
 واستثناء من األحكام املقررة يف شأن اإلجازات متنح املوظفة املتزوجة بموظف يعمل 
البعثات  يف  للعمل   األخر احلكومية  اجلهات  توفدهم  الذين  بأحد  أو  اخلارجة  بوزارة 
أو  باألصالة  فيها  العاملني  من  العريب  واخلليج  للجنوب  العامة  اهليئة  توفدهم  أو  التمثيلية 
الزوج  ملرافقة  مرتب  بنصف  خاصة  إجازة  باخلارج  مكاتبها  أحد  يف  للعمل  الندب  بطريق 
حكم  كل  ويلغى  هلا،  خدمة  مدة  اإلجازة  هذه  فرتة  وحتسب  باخلارج،  عمله  مدة  طيلة 

يتعارض مع هذا احلكم. 
ويف كل األحوال ال حتسب مدة اإلجازة املمنوحة للموظفني الدبلوماسيني والقنصليني 
الالزمة  املدة  عن  املدة  تلك  تزيد  أال  برشط  هلم  هبا  املرصح  اإلجازة  مدة  ضمن  باخلارج 

بأقرب طريق. 
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خمالفاً  منهم  يقع  ما  إىل  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  أعضاء  تنبيه  اخلارجية  لوزير 
* عدلت بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٣ ونصها كالتايل

يعامل موظفو السلكني الدبلومايس والقنصيل فيام يتعلق باإلجازات بمقتىض األحكام الواردة باملرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٧٩ يف شأن اخلدمة املدنية، واملرسوم الصادر بنظام اخلدمة املدنية والقرارات الصادرة تنفيذاً هلام. 

واستثناء من األحكام املقررة يف شأن األجازات متنح املوظفة املتزوجة بموظف يعمل بوزارة اخلارجية أو  بأحد الذين توفدهم 
باخلارج،  عمله  مدة  طيلة  الزوج  ملرافقة  مرتب  بنصف  خاصة  إجازة  التمثيلية  البعثات  يف  للعمل   األخر احلكومية  اجلهات 
وجيوز شغل الوظيفة بالتعيني بصفة مؤقتة عىل أن ختىل عند عودة املوظفة. وحتسب فرتة هذه  اإلجازة مدة خدمة هلا ويلغى كل 

حكم يتعارض مع هذا احلكم. 
اإلجازة  مدة  ضمن  باخلارج  والقنصليني  الدبلوماسيني  للموظفني  املمنوحة  لإلجازة  الطريق  مدة  حتسب  ال  األحوال  كل  ويف 
املرصح هبا هلم برشط أال تزيد تلك املدة عىل املدة الالزمة بأقرب طريق. ثم عدلت الفقرتان األوىل والثانية بالقانون رقم ٦ لسنة 

١٩٨٥ املنشور يف الكويت اليوم العدد رقم ١٦٠٠ السنة احلادية والثالثون.
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لواجباهتم أو مقتضيات وظيفتهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وإذا تكررت املخالفات 
أقيمت الدعو التأديبية. وكذلك الشأن إذا وقع من املوظف ما خيل برشف الوظيفة. 

أقواله  فيه  تسمع  معه  كتايب  حتقيق  إجراء  بعد  إال  املوظف  عىل  عقوبة  توقيع  جيوز  وال 
والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  موظفي  إىل  ينسب  فيام  التحقيق  ويتوىل  دفاعه،  وحيقق 
رئيسهم املبارش أو من يندبه وزير اخلارجية أو وكيل الوزارة من أعضاء السلكني إلجراء 
التحقيق املطلوب. وإذا اقتىض األمر إحالة التحقيق إىل جملس التأديب املختص يصدر وزير 
اخلارجية قراراً بتشكيل املجلس ويرفع الدعو التأديبية عىل املوظف ويتضمن القرار بيان 
قبل  ملحاكمته  املحددة  اجللسة  وبتاريخ  بالقرار  إبالغه  وجيب  املوظف  إىل  املنسوبة  التهم 

التاريخ املحدد النعقاد املجلس بثالثة أسابيع عىل األقل. 
ولوزير اخلارجية وقف املوظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك 
أمر  يتجدد  وال  التحقيق  بانتهاء  املدة  وتنتهي  أشهر  ثالثة  عىل  الوقف  مدة  تزيد  أال  برشط 
أمر  عىل  بناء  األول  التحقيق  موضع  تكون  التي  نفسها  املخالفات  بسبب  العمل  عن  وقفه 

جملس التأديب إذا تقرر إحالة القضية إليه. 
وال يرتتب عىل وقف املوظف عدم رصف ماهيته أو مرتباته ما مل يقرر جملس التأديب 

خالف ذلك. 
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عند  باخلارج  الدائمة  الوفود  مكاتب  أو  القنصيل  أو  الدبلومايس  التمثيل  بعثة  لرئيس 
البعثة  أعضاء  من  عضو  أي  مؤقتاً  يوقف  أن  لالستعجال  موجبة  أو  خطرية  أسباب  وجود 
الدبلوماسية أو القنصلية التابعني له، عىل أن خيطر وزير اخلارجية يف احلال بذلك وللوزير 

إلغاء اإليقاف أو مده مع مراعاة ما نص عليه يف املادة السابقة. 
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التي  التحقيقات  عىل  يطلع  أن  األحوال  مجيع  يف  التأديبية  املحاكمة  إىل  املحال  للعضو 
أجريت عىل املخالفات املنسوبة إليه وعىل مجيع األوراق املتعلقة هبا وله أن يأخذ صوراً منها 
وأن يطلب التقارير املقدمة عن كفايته أو أية تقارير أخر ير أهنا يف صالح دفاعه كام له 

أن حيرض جلسة املحاكمة وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهياً وأن يوكل حمامياً عنه. 
وإذا مل حيرض العضو املحال إىل املحاكمة التأديبية يف امليعاد املحدد للجلسة، أو مل يوكل 
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عنه حمامياً، جيوز يف إجراءات التحقيق واملحاكمة يف غيبته واحلكم يف الدعو بعد التحقق 
من صحة إعالنه هبا. 

واستقالة العضو املحال إىل املحاكمة التأديبية ال متنع من استمرار الدعو التأديبية ضده. 
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َ وجيب أن يشتمل عىل األسباب التي بني عليها، وأن  يكون حكم جملس التأديب هنائياً
يوقعه الرئيس ومجيع أعضائه وينطق به يف جلسة تعقد هلذا الغرض.
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أو  الدبلومايس  السلك  عضو  إىل  منسوبة  كانت  التي  املخالفات  أن  ذلك  بعد  ثبت  إذا 
القنصيل كانت تنفيذاً ألمر كتايب صادر له من رئيسه املبارش بالرغم من تنبيهه إىل املخالفة، 
املحاكمة  بإعادة  أو  التحقيق  بإعادة  يأمر  أن  الوزارة  لوكيل  أو  اخلارجية  لوزير  جيوز 

التأديبية. 
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العقوبات التي جيوز توقيعها عىل موظفي السلكني الدبلومايس والقنصيل هي: 
. اإلنذار، وال جيوز توقيعه أكثر من ثالث مرات خالل إثنى عرش شهراً ١ -

اخلصم من املرتب ملدة ال تزيد عىل ١٥- ٢ يوماً يف املرة الواحدة، وال جيوز توقيعه أكثر 
. من مرتني خالل إثنى عرش شهراً

الوقف عن العمل مع احلرمان من املاهية واملرتبات األخر ملدة ال تزيد عىل ثالثة  ٣ -
أشهر. 

تأجيل ميعاد استحقاق العالوة الدورية ملدة ستة أشهر. ٤ -
احلرمان من العالوة. ٥ -

خفض املرتب. ٦ -
. خفض املرتب والوظيفة معاً ٧ -

العزل من الوظيفة، مع حفظ احلق يف معاش التقاعد أو املكافأة أو مع احلرمان منها  ٨ -
كلية أو جزء منها.
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وجيوز لوزير اخلارجية أو لوكيل الوزارة بعد التحقيق يف املخالفات املنسوبة إىل املوظف 
توقيع أحد العقوبتني األوليني عىل موظفي السلكني الدبلومايس والقنصيل من درجة ملحق 

. إىل درجة مستشار ويكون القرار يف ذلك مسبباً
وال جيوز توقيع إحد العقوبات األخر إال بقرار من جملس التأديب. 
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إذا كانت املخالفة منسوبة إىل أحد السفراء أو الوزراء املفوضني أو القائمني باألعامل 
األصليني يشكل جملس التأديب عىل الوجه اآليت: 

رئيســاً وزير العدل    ١ -
رئيس حمكمة االستئناف العليا* ٢ -

رئيس ديوان املوظفني ٣ -
النائب العام ٤ -

أعضــاء السفري وكيل للوزارة   ٥ -
مدير اإلدارة السياسية ٦ -

مدير إحد اإلدارات. ٧ -
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يكون تأديب باقي موظفي السلكني الدبلومايس والقنصيل من اختصاص جملس تأديب 
يشكل يف وزارة اخلارجية عىل الوجه اآليت:ـ

رئيساً مندوب فوق العادة وزير مفوض   ١ -
أحد رؤساء النيابة                 أعضـاء ٢ -

مندوب عن ديوان املوظفني. ** ٣ -
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ال يكون انعقاد أي من املجلسني صحيحاً إال إذا حرضه مجيع األعضاء، وإذا كان أحدهم 
* أصبحت تسميتها هي (حمكمة االستئناف) وفقاً للامدة (٣) من قانون تنظيم القضاء رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠.

** راجع هامش ص ٢٣٠..
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غائباً أو قام به مانع حل حمله من يقوم بعمله، وتصدر قرارات املجلس بأغلبية األصوات، 
وللمجلس عقد اجللسات بصفة رسية إذا اقتضت املصلحة العليا ذلك، وملجلس التأديب 
من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب العضو املحال إىل املحاكمة، أن يأمر باستيفاء التحقيق وأن 
اليمني،  حلف  بعد  املجلس  أمام  الشهادة  أداء  ويكون  املجلس،  أعضاء  أحد  إىل  به  يعهد 

وترسي عىل الشهود األحكام اخلاصة بمن يؤدون الشهادة أمام املحاكم..
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يتحدد االختصاص ملجلس التأديب تبعاً لدرجة املوظف وقت رفع الدعو التأديبية 
وإذا تعدد املوظفون املسئولون عن املخالفة أو املخالفات املرتبطة ببعضها، وكانوا خاضعني 
هؤالء  أعىل  بمحاكمة  املختص  املجلس  كان  خمتلفة  تأديبية  ملجالس  درجاهتم  بحسب 

. املوظفني درجة هو املختص بمحاكمتهم مجيعاً
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توقع  الذي  والقنصيل  الدبلومايس  للموظف  الرتقية  بوقف  اخلاصة  األحكام  ترسي 
عليه إحد العقوبات التأديبية بالتطبيق ألحكام املواد من ١٣٣ إىل ١٣٧ من القانون رقم 

٧ لسنة ١٩٦٠ اخلاص بالوظائف العامة املدنية وتعديالته. 
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يعترب مستقيالً من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكني الدبلومايس والقنصيل بغري 
عربية منتمية بجنسيتها إىل بلد عريب وتنتهي اخلدمة من تاريخ عقد الزواج وال يسقط حق 

املوظف يف املعاش أو املكافأة يف هذه احلالة.
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اخلدمة  بانتهاء  اخلاصة  األحكام  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  موظفي  عىل  ترسي 
املنصوص عليها يف القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ اخلاص بالوظائف العامة املدنية والقوانني 

املعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 
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اخلارج  يف  وظيفته  تأدية  أثناء  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  أعضاء  أحد  تويف  إذا 
ورثته  إىل  أو  لزوجته  يرصف  األصيل،  عمله  مقر  غري  يف  اخلارج  يف  إجازة  يف  وهو  تويف  أو 
الرشعيني مبلغ يعادل جمموع ما كان يرصف له من ماهيته ومرتبات ملدة ستة شهور، وتنقل 
التحنيط  بنفقات  احلكومة  وتتكفل  ورثته  أو  أرملته  ذلك  يف  رغبت  إذا  الكويت  إىل  رفاته 
الذين  عائلة  أفراد  سفر  نفقات  وتكون  بالكويت،  فيها  تدفن  التي  اجلهة  إىل  الرفات  ونقل 

يعملون معه أو يقيمون معه باخلارج إىل الكويت عىل نفقة الدولة. 
وإذا تويف أحد أفراد عائلة عضو السلك الدبلومايس أو القنصيل الذين يعوهلم ويقيمون 
فيها  تدفن  التي  اجلهة  إىل  الرفات  ونقل  التحنيط  بنفقات  احلكومة  تتكفل  اخلارج،  يف  معه 

بالكويت. 
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فيام عدا ما نص عليه يف هذا القانون يكون لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية يف 
دائرة عمله االختصاصات املخولة لوكيل الوزارة طبقاً للقوانني واللوائح. 
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عمله  عن  معلومات  بأية  يفيض  أن  القنصيل  أو  الدبلومايس  السلكني  ملوظف  جيوز  ال 
ويظل التزامه بالكتامن قائامً حتى بعد انتهاء خدمته. 
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يف  التمثيلية  والبعثات  العام  بالديوان  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  موظفو  يمنح 
اخلارج بدل متثيل حسب مقتضيات كل وظيفة، وحتدد فئات البدل بالئحة تصدر بمرسوم. 
واملوظفون  والقنصيل  الدبلومايس  السلكني  موظفو  يستحقه  ما  كذلك  الالئحة  وتنظم 
اإلداريون والكتابيون واملستخدمون بالبعثات التمثيلية باخلارج من عالوة اجتامعية وبدل 
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إنابة ومصاريف تعليم وعالج وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغريها وقواعد رصف كل 
منها.

(*)
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شؤون  جلان  توصية  عىل  بناء  اخلارجية  وزير  من  بقرار  املعيشة  صعبة  الدول  حتدد 
السلكني.

(**)
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يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة عىل نفقة 
الدولة، وختصص هلم سيارة وسائق عىل حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك يف الالئحة 

املشار إليها يف املادة السابقة.
وفيام عدا املوظفني املحليني، يكون سكن املوظفني العاملني يف مقار البعثات الدبلوماسية 

والقنصلية يف اخلارج وما يلزم من مياه وإنارة عىل نفقة الدولة. 
واستثناء من ذلك جيوز لوزير اخلارجية منح بدل سكن وفقاً للفئات املبينة يف الالئحة 

املشار إليها يف املادة ٤٥.
(***)
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السلكني  موظفي  عىل  ترسي  القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  األحكام  عدا  فيام 
الدبلومايس والقنصيل أحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ اخلاص بالوظائف العامة املدنية 

والقوانني املعدلة له واملراسيم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

* مضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ املشار إليه.
** الغيت الفقرة الثانية واستعيض عنها بالفقرتني املشار إليهام بموجب القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٦. وكان النص قبل التعديل: 
العام  بالديوان  لنظرائهم  املقرر  السيارة  وبدل  السكن  بدل  والقنصيل  الدبلومايس  السكلني  موظفو  يستحق  هؤالء  عدا  «وفيام 

بالتطبيق لقانون الوظائف العامة حسب درجة كل منهم».
*** أضيفت فقرة ثانية عىل نص املادة ٤٧ بموجب املرسوم بقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦ وكان نصها كالتايل:

«واستثناء من أحكام املادة ٩٥ من قانون الوظائف العامة املدنية املشار إليه متنح املوظفة املتزوجة بموظف يعمل بوزارة اخلارجية 
أو بأحد الذين توفدهم الوزارات األخر للعمل يف البعثات التمثيلية إجازة خاصة بغري مرتب ملرافقة الزوج طيلة مدة عمله 

باخلارج، وجيوز شغل الوظيفة بالتعيني بصفة مؤقتة عىل أن ختىل عند عودة املوظفة».
ثم إلغيت هذه الفقرة بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٣. كام تضمن ذلك املرسوم مادة ثانية نصها كاآليت:

«تعاد للخدمة بالدرجة واملرتب الذي كانت عليه وقت ترك اخلدمة من أهنيت خدمتها من زوجات هؤالء املوظفني إذا كان اهناء 
اخلدمة بسبب استنفادها ملدة اإلجازة اخلاصة ملرافقة الزوج قبل نفاذ هذا القانون عىل أن تقدم املوظفة طلب العودة إىل العمل 

خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون» الكويت اليوم ١٩٧٦/١٢/١٢ عدد ١١٣.    
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يكون امللحقون الفنيون خاضعني إلرشاف رئيس البعثة التمثيلية يف دائرة اختصاصها 
إىل  إرساهلا  قبل  تقاريرهم  عىل  يطلعوه  أن  وعليهم  املحلية  باهليئات  بصالهتم  يتعلق  فيام 
الفنيني،  امللحقني  هبؤالء  املبارش  واالتصال  التوجيه  حق  هلا  والتي  يتبعوهنا  التي  الوزارة 
وتتحمل الوزارات واملصالح التابع هلا مكاتب امللحقني الفنيني بالبعثات التمثيلية باخلارج 

مجيع نفقات تلك املكاتب وماهيات ومرتبات موظفيها ومستخدميها. 
(*)
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معاملة  باخلارج  بالبعثات  للعمل  املوفدون  وامللحقون  الفنيون  املوظفون  يعامل 
نظرائهم من أعضاء السلكني الدبلومايس والقنصيل يف نفس البعثة وتطبق عليهم الالئحة 
املالية ملوظفي وزارة اخلارجية والقرارات املنفذة هلا، ويصدر قرار من جملس اخلدمة املدنية 

بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكني الدبلومايس والقنصيل. 
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عىل وزير اخلارجية ووزير املالية واالقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نرشه 
يف اجلريدة الرسمية. 
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صدر يف ٦ ربيع أول ١٣٨٢هـ
املوافق ٦ أغسطس ١٩٦٢م

 

* أضيف بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ املشار إليه.
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سفري فوق العادة  
-٨٤٠٩٤٠٢٠٥مفوض

مندوب فوق العادة 
ووزيرمفوض أو 

قنصل عام
٧٠٠٨٠٠٢٠٥-

قائم باألعامل أو 
مستشار أو قنصل من 

الدرجة األوىل
٥٥٠٦٦٢١٦٧-

سكرتري أول أو قنصل 
    سنتان٤٨٠٥٥٠١٤٥من الدرجة الثانية

سكرتري ثان أو نائب 
    سنتان٤١٠٤٨٠١٤٥قنصل

سكرتري ثالث أو 
    سنتان٣٥٠٤١٠١٢٥سكرتري قنصلية

ملحق دبلومايس أو 
    سنتان٣١٠٣٤٦١٢٣ملحق قنصيل

* جدول الوظائف واملرتبات مستبدل باملرسوم الصادر يف ١٩٨٥/١٢/٩.
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بعد االطالع عىل الدستور وبخاصة املواد ٦٥، ٧٩، ١٠٩ منه
وعىل القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ يف شأن بلدية الكويت والقوانني املعدلة له.

وعىل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ يف شأن التأمينات االجتامعية والقوانني املعدلة له.
وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ يف شأن اخلدمة املدنية

وعىل املرسوم الصادر يف ٤ من ابريل سنة ١٩٧٩ يف شأن نظام اخلدمة املدنية
وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. 
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 تنشأ إدارة عامة تسمى "اإلدارة العامة لإلطفاء" تقوم عىل توفري احلامية الالزمة لألرواح 
واملمتلكات من احلرائق واالهنيارات واألحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها.

(**)
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ويعرب عنه  جملس الوزراء  الدولة لشئون  وزير  اإلدارة العامة لإلطفاء إلرشاف  ختضع 
للدولة،  العامة  بامليزانية  ملحقة  ميزانية  هلا  ويكون  املختص،  بالوزير  القانون  هذا  مواد  يف 
ويتوىل إدارهتا مدير عام برتبة لواء إطفاء، ويكون له نائب أو أكثر برتبة عميد إطفاء، ويعني 

كل منهم بمرسوم.
©≥® …œU

يصدر الوزير املختص بناء عىل اقرتاح املدير العام القرارات والنظم واللوائح الالزمة 
لتنفيذ أهداف اإلدارة، كام حيدد اختصاصات نوابه.

وحتدد اللوائح املشار إليها العقوبات التي توقع يف حالة خمالفة أحكامها بالغرامة التي 
* عدلت بعض أحكامه بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ املنشور يف الكويت اليوم العدد ٥٦٣ السنة الثامنة واألربعون – ح، 

واستبدلت بموجبه بعبارة «رئيس البلدية» حيثام وجدت عبارة « الوزير املختص».
** معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ املنشور بالكويت اليوم العدد ٥٦٣ السنة الثامنة واألربعون – ح.
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وسحب  املصادرة  األحوال  بحسب  إليها  يضاف  أن  وجيوز  دينار.  مخسامئة  عىل  تزيد  ال 
الرتخيص ملدة ال تزيد عىل سنة أو هنائياً والغلق الذي ال يزيد عىل سنة أو النهائي وتصحيح 

األعامل املخالفة ورد اليشء إىل أصله، ما مل ينص قانون آخر عىل عقوبة أشد.
(*)
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تكون عالمات الدرجات بالنسبة لضباط اإلطفاء بحسب التسلسل اآليت:
لواء إطفاء.

عميد إطفاء.
عقيد إطفاء.
مقدم إطفاء.
رائد إطفاء.

نقيب إطفاء.
مالزم أول إطفاء.

مالزم إطفاء.
وتكون هذه العالمات بالنسبة لضباط صف اإلطفاء كاآليت:-

وكيل أول ضابط إطفاء.
وكيل ضابط إطفاء.

رقيب أول إطفاء.
رقيب إطفاء.
عريف إطفاء

وكيل عريف إطفاء
* معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ املنشور بالكويت اليوم العدد ٥٦٣ السنة الثامنة واألربعون ٠ح. 

وقت  اخلدمة  يف  املوجودين  اإلطفاء  رجال  نقل  وأحكام  قواعد  املدنية  اخلدمة  جملس  يضع  أن :  عىل  الثانية  مادته  يف  نص  وقد 
العمل هبذا القانون إىل عالمات الدرجات املشار إليها يف املادة (٤) من القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٢م املشار إليه. 

للتأمينات االجتامعية  هذا القانون وتؤدهيا إىل املؤسسة العامة  اخلزانة العامة األعباء املالية املرتتبة عىل تطبيق أحكام  وتتحمل 
بالطريقة التي يصدر هبا قرار من وزير املالية بعد أخذ رأي جملس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية. 
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إطفائي
املقررة  االجتامعية  والعالوات  واملرتبات  الرتب  جدول  اإلطفاء  رجال  عىل  ويرسي 
طبقاً  العسكري  معاملة  اإلطفائي  ويعامل  الرشطة،  رجال  من  ألقراهنم  العسكرية  للرتب 

ألحكام هذا اجلدول، كام يعاملونه معاملة العسكريني بالنسبة إىل املعاشات التقاعدية.
©μ® …œU

تصدر بقرار من الوزير املختص عالمات درجات رجال اإلطفاء.
©∂® …œU

تصدر بقرار من جملس اخلدمة املدنية بناء عىل اقرتاح ديوان املوظفني: 
أ- قواعد وأحكام التعيني ومنح العالوات وتقييم الكفاءة والرتقية. 

التشجيعية  واملكافآت  اإلضافية  والعالوات  البدالت  منح  ورشوط  ب- قواعد 
والتعويضات. 

ج- قواعد وأحكام النقل والندب واإلعارة
د- قواعد وأحكام اإلجازات بأنواعها املختلفة. 

  هـ- قواعد الضبط والواجبات واألعامل املحظورة وقواعد وإجراءات التأديب والعقوبات 
اخلدمة  ونظم  قانون  مع  يتعارض  ال  بام  اخلدمة  انتهاء  وأسباب  منها  والتظلم  التأديبية 

املدنية. 
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اخلدمة  يف  املوجودين  اإلطفاء  رجال  نقل  وأحكام  قواعد  املدنية  اخلدمة  جملس  يضع 
وقت العمل هبذا القانون إىل الدرجات املشار إليها يف املادة (٤) من هذا القانون. 

السابقة  الفقرة  ألحكام  وفقاً  ينقلوا  مل  الذين  لإلطفاء  العامة  اإلدارة  موظفوا  ويستمر 
معاملني بقانون ونظام اخلدمة املدنية ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير املختص بناء عىل 

اقرتاح املدير العام. 
©∏® …œU

املادة  من  والفقرة (ط)  املادة (١٥)،  من   ( البند (سادساً من  الفقرة (٥)  من  كل  تلغى 
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(٣٤) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ يف شأن بلدية الكويت. *
©π® …œU  

يف  وينرش  القانون،  هذا  – تنفيذ  خيصه  فيام  – كل  والوزراء  الوزراء  جملس  رئيس  عىل 
اجلريدة الرسمية. ويعمل به من أول الشهر التايل لتاريخ صدوره.**

 X uJ « dO √ 
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صدر بقرص السيف يف ٢٢ رجب ١٤٠٢هـ
املوافق ١٥ مايو ١٩٨٢م

 

* أُلغى قانون بلدية الكويت رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ بموجب القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ الذي حل حمله.
** نرش بالعدد ١٤١٨ من الكويت اليوم الصادر بتاريخ ١٩٨٢/٥/٣٠.
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كمصدر  كلياً  اعتامداً  عليه  وتعتمد  بل  للنفط.  واملصدرة  املنتجة  البلدان  من  الكويت 
رئييس للدخل، وال خيفى أن النفط ومشتقاته من املواد رسيعة االشتعال. بل حدوث أي 
حريق فيها يسبب خماطر كبرية عىل األرواح ويؤثر بصورة مبارشة عىل االقتصاد الوطني مما 
يستدعى بالرضورة االهتامم بمرفق اإلطفاء بام يتناسب مع الدور الذي يقوم به هذا املرفق 

يف مواجهة تلك املخاطر. 
ومع ذلك ورغم ازدياد األعباء امللقاة عىل إدارة اإلطفاء احلالية نتيجة الزدياد الكثافة 
السكانية وانتشار العمران يف املناطق السكنية والصناعية، ورغم أن عمل رجال هذه اإلدارة 
مل يصبح قارصاً عىل إطفاء احلرائق بل امتد إىل توفري احلامية الالزمة لألرواح واملمتلكات 
من االهنيارات والكوارث الطبيعية والوقاية منها. رغم كل ذلك فإن هذه اإلدارة بقيت منذ 
إنشائها ال ينظمها سو نصوص من قانون بلدية الكويت ال تتفق مع ما هلذا املرفق احليوي 

من أمهية وخطورة. 
رجال اإلطفاء  اعتبار  األوىل عىل  املرافق ونص يف مادته  لذلك- أعد مرشوع القانون 
قوة نظامية، وهذا ال يعني اعتبار هذه القوة من رجال القوات املسلحة أو الرشطة كام تنص 
عىل أن تكون اإلدارة اخلاصة باإلطفاء إدارة عامة وكذلك األهداف التي تعمل هذه اإلدارة 

عىل حتقيقها.(**)
وأخضعت املادة الثانية منه هذه اإلدارة إلرشاف رئيس البلدية، ونصت عىل أن تكون 
هلا ميزانية ملحقة بامليزانية العامة للدولة ويتوىل إدارهتا مدير عام يكون له نائب(***) أو أكثر 

يعني كل منهم بمرسوم.
ونصت املادة الثالثة عىل أن يصدر املدير العام القرارات والنظم واللوائح الالزمة لتنفيذ 

أهداف هذه اإلدارة كام حيدد اختصاصات نوابه.(****)
* عدل جملس األمة عنوان املرشوع إىل قانون يف شأن رجال اإلطفاء.

وبيان  اإلدارة  إنشاء  عىل  املادة  واكتفت  نظامية  قوة  اإلطفاء  رجال  اعتبار  بحذف  املرشوع  من  األويل  املادة  املجلس  عدل   **
أهدافها.

*** استبدل املجلس بكلمة نائب يف املادة الثانية كلمة  «مساعد».
**** عدل املجلس املادة الثالثة بأن جعل القرارات والنظم واللوائح الالزمة لتنفيذ أهداف اإلدارة تصدر من رئيس البلدية 

بناء عىل اقرتاح املدير العام كام حتدد هذه القرارات اختصاصات مساعديه.  



≠ ≤¥± ≠

ونصت املادة الرابعة عىل رتب رجال قوة اإلطفاء وعىل مرتباهتم وعالواهتم السنوية 
التي ستكون مماثلة ملرتبات وعالوات رجال قوة الرشطة مما يؤدي إىل رفع املرتبات احلالية 
أعامله  تتسم  التي  احلساس  املرفق  هبذا  لاللتحاق  حافزاً  ذلك  يكون  لكي  اإلطفاء  لرجال 

باخلطورة(*)
رئيس  اقرتاح  عىل  بناء  الوزراء  جملس  من  يصدر  قرار  إىل  اخلامسة  املادة  وأحالت 
املحظورة  واألعامل  والواجبات  الضبط  وقواعد  الرتب  هذه  عالمات  بتحديد  البلدية 
عىل رجال هذه القوة والعقوبات التأديبية التي جيوز توقيعها عليهم وطرق التظلم منها و 
أسباب انتهاء املدة(**)، كام أحالت املادة السادسة إىل قرار يصدر من جملس اخلدمة املدنية 
وتقييم  العالوات  ومنح  التعيني  وأحكام  قواعد  املوظفني بوضع  ديوان  اقرتاح  بناء عىل 
التشجيعية  واملكافآت  اإلضافية  والعالوات  البدالت  منح  ورشوط  والرتقية  الكفاءة 
والندب  النقل  وأحكام  قواعد  وكذلك  وغريها،  اإلضافية  األعامل  عن  والتعويضات 

واإلعارة. 
نظام  يف قانون  الواردة  بأنواعها  اإلجازات  أحكام  ترسي  أن  عىل  السابعة  املادة  نصت 

اخلدمة املدنية عىل رجال قوة اإلطفاء.(***)
وأحالت املادة الثامنة(****) عىل جملس اخلدمة املدنية وضع قواعد وأحكام نقل رجال 
قوة اإلطفاء املوجودين حالياً يف اخلدمة إىل الرتب الواردة يف هذا القانون، أما موظفو هذه 
اإلدارة من غري رجال قوة اإلطفاء الذين مل ينقلوا إىل الرتب اجلديدة فإهنم خيضعون لقانون 

ونظام اخلدمة املدنية، وهؤالء يصدر بتحديدهم قرار من املدير العام. 
املادة  من   ( (سادساً البند  من   (٥) الفقرة  إلغاء  عىل  التاسعة(*****)  املادة  ونصت 
(١٥) والفقرة (ط) من املادة (٣٤) من القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٢ يف شأن بلدية 

الكويت. 
*  عدل املجلس املادة الرابعة بأن أوضح تسلسل درجات رجال اإلطفاء وجعل مرتباهتم وعالواهتم السنوية وفقاً للجدول 

املرافق هلذا القانون. 
** عدل املجلس من نص املادة اخلامسة بأن جعل عالمات درجات رجال اإلطفاء تصدر بقرار من رئيس البلدية. وحذف من 

النص قواعد الضبط والعقوبات التأديبية وأسباب انتهاء اخلدمة وأضاف إىل املادة السادسة فقرة (هـ).
*** حذف املجلس املادة السابعة وأضاف قواعد اإلجازات إىل املادة السادسة فقرة (د).

**** أصبح الرقم اجلديد هلذه املادة هو السابعة واستبدلت بكلمة «الرتب» الواردة هبا كلمة «الدرجات» كام عدل النص بأن 
جعل القرار املشار إليه يف هذه املادة يصدر من رئيس البلدية بناء عىل اقرتاح املدير العام.

***** تعدل رقم املادة التاسعة إىل الثامنة وفقاً للتسلسل اجلديد.
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جملس اخلدمة املدنية،
املدنية  اخلدمة  ديوان  قانون  بشأن   ١٩٦٠ لسنة   ١٠ رقم  املرسوم  عىل  اإلطالع  بعد 

والقوانني املعدلة له. 
وعىل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظم قوة الرشطة.

وعىل األمر األمريي بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات االجتامعية 
والقوانني املعدلة له. 

وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ يف شأن اخلدمة املدنية وتعديالته. 
وعىل املرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد 

للعسكريني. 
واالحتياطية  اإللزامية  اخلدمة  شأن  يف   ١٩٨٠ لسنة   ١٠٢ رقم  بالقانون  املرسم  وعىل 

وتعديالته. 
وعىل القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ يف شأن رجال اإلطفاء.

التطبيقي  للتعليم  العامة  اهليئة  إنشاء  شأن  يف   ١٩٨٢ لسنة   ٦٣ رقم  القانون  وعىل 
والتدريب.

وحتديد  اإلداري  التنظيم  شأن  يف   ١٩٩٢ لسنة   ١١٦ رقم  بالقانون  املرسوم  وعىل 
االختصاصات والتفويض فيها. 

لسنة   ٣٦ القانون  أحكام  بعض  تعديل  شأن  يف   ٢٠٠٢ ٣٧لسنة  رقم  القانون  وعىل 
١٩٨٢ بشأن رجال اإلطفاء.

وعىل املرسوم الصادر يف ١٩٧٩/٤/٤ يف شأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته. 
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لرجال  الوظيفي  النظام  بشأن   ١٩٨٣ لسنة   ٧ رقم  املدنية  اخلدمة  جملس  قرار  وعىل 
اإلطفاء. 

من  اإلطفاء  رجال  نقل  بشأن   ٢٠٠٢ لسنة   ١٢ رقم  املدنية  اخلدمة  جملس  قرار  وعىل 
الدرجات السابقة إىل الرتب الواردة بالقانون رقم ٣٧ /٢٠٠٢م.

وعىل اقرتاح وزير الدولة لشئون الوزراء.
وبعد عرض ديوان اخلدمة املدنية.

وموافقة جملس اخلدمة املدنية. 

—d????????

WOLOEM Ë W bON9 ÂUJ √

©±® …œU

موضح  هو  ما  القرار  هذا  أحكام  بتطبيق  يتعلق  فيام  أدناه  املدرجة  بالعبارات  يقصد 
بجانبها. 

إدارة اإلطفاء – اإلدارة العامة لإلطفاء.
الوزير املختص- وزير الدولة لشئون جملس الوزراء.

 مدير اإلطفاء العام – مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء.
يف  الواردة  الرتب  يشغلون  الذين  لإلطفاء  العامة  اإلدارة  موظفو  اإلطفاء-  رجال 

القانون رقم ٢٠٠٢/٣٧ 
رتب رجال اإلطفاء – هي الرتب الواردة يف القانون رقم ٢٠٠٢/٣٧.
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يتوىل رجال اإلطفاء اختاذ كافة التدابري الالزمة ملنع نشوب احلرائق ومكافحتها وتوفري 
والكوارث  واحلوادث  واالهنيارات  احلرائق  من  واملمتلكات  لألرواح  الالزمة  احلامية 

الطبيعية والوقاية منها. 
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يصدر الوزير املختص بناء عىل اقرتاح مدير اإلطفاء العام كافة القرارات الالزمة لتنفيذ 
أهداف اإلدارة وحتديد اختصاصاهتا. 
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املقررة  االجتامعية  والعالوات  واملرتبات  الرتب  جدول  اإلطفاء  رجال  عىل  يرسي 
للرتب العسكرية ألقراهنم من رجال الرشطة، ويعامل رجال اإلطفاء معاملة العسكريني 

طبقاً ألحكام جدول الرتب واملرتبات املرافق هلذا القرار. 
كام يعاملون معاملة العسكريني بالنسبة للمعاشات التقاعدية.
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يكون االلتحاق برتب رجال اإلطفاء وفقاً للرشوط واألوضاع التي حيددها هذا القرار 
والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير املختص بناء عىل اقرتاح مدير اإلطفاء العام. 

كام حتدد ميزانية إدارة اإلطفاء رتب رجال اإلطفاء يف بند خاص وال جيوز أن يزيد عدد 
رجال اإلطفاء يف أي رتب عن عدد الرتب املحددة هلا. 

©∂® …œU

تتألف رتب رجال اإلطفاء من:-
¡UH ù« ◊U { ≠±

لواء إطفاء
عميد إطفاء
عقيد إطفاء
مقدم إطفاء
رائد إطفاء
نقيب إطفاء

مالزم أول إطفاء
مالزم إطفاء
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وكيل أول ضابط إطفاء
وكيل ضابط إطفاء
رقيب أول إطفاء

رقيب إطفاء
عريف إطفاء

وكيل عريف إطفاء
إطفائي

تساوت  فإذا  األعىل،  الرتب  لذوي  األدنى  الرتب  ذوي  من  اإلطفاء  رجال  وخيضع 
الرتب خضع األحدث يف الرتبة لألقدم فيها. 
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حتدد أشكال رتب رجال اإلطفاء وزهيم بقرار من الوزير املختص بناء عىل اقرتاح مدير 
اإلطفاء العام.
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تكون االخرتاعات واملؤلفات التي ينتجها أحد رجال اإلطفاء أثناء عمله ملكاً للدولة 
عالقة  له  كانت  إذا  أو  رسمية  بصفة  أجريت  جتارب  نتيجة  املؤلف  أو  االخرتاع  كان  إذا 

بمصالح الدولة. 
املدنية  اخلدمة  جملس  من  بقرار  مالية  مكافأة  املؤلف  أو  االخرتاع  صاحب  منح  وجيوز 

بناء عىل طلب الوزير املختص. 
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يشرتط فيمن يعني برتب رجال اإلطفاء:-
أن يكون كويتي اجلنسية. ١ -

رتب   بإحد للتعيني  وذلك  ميالدية  سنة  عرشين  العمر  من  أتم  قد  يكون  أن  ٢ -
ضباط اإلطفاء وثامين عرشة سنة للتعيني بإحد رتب ضباط صف اإلطفاء.

. وحتدد رشوط اللياقة الصحية بقرار من الوزير املختص  أن يكون الئقاً صحياً ٣ -
بعد اإلتفاق مع وزير الصحة.

أن يكون حممود السرية. ٤ -
أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية أو يف جريمة خملفة  ٥ -

بالرشف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره. 
أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة بقرار تأديبي هنائي ما مل متض عىل صدوره  ٦ -

ثالثة سنوات عىل األقل.
اجتياز املقابلة الشخصية. ٧ -

التعيني  عند  املؤهل  يقل  أال  عىل  مناسب،  علمي  مؤهل  عىل  حاصالً  يكون  أن  ٨ -
ألول مرة برتب ضباط اإلطفاء عن الشهادة اجلامعية إذا كان التعيني برتبة مالزم 
أول إطفاء وشهادة الدراسة الثانوية إذا كان التعني برتبة مالزم إطفاء، أما إذا كان 
التعيني برتب ضباط صف اإلطفاء فيشرتط أال يقل املؤهل العلمي عن الشهادة 
الثانوية إذا كان التعيني برتبة رقيب إطفاء وعن الشهادة املتوسطة إذا كان التعيني 
املادة (١٧)  بأحكام  اإلخالل  دون  وذلك  إطفائي  أو  إطفاء  عريف  وكيل  برتبة 

من هذا القرار.
رشوط  وضع  اإلطفاء  رجال  لشئون  العامة  اللجنة  اقرتاح  عىل  بناء  املختص  للوزير 

أخر عالوة عىل هذه الرشوط.
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يعني مدير اإلطفاء العام برتبة لواء إطفاء ونواب مدير اإلطفاء العام برتبة عميد إطفاء 
وذلك بمرسوم بناء عىل اقرتاح الوزير املختص، وملدة أربع سنوات قابلة للتجديد و يكون 

اختيار نواب املدير العام من ضباط اإلطفاء ممن ال تقل رتبهم عن رتبة "مقدم إطفاء".
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اإلطفاء  مدير  اقرتاح  عىل  بناء  املختص  الوزير  من  بقرار  اإلطفاء  ضباط  تعيني  يكون 
العام.

ويكون تعيني ضباط الصف بقرار من مدير اإلطفاء العام.
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لقانون  وفقاً  هبا  املعمول  العقود  وبأحد  مؤقتة  بصفة  إال  الكويتيني  غري  تعيني  جيوز  ال 
ونظام اخلدمة املدنية. 
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يكون تعيني رجل اإلطفاء ألول مرة بأول مربوط الرتبة ما مل ينص القرار عىل خالف 
خالل  أو  خالهلا  فصله  جيوز  التجربة  حتت  واحدة  سنة  ملدة  اإلطفاء  رجل  ويوضع  ذلك. 
شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غري صالح للقيام بأعباء وظيفته وإال ثبت يف الوظيفة 

التي عني فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
وتثبت صالحية من خيضع لفرتة التجربة أو عدم صالحيته وفقاً للقواعد التي يضعها 

الوزير املختص باالتفاق مع ديوان اخلدمة املدنية. 
وال يستحق رجل اإلطفاء أية مكافأة عن فرتة التجربة التي تقيض بغري نجاح.
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اإلطفاء  رجل  تعيني  إعادة  اإلطفاء  رجال  لشئون  العامة  اللجنة  رأي  أخذ  بعد  جيوز 
الذي ترك اخلدمة بنفس رتبته وبذات راتبه السابق برشط: 

١- أال يكون قد مىض عىل تركه اخلدمة أكثر من ثالث سنوات. 
٢- أال يكون قد حصل يف السنة األخرية من خدمته عىل تقرير هنائي بدرجة ضعيف.

مل  إذا  السابقة  املادة  الثانية من  الفقرة  رجال اإلطفاء حلكم  وخيضع من يعاد تعيينه من 
يكن قد أمىض قبل انتهاء خدمته فرتة التجربة بنجاح. 
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جيوز للوزير املختص بناء عىل اقرتاح مدير اإلطفاء العام وموافقة اللجنة العامة لشئون 
املرشح  يف  توافرت  إذا  أعىل  رتبة  يف  أو  املقررة  الرتبة  مربوط  بأول  التعيني  اإلطفاء  رجال 
مزايا خاصة من حيث التدريب احلاصل عليه يف املجال الذي حتتاجه إدارة اإلطفاء أو من 
حيث اخلربة العملية يف نفس املجال وذلك برشط أن يكون التدريب أو اخلربة العملية بعد 

حصوله عىل املؤهل العلمي املطلوب.
مع مراعاة أحكام املادة التالية من هذا القرار. 
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تاريخ  من  الرتبة  يف  األقدمية  وتعترب  رتبهم،  يف  ألقدمياهتم  طبقاً  اإلطفاء  رجال  يرتب 
التعيني فيها أو الرتقية إليها. 

واحدة كانت األقدمية فيام  فإذا اشتمل قرار التعيني عىل أكثر من رجل إطفاء يف رتبة 
بينهم حسب ترتيب نجاحهم يف الدورة التدريبية املقررة، فإذا احتد الرتتيب قدم األكرب سنا، 

أما عند الرتقية فريتب املرقون طبقاً ألقدمياهتم يف رتبهم السابقة. 
ويف كل األحوال إذا احتد تاريخ ترقية أحد رجال اإلطفاء مع تاريخ تعيني زميل له يف 

نفس الرتبة قدم املرقى عىل املعني. 
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من  بقرار  القرار  هذا  يف  عليها  املنصوص  التدريبية  الدورات  ومدد  وبرامج  نظم  حتدد 
الوزير املختص بناء عىل اقرتاح مدير اإلطفاء العام وذلك بعد االتفاق مع اجلهات املختصة 

بالتدريب عىل أن يراعى أال تقل مدة الدورة التدريبية عن اآليت:ـ
- ستة شهور للجامعيني لشغل رتبة مالزم أول إطفاء.

- سنتني لشغل رتبة مالزم إطفاء.
- سنة لشغل رتبة رقيب إطفاء.

- تسعة شهور لشغل رتبة وكيل عريف إطفاء.
- ستة شهور لشغل رتبة إطفائي.

وحتدد قيمة املكافآت الشهرية هلؤالء املتدربني بقرار من جملس اخلدمة املدنية بناء عىل 
طلب الوزير املختص، وال متنح هذه املكافأة للمتدربني أثناء اخلدمة.
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لشئون  العامة  "اللجنة  تسمي  جلنة  املختص  الوزير  من  بقرار  اإلطفاء  إدارة  يف  تشكل 
رجال اإلطفاء" برئاسة مدير اإلطفاء العام وعضوية نوابه وثالثة من كبار ضباط اإلطفاء، 
أقدم  اللجنة  يرأس  حضوره  من  مانع  قيام  أو  الرئيس  غياب  وعند  القانون،  رجال  وأحد 

نوابه، وحيدد القرار اختصاصاهتا ونظام العمل فيها. 

…¡UHJ « rOOI  d —UI
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عىل الرئيس املبارش تقييم أداء الضباط أو ضباط الصف الذين يرأسهم حتى رتبة عقيد 
إطفاء عن كل سنة ميالدية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو ضعيف وفقاً للنامذج 
اللجنة  اقرتاح  عىل  بناء  املختص  الوزير  من  قرار  هبا  يصدر  التي  واملواعيد  واإلجراءات 

العامة لشئون رجال اإلطفاء. 
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يعرض الرئيس املبارش تقرير الكفاءة املعد وفقاً للامدة السابقة عىل الرئيس الذي يليه يف 
املسئولية فإذا اتفق رأهيام اعترب التقرير هنائياً من تاريخ اعتامد األخري، أما يف حالة اختالفهام 
أو يف حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس املبارش يعرض التقرير عىل اللجنة العامة لشئون 
رجال اإلطفاء للنظر فيه، ويعترب القرار الصادر من اللجنة هنائياً من تاريخ صدوره، عىل أن 
يكون عرض التقرير عىل اللجنة والبت فيه وفقاً للمواعيد املحددة لذلك. ويف كل األحوال 

. ال يعترب التقرير بتقدير ضعيف هنائياً
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خيطر رجل اإلطفاء الذي يعتمد تقريره بتقدير ضعيف بصورة منه خالل (١٥) يوماً 
إىل  التالية  يوماً  عرش  اخلمسة  خالل  التقرير  هذا  من  التظلم  له  وجيوز  اعتامده،  تاريخ  من 

اللجنة العامة لشئون رجال اإلطفاء.
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اللجنة  عىل  ضعيف  بتقدير  التقرير  من  التظلم  بعرض  املوظفني  شئون  وحدة  تقوم 
العامة لشئون رجال اإلطفاء خالل (١٥) يوماً من تقديمه لتتخذ فيه قراراً بعد سامع أقوال 
صاحب التظلم وحتقيقها إذا رأت لزوماً لذلك، وجيب عىل اللجنة الفصل يف التظلم خالل 

. (٣٠) يوماً عىل األكثر من تاريخ عرضه عليها وإال اعترب التظلم مرفوضاً
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حيرم رجل اإلطفاء الذي يقدم عنه تقرير هنائي بتقدير ضعيف من أول عالوة دورية 
تدريبية تستحق له، ويستمر احلرمان إىل أن حيصل عىل تقرير هنائي بتقدير جيد عىل األقل، 

كام ال جيوز النظر يف ترقيته خالل فرتة حصوله عىل تقرير هنائي بتقدير ضعيف.
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رجل اإلطفاء الذي يقدم عنه تقريران هنائيان متتاليان بتقدير ضعيف يعرض أمره عىل 
اللجنة العامة لشئون رجال اإلطفاء للنظر يف خفض رتبته أو إهناء خدمته بعد سامع أقواله، 

وال جيوز خفض الرتبة أو إهناء اخلدمة إال بقرار من الوزير املختص.
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عن  تدريبية  دورة  أو  دراسية  إجازة  أو  بعثة  يف  الغائب  اإلطفاء  رجل  عن  التقرير  يعد 
وتطلب  الدورة،  أو  اإلجازة  أو  البعثة  خالل  عنه  توضع  التي  بالتقارير  االسرتشاد  طريق 

هذه التقارير قبل شهر يناير بوقت كاف.
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يرسي يف حق رجل اإلطفاء الغائب يف إجازة مرضية طويلة آخر تقرير سنوي قدم عنه 
ما مل يكن ذلك التقرير بتقدير ضعيف فال يرتتب عىل هذا التقرير اآلثار املنصوص عليها 

يف هذا القرار. 
UO d « 

©≤∑® …œU

تكون ترقيات رجال اإلطفاء حتمية أو باألقدمية أو باالختيار أو باالستثناء. وتتم 
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الرتقية يف حدود الرتب الشاغرة يف امليزانية السنوية. وال جيوز ترقية رجل اإلطفاء إال إىل 
الرتبة التالية لرتبته مبارشة. وكل ترقية تعطى احلق يف أول مربوط الرتبة املرقى إليها.
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تكون ترقية رجال اإلطفاء من الضباط املعينني برتبة "مالزم إطفاء " إىل رتبة "مالزم 
ويراعى  املرافق  للجدول  وفقاً  للرتقية  أدنى  كحد  الالزمة  املدة  بميض  إطفاء" حتمية  أول 

إنشاء الرتب الالزمة لذلك بامليزانية. 
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تكون الرتقية يف رتب رجال اإلطفاء باألقدمية وفقاً ملا ييل:
. رتب ضباط اإلطفاء حتى رتبة "رائد إطفاء"- ١

رتب ضباط صف اإلطفاء.  ٢ -
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تكون الرتقية ألعىل من رتبة "رائد إطفاء" وحتى رتبة "عميد إطفاء" باالختيار برشط 
أن يكون املرقى قد حصل يف كل من السنتني األخريتني عىل تقرير هنائي بأنه ممتاز.
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يشرتط إلجراء الرتقية باألقدمية أو باالختيار ما ييل:-
ميض احلد األدين املقرر للبقاء يف الرتبة احلالية واملبني يف اجلدول املرافق. ١ -

اجتياز الدورة التأهيلية املقررة بنجاح. ٢ -
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جيوز ترقية رجل اإلطفاء الذي يشغل رتبة " وكيل أول ضابط إطفاء" إىل رتبة "مالزم 
إطفاء" إذا توافرت فيه الرشوط اآلتية:-

أن يكون حاصالً عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا.  ١ -
أن يكون قد أمىض مخسة عرش عاماً يف العمل برتب ضباط صف اإلطفاء منها أربع  ٢ -

سنوات عىل األقل يف رتبة وكيل أول ضابط إطفاء.
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أن يكون قد حصل يف كل من السنتني األخريتني عىل تقرير هنائي بأنه ممتاز وبرشط  ٣ -
بتقدير  األخريتني  السنتني  عىل  السابقة  السنة  يف  عنه  املقدم  التقرير  يكون  أال 

ضعيف.
اجتياز املقابلة الشخصية.  ٤ -

اجتياز الدورة التأهيلية املقررة بنجاح.  ٥ -
وحيتفظ املرقى بمرتبه األسايس السابق عىل الرتقية بصفة شخصية بحيث يستهلك فرق 

الزيادة مما حيصل عليه من ترقيات وعالوات مستقبلية. 
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مدير  اقرتاح  عىل  بناء  املختص  الوزير  من  بقرار  جيوز  السابقة  األحكام  من  استثناء 
اإلطفاء العام ترقية رجل اإلطفاء إىل الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعامل أو خدمات ممتازة 

تستحق التقدير وذلك بالرشوط التالية:-
املرافق  للجدول  وفقاً  احلالية  لرتبته  املقرر  األدنى  احلد  أمىض  قد  املرقى  يكون  أن  ١ -

هلذا القرار.
أال يكون قد وقعت عليه إحد العقوبات التأديبية املنصوص عليها، مع مراعاة  ٢ -

القواعد اخلاصة بمحو العقوبة. 
يف  النظر  قبل  سنة  آخر  يف  ضعيف  بتقدير  هنائي  تقرير  عىل  حصل  قد  يكون  أال  ٣ -

الرتقية. 
املمتازة  األعامل  عن  مفصالً  تقريراً  اإلطفاء  رجال  لشئون  العامة  اللجنة  تقدم  أن  ٤ -

حمل التقدير. 
وال يكون هذا االستثناء إال ملرة واحدة طوال مدة اخلدمة. 
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رجال  لشئون  العامة  اللجنة  اقرتاح  عىل  بناء  املختص  الوزير  من  بقرار  الرتقية  تكون 
اإلطفاء، وتعترب الرتقية نافذة من التاريخ الذي حيدده القرار الصادر هبا. 

من  نافذة  وتعترب  العام،  اإلطفاء  مدير  من  بقرار  فتكون   (٢٨) للامدة  وفقاً  الرتقية  أما 
التاريخ الذي تستحق فيه.
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 إحد عليه  وقعت  الذي  اإلطفاء  رجل  ترقية  يف  النظر  األحوال  مجيع  يف  جيوز  ال 
العقوبات التأديبية التالية إال بعد انقضاء مدة:-

- ستة شهور يف حالة اخلصم من املرتب ملدة تزيد عىل أسبوع. 
- سنة يف حالة خفض املرتب. 

- سنتان يف حالة خفض الرتبة. 
وحتسب مدة التأجيل من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت مع مدة أخر مرتتبة عىل 

عقوبة سابقة. 
كام ال جيوز ترقية رجل اإلطفاء املوقوف عن العمل أو املحال إيل التحقيق أو إىل املحاكمة 
اجلزائية يف جناية أو يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة خالل مدة الوقف أو اإلحالة، فإذا 
ثبت عدم مسئوليته أو عوقب باإلنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته يف الرتبة املرقى إليها إىل 

التاريخ الذي استحقها فيه. 
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 يستحق رجل اإلطفاء مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، ويمنح العالوة الدورية املقررة 
لرتبته وذلك دون اإلخالل بحكم املادة (٢٣) .

وتستحق العالوة الدورية يف أول يناير أو أول يوليو التايل مليض سنة من تاريخ التعيني 
أو تاريخ منح العالوة الدورية السابقة، وال تغري الرتقية من موعد العالوة الدورية.

©≥∑® …œU

جيوز بقرار من الوزير املختص بناء عىل اقرتاح اللجنة العامة لشئون رجال اإلطفاء منح 
رجل اإلطفاء عالوة استثنائية بفئة عالوته الدورية ال يتجاوز هبا هناية مربوط رتبته وذلك 

بالرشوط اآلتية:- 
أن يكون حاصالً عىل تقرير ممتاز مل متض عليه سنة.  ١ -
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عىل  سنتان  متض  مل  ما  احلالية  رتبته  إىل  باالستثناء  أو  باالختيار  رقي  قد  يكون  أال  ٢ -
الرتقية. 

أال متنح هذه العالوة إال مرة واحدة يف الرتبة.  ٣ -
وال يغري منح هذه العالوة من موعد استحقاق العالوة الدورية. 
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مدير  واقرتاح  املختص  الوزير  طلب  عىل  بناء  املدنية  اخلدمة  جملس  من  بقرار  جيوز 
اإلطفاء العام منح رجل اإلطفاء مكافأة مالية يف حدود مخسة آالف دينار يف السنة الواحدة 

ملن يقوم بأعامل تستحق التقدير بالرشوط التالية:-
مراعاة  مع  عليها  املنصوص  التأديبية  العقوبات   إحد عليه  وقعت  قد  يكون  أال  ١ -

القواعد اخلاصة بمحو العقوبة .
أال يكون قد حصل عىل تقرير بتقدير ضعيف يف آخر سنة قبل النظر يف املكافأة. ٢ -

املمتازة  األعامل  عن  مفصالً  تقريراً  اإلطفاء  رجال  لشئون  العامة  اللجنة  تقدم  أن  ٣ -
حمل التقدير.
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اقرتاح  عىل  بناء  املختص  الوزير  من  بقرار  جيوز  السابقة  املادة  بأحكام  اإلخالل  دون 
مدير اإلطفاء العام منح رجال اإلطفاء من ذوي مستوي األداء املمتاز مكافأة أداء يف هناية 
السنة املالية بواقع مرتب أسايس لشهر ونصف كحد أقيص، جيوز منحها بقيمة أقل عىل أال 
وال  املادة  بتلك  املقرر  األقىص  احلد  الواحدة  املالية  السنة  خالل  املكافأتني  جمموع  يتجاوز 

جيوز اجلمع بني مكافأة األداء وبني مكافأة األعامل املمتازة املحددة بقرار وزير املالية.
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عملهم  أثناء  وانتقاهلم  وجتهيزهم  اإلطفاء  رجال  كسوة  نفقات  اإلطفاء  إدارة  تتحمل 
وتوفري الوسائل املالئمة للقيام بعملهم بالشكل املناسب.

وتقوم اإلدارة بإسكاهنم وتوفري من يقوم بإعداد الوجبات يف منشآت ومراكز اإلطفاء 
إذا اقتيض العمل ذلك.
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اإلدارة  وتتحمل  الطوارئ،  حاالت  يف  اإلطفاء  رجال  إطعام  اإلطفاء  إدارة  تتويل  كام 
بناء  املدنية  اخلدمة  جملس  من  بقرار  تصدر  التي  القواعد  حسب  طبيا  اإلطفاء  رجال  رعاية 

عىل اقرتاح الوزير املختص بعد االتفاق مع وزير الصحة واجلهات ذات االختصاص.
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تصدر بقرار من جملس اخلدمة املدنية بناء عىل اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية وطلب الوزير 
املختص قواعد ورشوط منح البدالت والعالوات اإلضافية والتعويضات التي يستحقها 

رجال اإلطفاء.
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لرجل  احلكومة  من  األداء  الواجبة  املبالغ  عىل  حجز  توقيع  أو  خصم  إجراء  جيوز  ال 
مطلوباً  يكون  ما  ألداء  أو  القضاء  من  هبا  حمكوم  لنفقة  وفاء  إال  كانت  صفة  بأي  اإلطفاء 
للحكومة من رجل اإلطفاء بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو السرتداد ما رصف له بغري وجه 

حق.
وال جيوز أن يتجاوز ما خيصم من املستحق لرجل اإلطفاء يف هاتني احلالتني عىل ربع 

الراتب، وتكون األولوية لدين النفقة عند التزاحم.
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رتبة رجل اإلطفاء حق له وال يفقدها إال إذا فقد اجلنسية الكويتية أو إذا خفضت الرتبة 
اخلاصة به طبقاً ألحكام املادة ( ٢٤) من هذا القرار.
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حتدد بقرار من جملس اخلدمة املدنية بناء عىل اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية وطلب الوزير 
املقررة  واألنواط  لألوسمة  اإلطفاء  لرجال  النقدي  البدل  منح  وأحكام  قواعد  املختص 

لرتب أقراهنم من العسكريني بقوة الرشطة.
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النظام  – خارج  طلبه  عىل  بناء  اإلطفاء  رجل  نقل  العام  اإلطفاء  مدير  من  بقرار  جيوز 
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الوظيفي لرجال اإلطفاء- وفقاً للقواعد واألحكام الواردة بنظام اخلدمة املدنية وقرارات 
جملس اخلدمة املدنية يف هذا الشأن.
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جيوز بقرار من الوزير املختص بناء عىل اقرتاح اللجنة العامة لشئون رجال اإلطفاء 
وملصلحة العمل ندب رجل اإلطفاء للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخري خاضعة ألحكام 
عمله  إىل  باإلضافة  وذلك  لإلطفاء  العامة  اإلدارة  داخل  املدنية  اخلدمة  ونظام  قانون 
األصيل ملدة ال تتجاوز سنة جيوز تكرارها ملدة أو مدد مماثلة بعد موافقة جملس اخلدمة 

املدنية.
والعالوات  بالبدالت  كامالً  ملرتبه  باإلضافة  املادة  هلذه  وفقاً  املنتدب  وحيتفظ 
واملكافآت املرتبطة وغري املرتبطة باملرتب أو أية مزايا وظيفية أخري كان يتمتع هبا عند 

الندب.
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 جيوز ملدير اإلطفاء العام املوافقة عىل ندب رجل اإلطفاء بناء عىل طلبه إىل وظيفة أخري 
خاضعة ألحكام قانون ونظام اخلدمة املدنية سواء داخل أو خارج اإلدارة العامة لإلطفاء 
وذلك وفقاً لقواعد وأحكام ورشوط الندب الواردة بنظام اخلدمة املدنية والقرارات املنظمة 
لذلك عىل أن يتقايض املنتدب خالل فرتة الندب مرتب الدرجة التي يستحقها وفقاً لقواعد 

التعيني يف اجلهة املنتدب إليها.
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 جيوز إعارة رجل اإلطفاء بعد موافقته إىل اجلهات اآلتية:-
اهليئات واملؤسسات العامة. ١ -

اهليئات الرياضية ومجعيات النفع العام. ٢ -
الرشكات التي تساهم فيها الدولة. ٣ -

احلكومات واهليئات العربية أو األجنبية أو الدولية. ٤ -
املدنية  اخلدمة  بنظام  الواردة  والرشوط  واألحكام  للقواعد  اإلعارة  ختضع  أن  عىل 

وقرارات جملس اخلدمة املدنية الصادرة تنفيذاً له.
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أو  للدراسة  منح  أو  بعثات  يف  وإيفادهم  دراسية  إجازات  اإلطفاء  رجال  منح  جيوز 
للتدريب.

من  بقرار  املنحة  أو  البعثة  يف  واإليفاد  الدراسية  اإلجازة  منح  وأحكام  قواعد  وحتدد 
الوزير املختص بعد االتفاق مع ديوان اخلدمة املدنية، عىل أن يراعى يف ذلك اآليت:

- التقيد بحكم املادة (٣٩) من نظام اخلدمة املدنية. 
حدود  يف  اإلطفاء  رجال  من  للمبعوثني  متنح  التي  املالية  املخصصات  تكون  أن   -

املخصصات املالية املقررة للمبعوثني من رجال الرشطة.
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ال جيوز لرجل اإلطفاء أن ينقطع عن عمله إال يف حدود ما يرصح له به من اإلجازات 
اآلتية:-

- اإلجازة الطارئة.
- اإلجازة الدورية.

اخلدمة  نظام  من  باملادة (٥٠)  عليها  املنصوص  اإلجازة  عدا  فيام  اخلاصة (  اإلجازة   -
املدنية).

- اإلجازة املرضية.
ويكون استحقاق رجل اإلطفاء هلذه اإلجازات والترصيح له هبا وفق املدد والقواعد 

املنصوص عليها يف قانون ونظام اخلدمة املدنية وتعديالهتام.
وجيوز منح رجل اإلطفاء إجازة خاصة ( إجازة إدارية ) ال تتجاوز مخسة عرش يوماُ يف 
السنة بمرتب كامل أو خمفض أو بدون مرتب وفقاً للقواعد واألحكام التي يصدر هبا قرار 

من الوزير املختص بناء عىل اقرتاح اللجنة العامة لشئون رجال اإلطفاء.
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إذا انقطع رجل اإلطفاء عن عمله بغري إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرصح له هبا 
االنقطاع  بلغ  فإذا  التأديبية،  باملساءلة  اإلخالل  عدم  مع  انقطاعه  مدة  عن  مرتبه  من  حيرم 
رجل  اعترب  شهراً  عرش  اثني  خالل  متصلة  غري  يوماً  ثالثني  أو  متصلة  يوماً  عرش  مخسة 
أحد  مقدماً استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغري إذن  اإلطفاء 

حدي االنقطاع.
ومع ذلك جيوز للوزير املختص استبقاء رجل اإلطفاء إذا قبل عذره عىل أال يستحق أي 

مرتبات أو بدالت أو مزايا وظيفية خالل مدة انقطاعه عن العمل.
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ترسي بشأن رجال اإلطفاء الواجبات واملحظورات املنصوص عليها يف املواد ( ٢٤، 
الواجبات  هذه  عن  فضالً  اإلطفاء  رجل  عىل  وجيب  املدنية.  اخلدمة  قانون  من   (٢٦  ،٢٥
واملحظورات أن ينفذ أوامر وتعليامت رؤسائه بعناية وحرص وأن يتعاون مع زمالئه من 

رجال اإلطفاء بالقدر الالزم ألداء األعامل املنوطة هبم.
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أو  اإلطفاء  رجال  بشان  املقررة  املحظورات  أو  الواجبات  خيالف  الذي  اإلطفاء  رجل 
خيرج عىل مقتيض الواجب يف أداء عمله يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم اإلخالل بمسئوليته 

املدنية أو اجلزائية عند االقتضاء.
كان  للمخالفة  ارتكابه  أن  ثبت  إذا  إال  التأديبية  العقوبة  من  اإلطفاء  رجل  يعفي  وال 

تنفيذاً ألمر صدر له من أحد رؤسائه وقام بتنفيذ األمر بعناية وحرص.
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 ال جيوز توقيع عقوبة تأديبية عىل رجل اإلطفاء إال بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة 
أو شفاهة وسامع أقواله وحتقيق دفاعه.

ويكون تأديب رجال اإلطفاء وفق اإلجراءات والقواعد واألحكام املنصوص عليها 
يف قانون ونظام اخلدمة املدنية.
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تنهي خدمة رجل اإلطفاء ألحد األسباب الواردة بقانون ونظام اخلدمة املدنية وتعديالهتام.
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 ترسي بشأن اإلدارة العامة لإلطفاء ورجال اإلطفاء أحكام قانون ونظام اخلدمة املدنية 
وقرارات جملس اخلدمة املدنية الصادرة تنفيذاً هلام، فيام مل يرد به نص هبذا القرار.
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سلطات  املدنية  اخلدمة  ونظام  قانون  أحكام  تطبيق  يف  املختص  للوزير  يكون   
هذه  تطبيق  يف  العام  اإلطفاء  ملدير  ويكون  وزارته،  ملوظفي  بالنسبة  الوزير  واختصاصات 

األحكام سلطات واختصاصات وكيل الوزارة.
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إخالل بالقواعد  دون  املشار إليه  لسنة ١٩٨٣   ٧ املدنية رقم  اخلدمة  جملس  قرار  يلغي 
املعمول هبا يف شأن منح البدالت والعالوات اإلضافية واملكافآت املقررة لرجال اإلطفاء 

املنظمة بقرارات سارية املفعول وفقا للقواعد واألحكام الواردة فيها.
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 ينرش هذا القرار يف اجلريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
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صدر يف : ٢٢ حمرم ١٤٢٤هـ
املوافق: ٢٥ مارس ٢٠٠٣م
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٧٨٠٨٤٠٣٠٢٤٢٥لواء إطفاء
٦٧٥٧٣٥٣٠٢٤٠٠عميد إطفاء
٢٦٨٣٦٨أربع سنوات٥٧٥٦٣٥٢٠٣عقيد إطفاء
٢٤٧٣٤٠أربع سنوات٤٩٥٥٥٥٢٠٣مقدم إطفاء
٢٣٥٣٢٨ثالث سنوات٤٣٥٤٧٥٢٠٢رائد إطفاء
٢١٥٣٠٣ثالث سنوات٣٧٠٤١٥١٥٣نقيب إطفاء
مالزم أول 
٢٠٣٢٩١ثالث سنوات٣١٠٣٥٥١٥٣إطفاء

مالزم 
١٩٠٢٧٨سنتان٢٨٠٢٩٥١٥١إطفاء
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وكيل أول 
ضابط 
إطفاء

١٧٥٢٦٣أربع سنوات٣٢٠٣٥٥٧٥

وكيل 
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بعد االطالع عيل الدستور،
- وعىل قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ يف شأن العمل يف القطاع األهيل والقوانني املعدلة له،
- وعىل القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ يف شأن العمل يف قطاع األعامل النفطية،

لسنة   ٦١ رقم  بالقانون  األمريي  باألمر  الصادر  االجتامعية  التأمينات  قانون  وعيل   -
١٩٧٦ والقوانني املعدلة له،

- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٢٨لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة البحرية والقوانني 
املعدلة له،

املدنية  املرافعات  قانون  بإصدار   ١٩٨٠ لسنة   ٣٨ رقم  بالقانون  املرسوم  وعىل   -
والتجارية والقوانني املعدلة له،

- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون املدين املعدل بالقانون 
رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦،

- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء دائرة عاملية باملحكمة الكلية،
- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني 

املعدلة له،
- وعىل القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ يف شأن إصدار قانون الصناعة،

وفرض  األجانب  عىل  الصحي  التأمني  شأن  يف   ١٩٩٩ لسنة   ١ رقم  القانون  وعىل   -
رسوم مقابل اخلدمات الصحية، 

-وعيل القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العاملة الوطنية وتشجيعها للعمل يف 
اجلهات غري احلكومية والقوانني املعدلة له،

-وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
* نرش باجلريدة الرسمية – الكويت اليوم – العدد ٩٦٣ السنة ٥٦ بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢١.
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يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطالح: 
الوزارة: وزارة الشئون االجتامعية والعمل. ١ -

الوزير: وزير الشئون االجتامعية والعمل. ٢ -
العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عمالً يدوياً أو ذهنياً ملصلحة صاحب العمل وحتت  ٣ -

إدارته وإرشافه مقابل أجر.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً مقابل أجر. ٤ -

ترتبط  أو  تتشابه  األعامل  أصحاب  أو  العامل  من  جمموعة  جيمع  تنظيم  املنظمة:  ٥ -
أعامهلم أو مهنهم أو وظائفهم ويرعى مصاحلهم، ويدافع عن حقوقهم ومتثيلهم يف 

كافة األمور املتعلقة بشؤوهنم.
©≤® …œU

ترسي أحكام هذا القانون عىل العاملني يف القطاع األهيل.
©≥® …œU

قانون  يف  نص  بشأنه  يرد  مل  فيام  البحري  العمل  عقد  عىل  القانون  هذا  أحكام  ترسي 
التجارة البحرية أو يكون النص يف هذا القانون أكثر فائدة للعامل. 
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ترسي أحكام هذا القانون عىل القطاع النفطي فيام مل يرد بشأنه نص يف قانون العمل يف 
قطاع األعامل النفطية أو يكون النص قي هذا القانون أكثر فائدة للعامل. 



≠ ≤∂¥ ≠

(*)
©μ® …œU

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
- العامل الذين ترسي عليهم قوانني أخر فيام ما نصت عليه هذه القوانني.

العالقة  تنظم  التي  بالقواعد  قراراً  بشؤوهنم  املختص  الوزير  ويصدر  املنزلية  العاملة   -
بينهم وبني أصحاب العمل. 
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أو  الفردية  يف عقود العمل  أفضل تقرر للعامل  أو حقوق  مزايا  اإلخالل بأي  مع عدم 
اجلامعية أو النظم اخلاصة أو اللوائح املعمول هبا لد صاحب العمل أو حسب عرف املهنة 

أو العرف العام، متثل أحكام هذا القانون احلد األدين حلقوق العامل.

* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٥) بتصحيح كلمة ( قوانني أخر ويف ) لتكون (قوانني أخر فيام) وذلك باستدراك 
جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون
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يصدر الوزير القرارات املنظمة لرشوط استخدام العاملة يف القطاع األهيل وعىل وجه 
اخلصوص ما ييل:

رشوط انتقال األيدي العاملة من صاحب عمل إىل آخر. ١ -
صاحب   لد عمل  صاحب  من  للعاملة  الوقت  بعض  بالعمل  اإلذن  رشوط  ٢ -

عمل آخر.
تتعلق  والتي  الوزارة  هبا  خيطروا  أن  العمل  أصحاب  عىل  يتعني  التي  البيانات  ٣ -
بموظفي الدولة املرخص هلم بالعمل لد أصحاب األعامل يف غري أوقات العمل 

احلكومي.
الوظائف واملهن واألعامل التي ال جيوز شغلها إال بعد اجتياز االختبارات املهنية  ٤ -

وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
©∏® …œU

عىل كل صاحب عمل أن يقوم بإخطار اجلهة املختصة باحتياجاته من العاملة، وعليه أن 
خيطر اجلهة املختصة سنوياً بعدد العاملة الذين يعملون لديه وذلك عىل النامذج املعدة لذلك 

وفقاً للضوابط والرشوط التي يصدر هبا قرار من الوزير.
©π® …œU

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى اهليئة العامة للقو العاملة 
يف  للوزارة  املقررة  االختصاصات  وتتويل  والعمل  االجتامعية  الشؤون  وزير  عليها  يرشف 
هذا القانون وكذلك استقدام واستخدام العاملة الوافدة بناء عىل طلبات أصحاب العمل 

ويصدر بتنظيمها قانون خالل سنة من تاريخ العمل هبذا القانون. 
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حيظر عىل صاحب العمل تشغيل عاملة أجنبية ما مل تأذن هلم اجلهة املختصة بالعمل لديه 
ويصدر الوزير قراراً باإلجراءات واملستندات والرسوم التي يتعني استيفاؤها من صاحب 

. العمل، ويف حالة الرفض جيب أن يكون قرار الرفض مسبباً
وال جيوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس املال وإال كان القرار باطالً بطالناً مطلقاً 

وكأن مل يكن.
وال جيوز لصاحب العمل أن يستقدم عامالً من خارج البالد أو أن يستخدم عامالً من 
هلم،  الفعلية  حاجته  عدم  يثبت  أو  لديه  العمل  تسليمهم  عدم  إىل  يعمد  ثم  البالد  داخل 
عن  العامل  انقطاع  حالة  ويف  بلده،  إىل  العامل  عودة  بمصاريف  العمل  صاحب  ويتكفل 
العمل والتحاقه بالعمل لد الغري يتكفل األخري بمصاريف عودة العامل إىل بلده، وبعد 

تقديم بالغ تغيب بحق العامل من الكفيل األصيل. 
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حيظر عىل الوزارة واجلهة املختصة أن متارس أي متييز أو تفضيل يف املعاملة بني أصحاب 
العمل يف منح إذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض اآلخر 
حتت أي ذريعة أو مربر، وجيوز للوزارة ألسباب تنظيمية أن توقف إصدار إذونات العمل 
أصحاب  بعض  استثناء  جيوز  ال  أنه  عىل  السنة،  يف  أسبوعني  عىل  تزيد  ال  ملدة  والتحويل 
األعامل من هذا اإليقاف دون غريهم خالل هذه املدة. ويعترب باطالً بطالناً مطلقاً وكأن مل 

يكن كل ترصف جيري عيل خالف هذه املادة.
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بقصد  املنشأة  مع  يتعاقد  عمره  من  عرشة  اخلامسة  أتم  شخص  كل  مهنياً  تلميذا  يعترب 
تعلم مهنة خالل مدة حمددة وفقاً للرشوط والقواعد التي يتفق عليها. وفيام مل يرد فيه نص 
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األحداث  بتشغيل  اخلاصة  األحكام  املهنية  التلمذة  عقد  عيل  ترسي  الباب  هذا  يف  خاص 
الواردة يف هذا القانون. 

©±≥® …œU

من  لكل  واحدة  نسخ،  ثالث  من  وحمرراً  مكتوباً  املهنية  التلمذة  عقد  يكون  أن  جيب 
يف  وحيدد  عليها  للتصديق  أسبوع  خالل  بالوزارة  املختصة  باجلهة  الثالثة  وتوضع  طرفيه 
من  مرحلة  كل  يف  متدرجة  بصورة  واملكافأة  املتتابعة  ومراحلها  تعلمها  مدة  املهنة،  العقد، 
مراحل التعليم عىل أال تقل يف املرحلة األخرية عن احلد األدين املقرر ألجر العمل املامثل. 

وال جيوز بأي حال من األحوال حتديد املكافأة عىل أساس اإلنتاج إو القطعة. 
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لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته املرتتبة عىل العقد أو 
ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم. 

كام جيوز للتلميذ إهناء العقد. وعىل الراغب يف إهناء العقد إخطار الطرف اآلخر برغبته 
يف ذلك قبل سبعة أيام عىل األقل. 
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فرصة  للعامل  هتيئ  التي  والعملية  النظرية  والربامج  الوسائل  املهني  بالتدريب  يقصد 
اإلنتاجية  ورفع كفاءهتم  قدراهتم  مران عميل لصقل  وكسب  ومهاراهتم  تطوير معلوماهتم 
وإعدادهم ملهنة معينة أو حتويلهم ملهنة أخر. ويتم التدريب يف معاهد أو مراكز أومنشآت 

حتقق هذا الغرض.
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الرشوط  املختصة  واملهنية  األكاديمية  اجلهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  الوزير  حيدد 
التدريب  ملدة  املقررة  احلدود  و  املهني  التدريب  برامج  لعقد  توافرها  الالزم  واألوضاع 
الشأن  هذا  يف  تعطى  التي  والشهادات  االختبارات  ونظام  والعملية  النظرية  والربامج 

والبيانات التي تدون فيها. 
وجيوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العامل يف مراكز أو 

معاهد منشأة أخر إذا مل يكن للمنشأة األوىل مركز أو معهد تدريب.
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فرتة  عن  كامالً  أجره  العامل  إىل  تؤدي  بأن  الباب  هذا  ألحكام  اخلاضعة  املنشأة  تلتزم 
تدريبه سواء داخل املنشأة أو خارجها. 
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 يلتزم التلميذ املهني والعامل املتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لد
أخل  فإذا  سنوات.  مخس  أقىص  وبحد  التدريب  أو  التلمذة  ملدة  مماثلة  ملدة  العمل  صاحب 
هبذا االلتزام كان لصاحب العمل أن يسرتد منه املرصوفات التي حتملها يف سبيل تعليمه أو 

تدريبه بنسبة ما تبقى من املدة الواجب قضاؤها يف العمل. 
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حيظر تشغيل من يقل سنهم عن مخس عرشة سنة ميالدية.
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الثامنة  يبلغوا  ومل  عرشة  اخلامسة  بلغوا  ممن  األحداث  تشغيل  الوزارة  من  بإذن  جيوز 
عرشة بالرشوط التالية:

اخلطرة أو املرضة بالصحة التي يصدر  أ- أن يكون تشغيلهم يف غري الصناعات واملهن 
هبا قرار من الوزير.

ال  دورية  فرتات  يف  ذلك  بعد  بالعمل  إحلاقهم  قبل  عليهم  الطبي  الكشف  ب- توقيع 
جتاوز ستة أشهر. ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه الصناعات واملهن واإلجراءات 

واملواعيد املنظمة للكشف الطبي الدوري.
©≤±® …œU

احلد األقىص لساعات العمل لألحداث ست ساعات يومياً برشط عدم تشغيلهم أكثر 
من أربع ساعات متوالية تتلوها فرتة راحة ال تقل عن ساعة. 
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العطل  وأيام  األسبوعية  الراحة  أيام  يف  أو  إضافية  عمل  ساعات  تشغيلهم  وحيظر 
. الرسمية أو من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً
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ال جيوز تشغيل النساء ليالً يف الفرتة ما بني العارشة مساءً والسابعة صباحاً، وتستثنى 
من ذلك املستشفيات واملصحات ودور العالج األهلية واملؤسسات األخر التي يصدر 
هبا قرار من وزير الشئون االجتامعية والعمل، عىل أن تلتزم جهة العمل يف مجيع احلاالت 
جهة  من  انتقاهلن  وسائل  توفري  مع  هلن  األمن  متطلبات  بتوفري  املادة  هذه  يف  إليها  املشار 

العمل وإليه. 
كام تستثنى من أحكام هذه املادة ساعات العمل خالل شهر رمضان املبارك.

©≤≥® …œU

حيظر تشغيل املرأة يف األعامل اخلطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً، كام حيظر تشغيلها يف 
األعامل الضارة باألخالق والتي تقوم عىل استغالل أنوثتها بام ال يتفق مع اآلداب العامة، 

وكذلك حيظر تشغيلها يف اجلهات التي تقدم خدماهتا للرجال فقط. 
ويصدر بتحديد تلك األعامل واجلهات قرار من وزير الشؤون االجتامعية والعمل بعد 

التشاور مع اللجنة االستشارية لشؤون العمل واملنظمة املختصة. 
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تستحق املرأة العاملة احلامل إجازة مدفوعة األجر ال حتسب من إجازهتا األخر ملدة 
سبعني يوماً للوضع برشط أن يتم الوضع خالهلا. 

طلبها  عىل  بناء  العاملة  املرأة  منح  الوضع  إجازة  انتهاء  عقب  العمل  لصاحب  وجيوز 
إجازة من دون أجر ال تزيد مدهتا عىل أربعة أ شهر لرعاية الطفولة.
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انقطاعها  أو  اإلجازة  بتلك  متتعها  أثناء  العاملة  خدمة  إهناء  العمل  لصاحب  جيوز  وال 
عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أوالوضع. 
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التي  واألوضاع  للرشوط  وفقاً  العمل  أثناء  للرضاعة  ساعتني  العاملة  املرأة  منح  جيب 
من  أقل  لألطفال  حضانة  دور  إنشاء  العمل  صاحب  عىل  وجيب  الوزارة،  قرار  حيددها 
أربع سنوات يف مراكز العمل التي يزيد عدد العامالت هبا عىل ٥٠ عاملة أو يتجاوز عدد 

العاملني هبا ٢٠٠ عامل. 
©≤∂® …œU

تستحق املرأة العاملة األجر املامثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.
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يكون ملن بلغ سن اخلامسة عرشة من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غري حمدد 
من  عرش  الثامنة  يبلغ  حتى  وذلك  السنة  جتاوز  أن  جيوز  فال  حمددة  مدته  كانت  فإن  املدة، 

العمر.
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إبرام  تاريخ  اخلصوص  وجه  عىل  فيه  ويبني  بالكتابة   َ ثابتاً العمل  عقد  يكون  أن  جيب 
العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة األجر، ومدة العقد إذا كان حمدد املدة، وطبيعة العمل، وحيرر 
من ثالث نسخ تعطي واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة باجلهة املختصة بالوزارة 
فإن مل يكن عقد العمل ثابتاً يف حمرر اعترب العقد قائامً، وجيوز للعامل يف هذه احلالة إثبات 

حقه بكافة طرق اإلثبات. 
وسواء كان عقد العمل حمدد املدة أو غري حمدد املدة ال جيوز ختفيض أجر العامل خالل 
عىل  سابق  اتفاق  كل  العام  بالنظام  لتعلقه  مطلقاً  بطالناً  باطالً  ويعترب  العقد.  رسيان  فرتة 

رسيان العقد أو الحق لرسيانه خيالف ذلك.
كام ال جيوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل ال يتفق مع طبيعة العمل املبينة 

يف العقد أو ال يتناسب مع مؤهالت وخربات العامل التي تم التعاقد معه عىل أساسها. 
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حترر مجيع العقود باللغة العربية، وجيوز إضافة ترمجة هلا بإحد اللغات األخر مع 
االعتداد بالنص العريب عند وقوع أي خالف، ويرسي حكم هذه املادة عىل كافة املراسالت 

والنرشات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعامله. 
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إذا كان عقد العمل حمدد املدة وجب أال تزيد مدته عىل مخس سنوات وال تقل عن سنة 
واحدة، وجيوز حتديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفني. 
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إذا كان عقد العمل حمدد املدة واستمر الطرفان يف تنفيذه بعد انقضاء مدته دون جتديد 
 ،اعترب جمدداً ملدة مماثلة وبالرشوط الواردة فيه ما مل يتفق الطرفان عىل جتديده برشوط أخر
ويف كل األحوال جيب أال يمس التجديد مستحقات العامل املكتسبة التي نشأت عن العقد 

السابق. 
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حتدد فرتة جتربة العامل يف عقد العمل برشط أال تزيد عىل مائة يوم عمل ويكون ألي 
من طريف العقد إهناؤه خالل فرتة التجربة دون إخطار. فإذا كان اإلهناء من جانب صاحب 

العمل التزم بدفع مكافأة هناية اخلدمة للعامل عن فرتة عمله طبقاً ألحكام هذا القانون.
ويصدر  مرة،  من  أكثر  العمل  صاحب   لد التجربة  حتت  العامل  استخدام  جيوز  وال 

الوزير قراراً بتنظيم رشوط وضوابط العمل أثناء الفرتة التجريبية. 
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إذا عهد صاحب العمل إىل آخر بتأدية عمل من أعامله أو جزء منها من الباطن وكان 
ذلك يف ظروف عمل واحدة وجب عىل من عهد إليه بالعمل أن يسوي بني عامله وعامل 

صاحب العمل األصيل يف مجيع احلقوق، ويكون كل منهام متضامناً مع اآلخر يف ذلك.
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يلتزم صاحب العمل املتعاقد لتنفيذ مرشوع حكومي أو يقوم باستخدام عامله يف املناطق 
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البعيدة عن العمران بتوفري السكن املناسب للعامل وكذلك وسائل االنتقال للمناطق البعيدة 
عن العمران دون مقابل، ويف حالة عدم توفري السكن يمنح هلم بدل سكن مناسباً، وحتدد 

بقرار من الوزير املناطق البعيدة عن العمران ورشوط السكن املناسب وبدل السكن.
ويف مجيع األحوال األخر التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفري سكن لعامله. ترسي 
عليه أحكام القرار املنصوص عليه يف الفقرة السابقة يف شأن رشوط السكن املناسب وحتديد 

بدل السكن.
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التي  اجلزاءات  الئحة  العمل  بمقر  ظاهر  مكان  يف  يعلق  أن  العمل  صاحب  عىل  جيب 
جيوز توقيعها عىل العامل املخالفني. ويراعى يف إعداد لوائح اجلزاءات ما ييل:

أ- أن حتدد املخالفات التي قد تقع من العامل وحيدد اجلزاء لكل منها.
ب - أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات .

ج - أال يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. 
. د - ال يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر عىل تاريخ ثبوته مخسة عرش يوماً

عالقة  له  كان  إذا  إال  العمل  مكان  خارج  ارتكبه  ألمر  العامل  عىل  اجلزاء  يوقع  أال   - هـ 
بالعمل.
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جيب عىل صاحب العمل أن يعتمد الئحة اجلزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة 
أن تعدل فيها طبقاً لطبيعة نشاط املنشأة أو ظروف العمل بام يتفق وأحكام هذا القانون. 

وعىل الوزارة عرض هذه اللوائح عىل املنظمة املختصة إن وجدت وإن مل توجد املنظمة 
املختصة يتم اللجوء لالحتاد العام ليبدي مالحظاته واقرتاحاته عىل هذه اللوائح.
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ال جيوز توقيع جزاء عىل العامل إال بعد إبالغه كتابة بام هو منسوب إليه وسامع أقواله 
وحتقيق دفاعه وإثبات ذلك يف حمرض يودع بملفه اخلاص، وجيب إبالغ العامل كتابة بام وقع 
حالة  يف  هلا  يتعرض  التي  والعقوبة  وأسباب توقيعها  ومقدارها  ونوعها  جزاءات  من  عليه 

العود. 
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(*)
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ال جيوز تنفيذ اخلصم من أجر العامل ملدة جتاوز مخسة أيام شهرياً، فإذا جتاوزت العقوبة 
ذلك خيصم القدر الزائد من أجر الشهر القادم أو الشهور التالية. 
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جيوز وقف العامل ملصلحة التحقيق الذي جيريه صاحب العمل أو من ينوب عنه ملدة 
مدة  عن  أجره  له  رصف  مسؤوليته  عدم  إىل  معه  التحقيق  انتهى  فإذا  أيام،  عرشة  جتاوز  ال 

الوقف.
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عىل صاحب العمل أن يضع حصيلة اخلصم من أجور عامله يف صندوق خيصص 
العامل  عىل  تعود  التي  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  النواحي  عىل  منه  للرصف 
بالفائدة وتقييد اجلزاءات باخلصم التي توقع عىل العامل يف سجل خاص يبني فيه اسم 
العمل ومقدار اخلصم و سبب توقيعه . ويف حالة تصفية املنشأة توزع حصيلة اخلصم 
املوجودة يف الصندوق عىل العامل املوجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل 

منهم.
ويصدر الوزير قراراً بالضوابط املنظمة للصندوق املشار إليه وطريقة التوزيع.

الشهور)  أو  القادم  لتكون (الشهر  األشهر)  أو  املقبل  كلمة (الشهر  بتصحيح  باملادة (٣٨)  الوارد  املادي  اخلطأ  استدراك  تم   *
وذلك باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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مع مراعاة أحكام املادة (٣٧) من هذا القانون:  
ارتكب  إذا  مكافأة  أو  تعويض  أو  إخطار  دون  العامل  يفصل  أن  العمل  لصاحب   ≠√

العامل أحد األفعال اآلتية:
إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. ١ -

إذا ثبت أن العامل قد حصل عىل العمل نتيجة غش أو تدليس. ٢ -
يتسبب  أن  شأنه  من  كان  أو  تسبب  مما  باملنشأة  اخلاصة  األرسار  العامل  أفشى  إذا  ٣ -

بخسارة حمققة هلا.
«≠ لصاحب العمل فصل العامل يف إحد احلاالت اآلتية:

إذا حكم عليه هنائياً بجريمة ماسة بالرشف أو األمانة أو األخالق. ١ -
إذا ارتكب عمالً خمالً باآلداب العامة يف مكان العمل. ٢ -

إذا وقع منه اعتداء عىل أحد زمالئه أو عىل صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء  ٣ -
العمل أو بسببه. 

إذ أخل أو قرصّ يف أي من االلتزامات املفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا  ٤ -
القانون.

إذا ثبتت خمالفته املتكررة لتعليامت صاحب العمل.  ٥ -
ويف هذه احلاالت ال يرتتب عىل قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة هناية اخلدمة. 

Ã≠ للعامل املفصول إلحد احلاالت املذكورة يف هذه املادة حق الطعن يف قرار الفصل 

أمام الدائرة العاملية املختصة وذلك وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون، وإذا 
ثبت بموجب حكم هنائي أن صاحب العمل قد تعسف يف فصله للعامل، استحق األخري 

مكافأة هناية اخلدمة وتعويضاً عام حلقه من أرضار مادية وأدبية. 



≠ ≤∑∂ ≠

ويف مجيع األحوال جيب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه، وتتويل 
الوزارة إبالغ جهاز إعادة هيكلة القو العاملة. 
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إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول ملدة سبعة أيام متصلة أو عرشين يوماً 
متفرقة خالل سنة، جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيالً حكامً، ويف هذه احلالة ترسي 

أحكام املادة (٥٣) من هذا القانون يف شأن استحقاق العامل ملكافأة هناية اخلدمة. 
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َ حلكم قضائي  إذا حبس العامل بسبب اهتام صاحب العمل له حبساً احتياطياً أو تنفيذاً
غري هنائي، اعترب موقوفاً عن العمل وال جيوز لصاحب العمل إهناء عقده إال إذا أدين بحكم 

هنائي.
وإذا صدر حكم برباءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل، التزم هذا 

األخري برصف أجره عن مدة وقفه، مع تعويضه تعويضاً عادالً تقدره املحكمة.
(*)
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إذا كان عقد العمل غري حمدد املدة جاز لكل من طرفيه إهناؤه بعد إخطار الطرف اآلخر 
ويكون اإلخطار عىل الوجه اآليت:

أ- قبل إهناء العقد بثالثة أشهر عىل األقل بالنسبة للعامل املعينني بأجر شهري.
ب- قبل إهناء العقد بشهر عىل األقل بالنسبة للعامل اآلخرين، فإذا مل يراع الطرف الذي 
أهنى العقد مدة اإلخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف اآلخر بدل مهلة اإلخطار مساوياً 

ألجر العامل عن نفس املدة. 
يوماً  يتغيب  أن  للعامل  حيق  العمل،  صاحب  جانب  من  باإلهناء  اإلخطار  كان  ج- إذا 
كامالً يف األسبوع أو ثامن ساعات أثناء األسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع 

استحقاقه ألجره عن يوم أو ساعات الغياب.
يف  بذلك  العمل  صاحب  خيطر  أن  برشط  الغياب وساعاته  يوم  حتديد  للعامل  ويكون 
) لتكون ( أثار وبخاصة) وذلك  * تم استدراك اخلطأ املادي الوارد بالبند (د) من املادة (٤٤) بتصحيح عبارة ( أثار خصوصاً

باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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اليوم السابق للغياب عىل األقل.
مدة  احتساب  مع  اإلخطار  مهلة  أثناء  العمل  عن  العامل  يعفي  أن  العمل  د- لصاحب 
آثار  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما  مع  املهلة،  تلك  انتهاء  حني  إىل  مستمرة  العامل  خدمة 

وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهله اإلخطار.
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ال جيوز لصاحب العمل استعامل حق إهناء العقد املخول له بمقتىض املادة السابقة أثناء 
متتع العامل بإجازة من اإلجازات املنصوص عليها يف هذا القانون. 
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املطالبة  بسبب  أو  النقايب  نشاطه  بسبب  أو  مربر  دون  من  العامل  خدمة  إهناء  جيوز  ال 
بسبب  خدمة العامل  وفقاً ألحكام القانون، كام ال جيوز إهناء  املرشوعة  التمتع بحقوقه  أو 

اجلنس أو األصل أو الدين. 
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إذا كان عقد العمل حمدد املدة وقام أحد طرفيه بإهنائه بغري حق التزم بتعويض الطرف 
اآلخر عام أصابه من رضر، عىل أال جياوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن املدة 
املتبقية من العقد ويراعى يف حتديد الرضر بالنسبة إىل طرفيه العرف اجلاري وطبيعة العمل 
ومداه،  وجوده  حيث  من  الرضر  يف  تؤثر  التي  االعتبارات  كافة  عام  وبوجه  العقد،  ومدة 

وخيصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقاً للطرف اآلخر من ديون.
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للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه ملكافأة هناية اخلدمة يف أي من 
األحوال التالية:

أ- إذا مل يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون. 
ب- إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهام.

التحكيم  جلنة  من  قرار  بمقتىض  صحته  أو  سالمته  هيدد  العمل  يف  استمراره  كان  ج- إذا 
الطبي بوزارة الصحة. 
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د- إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشاً أو تدليساً وقت التعاقد يف ما يتعلق 
برشوط العمل.

هـ- إذا اهتمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائياً وحكم هنائياً برباءته. 
و - إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً خمالً باآلداب نحو العامل.
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ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد 
إجازته املرضية، وذلك بشهادة معتمدة من اجلهات الطبية املختصة الرسمية. 

(*)
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ينتهي عقد العمل يف األحوال التالية:
أ- صدور حكم هنائي بإشهار إفالس صاحب العمل.

. ب- إغالق املنشأة هنائياً
أما يف حالة بيع املنشأة أو إدماجها يف غريها أو انتقاهلا باملرياث أو اهلبة أو غري ذلك من 
الترصفات القانونية، فإن عقد العمل يرسي يف مواجهة اخللف بالرشوط ذاهتا الواردة فيه، 
وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق جتاه العامل إىل صاحب العمل الذي حل 

حمله. 
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يستحق العامل مكافأة هناية اخلدمة عىل الوجه اآليت:
أ- أجر عرشة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات اخلمس األوىل ومخسة عرش يوماً عن 
كل سنة من السنوات التالية بحيث ال تزيد املكافأة عىل أجر سنة وذلك للعامل الذين 

يتقاضون أجورهم باليومية أو باألسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.
ب-  أجر مخسة عرش يوماً عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل وأجر شهر عن كل 
ونصف  سنة  أجر  عن  جمموعها  يف  املكافأة  تزيد  ال  بحيث  التالية  السنوات  من  سنة 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٥٠) بتصحيح عبارة (إدماجها يف غريه) لتكون (إدماجها يف غريها) وذلك باستدراك 

جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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وذلك للعامل الذي يتقاضون أجورهم بالشهر. 
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل، وتستقطع من 

مكافأة هناية اخلدمة املستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.
ويراعي يف ذلك أحكام قانون التأمينات االجتامعية، عىل أن يلتزم صاحب العمل بدفع 
صايف الفرق بني املبالغ التي حتملها نظري اشرتاك العامل يف التأمينات االجتامعية و املبالغ 

املستحقة عن مكافأة هناية اخلدمة. 
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اخلدمة  هناية  مكافأة  العامل  يستحق  القانون  هذا  من   (٤٥) املادة  أحكام  مراعاة  مع 
املنصوص عليها يف املادة السابقة كاملة يف األحوال التالية:

أ- إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل.
ب- أذا انتهت مدة العقد املحدد املدة دون أن يتم جتديده.

) من هذا القانون.  إذا انتهى العقد طبقاً ألحكام املواد (٤٨، ٤٩، ٥٠ج- 
د- إذا أهنت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خالل سنة من تاريخ الزواج.
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يستحق العامل نصف مكافأة هناية اخلدمة املنصوص عليها يف املادة (٥١) إذا قام بإهناء 
العقد غري حمدد املدة من جانبه، وكانت مدة خدمته ال تقل عن ثالث سنوات ومل تبلغ مخس 
سنوات فإذا بلغت مدة خدمته مخس سنوات ومل تبلغ عرش سنوات استحق ثلثي املكافأة، 

وإذا بلغت مدة خدمته عرش سنوات يستحق املكافأة كاملة. 
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حيق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن حيصل من صاحب العمل عىل شهادة هناية اخلدمة 
تتضمن بياناًً بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه. وال جيوز أن تتضمن هذه الشهادة أي 
أو  رصاحة  أمامه  العمل  فرص  من  يقلل  شكل  يف  تصدر  أو  العامل  إىل  تسئ  قد  عبارات 
أو  مستندات  من  لديه  أودعه  قد  يكون  ما  للعامل  يرد  بأن  العمل  صاحب  ويلتزم  داللة 

شهادات أو أدوات.
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لقاء  يتقاضاه  أن  له  ينبغي  أو  أسايس  أجر  من  العامل  يتقاضاه  ما  باألجر  يقصد 
عمله وبسببه مضافاً إليه كافة العنارص املنصوص عليها يف العقد أو لوائح صاحب 

العمل. 
 ١٩ وفقاً للقانون رقم  املقررتني  األوالد  وعالوة  االجتامعية  اإلخالل بالعالوة  ودون 
لسنة ٢٠٠٠ املشار إليه يدخل يف حساب األجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من عالوات 

أو مكافآت أو بدالت أو منح أو هبات أو مزايا نقدية. 
وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صايف األرباح ومل حتقق املنشأة ربحاً أو حققت 
ربحاً ضئيالً جداً بحيث ال تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به جيب تقدير أجره 

عىل أساس أجر املثل أو وفقاً لعرف املهنة أو ملقتضيات العدالة. 
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تؤدي األجور يف أحد أيام العمل بالعملة املتداولة مع مراعاة ما ييل:
أ- العامل املعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة عىل األقل كل شهر.

ب- العامل اآلخرون تؤدي أجورهم مرة عىل األقل كل أسبوعني. 
وال جيوز تأخري دفع األجور عن اليوم السابع من تاريخ االستحقاق.
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يدفع  أن  القانون،  هذا  ألحكام  وفقاً  عامله  يستخدم  الذي  العمل  صاحب  عىل  يتعني 
صورة  ترسل  وأن  املحلية  املالية  املؤسسات   لد حساباهتم  يف  لديه  العاملني  مستحقات 
من الكشوف املرسلة لتلك املؤسسات هبذا الشأن إىل وزارة الشؤون االجتامعية والعمل، 
ويصدر قرار من جملس الوزراء بناء عىل عرض وزيري الشؤون االجتامعية والعمل واملالية 
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املرصوفات  حيث  من  احلسابات  هبذه  اخلاصة  املعاملة  وقواعد  اجلهات  تلك  بتحديد 
والعموالت واإلجراءات التنظيمية يف هذا الشأن. 
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موافقته  بغري   أخر فئة  إىل  الشهري  باألجر  عامالً  ينقل  أن  العمل  لصاحب  جيوز  ال 
باألجر  عمله  فرتة  خالل  العامل  اكتسبها  التي  باحلقوق  اإلخالل  دون  ذلك  عىل  الكتابية 

الشهري.
©μπ® …œU

مستحقة  قروض  أو  لديون  وفاء  العامل  أجر  من   (%١٠) من  أكثر  استقطاع  جيوز  ال  أ- 
لصاحب العمل وال يتقاىض األخري عنها أية فائدة.

ب- ال جيوز احلجز عىل األجر املستحق للعامل أو النزول عنه أو اخلصم منه إال يف حدود 
(٢٥%) من األجر وذلك لدين النفقة أو لدين املأكل أو امللبس أو الديون األخر بام يف 

.ذلك دين صاحب العمل، وعند التزاحم يقدم دين النفقة عىل الديون األخر
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ال جيوز إلزام العامل برشاء أغذية أو سلع من حمال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
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يلزم صاحب العمل بدفع أجور عامله خالل فرتة اإلغالق إذا تعمد غلق املنشأة إلجبار 
العامل عىل الرضوخ واإلذعان ملطالبه، كام يلتزم بدفع أجور عامله طوال فرتة تعطيل املنشأة 
كلياً أو جزئياً ألي سبب آخر ال دخل للعامل فيه، طاملا رغب صاحب العمل يف استمرار 

عملهم لديه. 
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يراعي يف حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه، فإذا كان العامل ممن يتقاضون 
أجورهم بالقطعة حتدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خالل أيام العمل الفعلية يف األشهر الثالثة 
األخرية، ويكون تقدير املزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خالل 
األثنى عرش شهراً األخرية عىل االستحقاق، فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب املتوسط 
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عىل نسبة ما أمضاه منها يف اخلدمة وال جيوز ختفيض أجر العامل خالل مدة عمله ألي سبب 
من األسباب.
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األدنى  احلد  فيه  حيدد  أقىص  كحد  سنوات  مخس  كل  قراراً  يصدر  أن  الوزير  عىل  جيب 
تشهدها  التي  التضخم  بنسب  ذلك  يف  مستهدياً  والصناعات،  املهن  لطبيعة  وفقاً  لألجور 

البالد، و ذلك بعد التشاور مع اللجنة االستشارية لشؤون العمل واملنظامت املختصة.
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مع عدم اإلخالل بأحكام املادة (٢١) من هذا القانون ال جيوز تشغيل العامل أكثر 
من ثامين وأربعني ساعة أسبوعياً أو ثامين ساعات يومياً إال يف احلاالت املنصوص عليها 
ساعة  وثالثني  ستاً  املبارك  رمضان  شهر  يف  العمل  ساعات  وتكون  القانون،  هذا  يف 

. أسبوعياً
وجيوز إنقاص ساعات العمل يف األعامل املرهقة أو املرضة بالصحة أو لظروف قاسية 

وذلك بقرار يصدر من الوزير.
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أ- ال جيوز تشغيل العامل أكثر من مخس ساعات متصلة يومياً دون أن يعقبها فرتة راحة 
ال تقل عن ساعة وال حتسب فرتات الراحة ضمن ساعات العمل.

ثامين  العمل  ساعات  فتكون  واالستثامري،  واملايل  املرصيف  القطاع  ذلك  من  ويستثنى 
ساعات متصلة. 

ب-  جيوز بعد موافقة الوزير تشغيل العامل من دون فرتة راحة ألسباب فنية أو طارئة أو 
يف األعامل املكتبية رشيطة أن يقل جمموع ساعات العمل اليومية وفقاً ملا نصت عليه 

املادة (٦٤) من هذا القانون بساعة واحدة عىل األقل.
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مع عدم اإلخالل بأحكام املادتني (٢١) و (٦٤) من هذا القانون جيوز بأمر كتايب من 
صاحب العمل تشغيل العامل فرتة إضافية إذا كان ذلك الزماً ملنع وقوع حادث خطر أو 
اليومي،  القدر  عىل  تزيد  أعامل  مواجهة  أو  حمققة  خسارة  تفادي  أو  عنه  نشأ  ما  إلصالح 
وال جيوز أن تزيد ساعات العمل اإلضايف عىل ساعتني يف اليوم الواحد وبحد أقىص مائة 
أسبوعياً  أيام  ثالثة  عىل  اإلضايف  العمل  فرتات  تزيد  أن  جيوز  ال  كام  سنوياً،  ساعة  وثامنون 
وتسعني يوماً يف السنة، وال حيول ذلك دون حق العامل يف إثبات تكليف صاحب العمل 
له بالعمل اإلضايف فرتة إضافية بكافة طرق اإلثبات أو بحق العامل احلصول عىل أجره عن 
فرتة العمل اإلضايف يزيد عىل أجره العادي يف الفرتة املامثلة بمقدار ٢٥ يف املائة، ويراعى يف 
هذا األجر ما تقيض به املادة (٥٦) من هذا القانون. وعىل صاحب العمل أن يمسك سجالً 
املقابلة  واألجور  اإلضافية  الساعات  وعدد  األيام  تواريخ  فيه  يبني  اإلضايف  للعمل  خاصاً 

للعمل اإلضايف الذي كلف به العامل.
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متصلة  ساعة  وعرشين  بأربع  وحتدد  األجر  مدفوعة  أسبوعية  راحة  يف  احلق  للعامل 
عقب كل ستة أيام عمل، وجيوز لصاحب العمل عند الرضورة تشغيل العامل يوم راحته 
من  األقل  عىل  املائة  ٥٠يف  العامل  ويتقاىض  ذلك،  العمل  ظروف  اقتضت  إذا  األسبوعية 

أجره إضافة ألجره األصيل، ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
وال خيل حكم الفقرة السابقة يف حساب حق العامل بام فيها أجره اليومي وإجازته 
حيث جيري حساب هذا احلق بقسمة راتبه عىل عدد أيام العمل الفعلية دون أن حتسب 
مدفوعة  هذه  الراحة  أيام  كون  من  الرغم  عىل  األسبوعية،  راحته  أيام  ضمنها  من 

األجر.
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اإلجازات الرسمية املقررة للعامل بأجر كامل هي:
أ- يوم رأس السنة اهلجرية يوم واحد.

ب- يوم اإلرساء املعراج يوم واحد.
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ج- عيد الفطر السعيد ثالثة أيام.
د- وقفة عيد األضحى املبارك يوم واحد.

ه- عيد األضحى املبارك ثالثة أيام.
و- املولد النبوي الرشيف يوم واحد.

اليوم الوطني ٢٥ز-  فرباير يوم واحد.
يوم التحرير ٢٦ح-  فرباير يوم واحد.

ط- يوم رأس السنة امليالدية يوم واحد.
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل يف أحد هذه األيام قرر له أجر مضاعف 

عنه مع تعويضه بيوم بديل.
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مع مراعاة حكم املادة (٢٤) من هذا القانون للعامل احلق يف اإلجازات املرضية اآلتية 
خالل السنة:

- مخسة عرش يوماً – بأجر كامل.

- عرشة أيام – بثالثة أرباع أجر.
- عرشة أيام – بنصف أجر.
- عرشة أيام - بربع األجر.

- ثالثون يوماً – من دون أجر. 
ويثبت املرض الذي يقتيض اإلجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو 
الطبيب املسؤول يف الوحدة الصحية احلكومية، فإذا وقع خالف يف شأن استحقاق اإلجازة 

أو مدهتا فإن شهادة الطبيب احلكومي تكون هي املعتمدة.
أما ما خيص األمراض املستعصية فتستثنى بقرار من الوزير املختص، حيدد فيه نوع هذه 

األمراض. 

هـ-
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. للعامل احلق يف إجازة سنوية مدفوعة األجر مدهتا ثالثون يوماً
األقل  عىل  أشهر  تسعة  قضائه  بعد  إال  األوىل  السنة  عن  إجازة  العامل  يستحق  وال 
وأيام  الرسمية  العطل  أيام  السنوية  اإلجازة  ضمن  حتسب  وال  العمل،  صاحب  خدمة  يف 
اإلجازات املرضية الواقعة خالهلا، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه 

منها يف العمل ولو كانت السنة األويل من اخلدمة.
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يدفع للعامل أجره املستحق عن اإلجازة السنوية قبل القيام هبا. 
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لصاحب العمل حق حتديد موعد اإلجازة السنوية كام جيوز له جتزئتها برضاء العامل 
بعد األربعة عرش يوماً األوىل منها. 

صاحب  موافقة  بعد  وله  سنتني،  إجازة  عىل  يزيد  ال  بام  إجازاته  جتميع  حق  وللعامل 
العمل القيام هبا دفعة واحدة، وجيوز بموافقة الطرفني جتميع اإلجازات السنوية ألكثر من 

سنتني. 
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مع عدم اإلخالل بأحكام املادتني (٧٠) و (٧١) للعامل احلق يف احلصول عىل مقابل 
نقدي أليام إجازته السنوية املجتمعة يف حالة انتهاء عقده. 
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السنوية  إجازته  عن  يتنازل  أن  للعامل  جيوز  ال  املادة (٧٢)  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 
بعوض أو بغري عوض، ولصاحب العمل أن يسرتد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله 

خالهلا لد صاحب عمل آخر.
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يف  أعىل  مؤهل  عىل  للحصول  بأجر  دراسية  إجازة  العامل  منح  العمل  لصاحب  جيوز 
جمال عمله عىل أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفرتة اإلجازة الدراسية بحد أقىص قدره 
مخس سنوات، ويف حالة إخالل العامل هبذا الرشط يلتزم برد األجور التي تقاضاها خالل 

فرتة اإلجازة بنسبة ما تبقى من املدة الواجب قضاؤها يف العمل.
©∑∂® …œU

للعامل الذي أمىض سنتني متصلتني يف خدمة صاحب العمل احلق يف إجازة مدفوعة 
األجر مدهتا واحد وعرشون يوماً ألداء فريضة احلج، رشيطة أال يكون قد أد الفريضة 

قبل ذلك.
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للعامل يف حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة األوىل أو الثانية احلق يف إجازة بأجر كامل 
مدهتا ثالثة أيام. 

أربعة  ملدة  كامل  بأجر  عدة  إجازة  يف  احلق  زوجها  يتوىف  التي  املسلمة  العاملة  وللمرأة 
أشهر وعرشة أيام من تاريخ الوفاة، عىل أال متارس أي عمل لد الغري طوال فرتة اإلجازة 

وتنظم رشوط منح هذه اإلجازة بقرار من الوزير.
يوماً  وعرشين  واحد  ملدة  إجازة  زوجها  عنها  املتويف  املسلمة  غري  العاملة  املرأة  ومتنح 

مدفوعة الراتب. 
©∑∏® …œU

جيوز لصاحب العمل منح العامل إجازة مدفوعة األجر حلضور املؤمترات واللقاءات 
الدورية واالجتامعية العاملية. 

ويصدر الوزير قراراً برشوط وقواعد منح هذه اإلجازة.  
©∑π® …œU

جيوز لصاحب العمل منح العامل، بناء عىل طلبه إجازة خاصة من دون أجر خالف 
اإلجازات املشار إليها يف هذا الفصل.
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جيب عىل كل صاحب عمل أن حيتفظ لكل عامل بملف عمل حيتوي عىل نسخة من إذن 
العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاقة املدنية واملستندات الدالة عىل اإلجازات 
السنوية واملرضية وساعات العمل اإلضافية وإصابات العمل وأمراض املهنة واجلزاءات 
التي وقعت عليه وتاريخ انتهاء اخلدمة وأسباب انتهائها ونسخة من إيصاالت استالمه ملا 
يكون قد أودعه لد صاحب العمل من أوراق وأدوات وشهادات اخلربة التي سلمت إليه 

بعد انتهاء عمله. 
©∏±® …œU

جيب عىل كل صاحب عمل أن حيتفظ بسجالت السالمة املهنية وفقاً للنامذج والضوابط 
التي يصدر بشأهنا قرار من الوزير.

©∏≤® …œU

جيب عىل صاحب العمل أن يعلق يف مكان ظاهر بمقر العمل الئحة معتمدة من إدارة 
خالهلا  الراحة  وفرتة  اليومية  العمل  أوقات  اخلصوص  وجه  عىل  تتضمن  املختصة  العمل 

والراحة األسبوعية واإلجازات الرسمية.
©∏≥® …œU

جيب عىل صاحب العمل اختاذ كافة احتياطات السالمة الالزمة حلامية العامل واآلالت 
السالمة  وسائل  توفري  مع  العمل  خماطر  من  عليها  واملرتددين  املنشأة  يف  املتداولة  واملواد 
والصحة املهنية الالزمة لذلك والتي يصدر بشأهنا قرار من الوزير املختص بعد أخذ رأي 

اجلهات املعنية.
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وال جيوز حتميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفري وسائل احلامية له.
©∏¥® …œU

جيب عىل صاحب العمل أن يبني للعامل قبل مزاولة العمل املخاطر التي قد يتعرض 
بالتعليامت  اخلاصة  القرارات  الوزير  ويصدر  اختاذها،  عليه  جيب  التي  الوقاية  ووسائل  هلا 
السالمة  وأدوات  العمل  بمكان  ظاهرة  أماكن  يف  توضع  التي  التحذيرية  والعالمات 

الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفريها يف األنشطة املختلفة.  
©∏μ® …œU

تلتزم  التي  األنشطة  أنواع  بتحديد  قراراًً  املعنية  اجلهات  رأي  أخذ  بعد  الوزير  يصدر 
بتوفري املعدات والوسائل الالزمة للسالمة والصحة املهنية للعاملني يف املنشآت مع تعيني 
فنيني أو متخصصني يف الرقابة عىل مد توافر اشرتاطات السالمة والصحة املهنية للمنشأة، 

وحيدد القرار مؤهالت وواجبات هؤالء الفنيني واملتخصصني وبرامج تدريبهم. 
©∏∂® …œU

جيب عىل صاحب العمل اختاذ االحتياطات الكفيلة حلامية العامل من األرضار الصحية 
وأمراض املهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل اإلسعافات األولية واخلدمات 

الطبية. 
وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم االحتياطات وجدول 
الرتكيز  ودرجات  الضارة  املواد  وجدول  هلا  املسببة  واألعامل  والصناعات  املهنة  أمراض 

املسموح هبا. 
©∏∑® …œU

بعناية  منها  بحوزته  ما  باستعامل  ويتعهد  الوقاية  وسائل  يستعمل  أن  العامل  عىل  جيب 
وأن ينفذ التعليامت املوضوعة لسالمته وصحته ووقايته من اإلصابات وأمراض املهنة. 

©∏∏® …œU

مع مراعاة أحكام قانون التأمينات االجتامعية يلتزم صاحب العمل بالتأمني عىل عامله 
لد رشكات التأمني ضد إصابات العمل وأمراض املهنة. 
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هذه  حتل  االجتامعية  التأمينات  لقانون  وفقاً  العمل  إصابات  تأمني  أحكام  تطبيق  عند 
األحكام بالنسبة للمؤمن عليهم اخلاضعني هلذا التأمني حمل األحكام الواردة يف املواد التالية 

بالنسبة إلصابات العمل وأمراض املهنة. 
©π∞® …œU

إذا أصيب العامل يف حادث بسبب العمل أو يف أثنائه أو يف الطريق إىل العمل أو العودة 
منه كان عىل صاحب العمل إبالغ احلادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب األحوال، 

إىل كل من: 
أ- خمفر الرشطة الواقع يف دائرة اختصاصه حمل العمل.
ب- إدارة العمل الواقع يف دائرة اختصاصها حمل العمل.

ج- مؤسسة التأمينات االجتامعية أو رشكة التأمني املؤمن عىل العامل لدهيا ضد إصابات 
ملن  جيوز  كام  بذلك،  حالته  سمحت  إذا  اإلبالغ  هبذا  العامل  يقوم  أن  وجيوز  العمل. 

يمثله القيام به.
©π±® …œU

مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ يف شأن التأمني الصحي عىل 
عالج  نفقات  العمل  صاحب  يتحمل  الصحية  اخلدمات  مقابل  رسوم  وفرض  األجانب 
دور  أو  احلكومية  املستشفيات  بأحد  املهنة  وأمراض  العمل  إصابات  من  املصاب  العامل 
العالج األهلية التي حيددها بام يف ذلك قيمة األدوية ومرصوفات االنتقال، وحيدد الطبيب 
املعالج يف تقريره فرتة العالج ونسبة العجز املتخلف عن اإلصابة ومد قدرة العامل عىل 

االستمرار يف مبارشة العامل.
وجيوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم لإلدارة املختصة االعرتاض عىل 

التقرير الطبي خالل شهر من تاريخ العلم به أمام جلنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
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جيب عىل كل صاحب عمل أن يوايف الوزارة املختصة بإحصائية عن حوادث إصابات 
العمل وأمراض املهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.

ويصدر الوزير قراراً باملواعيد املحددة لذلك.
©π≥® …œU

للعامل املصاب بإصابة عمل أو مرض مهني احلق يف تقايض أجره طوال فرتة العالج 
فقط  األجر  نصف  له  يدفع  أشهر  ستة  عىل  العالج  فرتة  زادت  وإذا  الطبيب،  حيددها  التي 

حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوىف.
©π¥® …œU

للعامل املصاب أو املستحقني عنه احلق يف التعويض عن إصابة العمل أو أمراض املهنة 
طبقاً للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير، وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة. 

©πμ® …œU  

يسقط حق العامل يف التعويض عن اإلصابة إذا ثبت من التحقيق:
أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.

ويعترب  العامل،  من  ومقصود  فاحش  سلوك  سوء  بسبب  حدثت  قد  اإلصابة  ب- أن 
خمالفة  وكل  املخدرات،  أو  اخلمر  تأثري  حتت  املصاب  يأتيه  فعل  كل  ذلك  حكم  يف 
للتعليامت اخلاصة بالوقاية من أخطار العمل وأرضار املهنة املعلقة يف مكان ظاهر من 
أماكن العمل، هذا ما مل تنشأ عن اإلصابة وفاة العامل أو ختلف عجزاً مستديامً تزيد 

نسبته عيل (٢٥يف املائة) من العجز الكيل.
©π∂® …œU

إذا اصيب العامل بأحد أمراض املهنة أو ظهرت أعراض مرض املهنة عليه أثناء اخلدمة 
أو خالل سنة من ترك العمل، رست عليه أحكام املواد (٩٣، ٩٤، ٩٥) من هذا القانون. 

©π∑® …œU

الطبي  التحكيم  جلنة  ما قررته  أو  املعالج  الطبيب  من  الصادر  الطبي  التقرير  حيدد  ١ -
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عن حالة العامل املصاب مسئوولية أصحاب األعامل السابقني ويلزم هؤالء – كل 
التي  واألعامل  الصناعات  كانت  إذا  خدمته-  يف  العامل  قضاها  التي  املدة  بنسبة 

يامرسوهنا مما ينشأ عنه املرض املصاب به العامل.
 ( يتقايض العامل أو املستحقون من بعده التعويض املنصوص عليه يف املادة (٩٤- ٢
من املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية أو رشكة التأمني املؤمن لدهيا- بحسب 
التزاماهتم  يف  السابقني  األعامل  أصحاب  إىل  الرجوع  منهام  ولكل  األحوال- 

املنصوص عليها يف الفقرة (١) من هذه املادة. 
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وفقاً  مكفول  للعامل  النقايب  التنظيم  وحق  األعامل،  ألصحاب  احتادات  تكوين  حق 
وتطبق  األهيل  القطاع  يف  العاملني  عىل  الباب  هذا  أحكام  وترسي  القانون،  هذا  ألحكام 
التي  القوانني  مع  يتعارض  ال  فيام  والنفطي  احلكومي  القطاعني  يف  العاملني  عىل  أحكامه 

تنظم شؤوهنم. 
(*)

©ππ® …œU

جلميع العامل الكويتيني احلق يف أن يكونوا فيام بينهم نقابات ترعى مصاحلهم وتعمل 
وألصحاب  هبم،  اخلاصة  األمور  كافة  يف  ومتثلهم  واالجتامعية  املادية  حالتهم  حتسني  عىل 

األعامل حق تكوين احتادات هلم لذات األهداف. 
©±∞∞® …œU

يتبع يف إجراء تأسيس املنظمة ما يأيت:
األعامل  أصحاب  من  عدد  أو  نقابة  تأسيس  يف  الراغبني  العامل  من  عدد  اجتامع  ١ -
الفريقني  من  ألي  تأسيسية  عمومية  مجعية  بصفة  وذلك  احتاد  تأسيس  يف  الراغبني 
عن  تقل  ال  بمدة  األقل  عىل  يوميتني  صحيفتني  يف  ذلك  عن  اإلعالن  خالل  من 
ووقته  االنعقاد  مكان  حتديد  مع  العمومية  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  من  أسبوعني 

وأهدافه. 
تقوم اجلمعية العمومية التأسيسية بإقرار الئحة النظام األسايس للمنظمة وهلا أن  ٢ -
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٩٩) بتصحيح عبارة (ومتثلهم يف مجيع) لتكون (ومتثلهم يف كافة) وذلك باستدراك 

جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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تسرتشد يف ذلك بالالئحة النموذجية التي يصدر هبا قرار من الوزير.
نظامها  يف  الواردة  لألحكام  وفقاً  اإلدارة  جملس  التأسيسية  اجلمعية  تنتخب  ٣ -

األسايس.
(*)

©±∞±® …œU

ورشوط  أجلها  من  أنشئت  التي  وأغراضها  أهدافها  للمنظمة  األسايس  النظام  يبني 
األعضاء  من  حتصل  التي  واالشرتاكات  وواجباهتم  أعضائها  وحقوق  عضويتها 
واختصاصات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وعدد أعضاء جملس اإلدارة ورشوط 
عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد املتعلقة بامليزانية وإجراءات تعديل النظام األسايس 
للمنظمة وإجراءات حلها وكيفية تصفية أمواهلا وكذلك السجالت والدفاتر التي حتتفظ هبا 

املنظمة وأسس الرقابة الذاتية. 
©±∞≤® …œU

عىل جملس اإلدارة املنتخب أن يودع، خالل مخسة عرش يوماً من تاريخ انتخابه، أوراق 
تأسيس املنظمة لد الوزارة. 

باملوافقة  الوزير  قرار  صدور  تاريخ  من  اعتباراً  للمنظمة  االعتبارية  الشخصية  وتثبت 
عىل إنشائها بعد إيداع األوراق كاملة ومستوفاة لد الوزارة. 

أوراق  واستيفاء  تأسيسها  إجراءات  تصحيح  نحو  املنظمة  وتوجيه  إرشاد  وللوزارة 
إيداع  تاريخ  من  يوماً  عرش  مخسة  خالل  بالرد  الوزارة  تقم  مل  فإذا  إشهارها،  قبل  التأسيس 

األوراق تثبت الشخصية االعتبارية للمنظمة بقوة القانون. 
(**)

©±∞≥® …œU

عىل العامل وأصحاب األعامل ومنظامهتم، عند متتعهم باحلقوق الواردة يف هذا الباب، 
وأن  املنظمة  اجلهات  مجيع  شأن  ذلك  يف  شأهنم  الدولة  يف  السارية  القوانني  كافة  احرتام 
يامرسوا نشاطهم يف حدود األهداف الواردة يف النظام األسايس للمنظمة دون جتاوز هلذه 

األهداف أو اخلروج عليها. 
باستدراك  وذلك  النظام)  لتكون (تعديل  التعليم)  عبارة (تعديل  بتصحيح  باملادة (١٠١)  الوارد  املادي  اخلطأ  استدراك  تم   *

جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
** تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (١٠٣) بتصحيح عبارة (اخلروج عنها) لتكون (اخلروج عليها) وذلك باستدراك 

جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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السليم  التطبيق  نحو  األعامل  أصحاب  ومنظامت  النقابية  املنظامت  إرشاد  الوزارة  عىل 
للقانون وكيفية القيد يف السجالت والدفاتر املالية اخلاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك 

أي نقص يف البيانات والقيود املدونة هبا.
وحيظر عيل النقابات:

االشتغال باملسائل السياسية والدينية أو املذهبية. ١ -
توظيف أمواهلا يف مضاربات مالية أو عقارية أو غريها من أنواع املضاربات. ٢ -

قبول اهلبات والوصايا، إال بعد علم الوزارة.  ٣ -
©±∞μ® …œU

حيق للنقابات بعد موافقة رب العمل واجلهات املعنية يف الدولة، فتح مقاصف ومطاعم 
خلدمة العامل داخل إطار املؤسسة. 

©±∞∂® …œU

للنقابات املشهرة وفقاً ألحكام هذا الباب أن تكون فيام بينها احتادات ترعى مصاحلها 
املشرتكة ولالحتادات املشهرة وفقاً ألحكام هذا القانون أن تكون فيام بينها احتاداً عاماً عىل 
أال يكون هناك أكثر من احتاد عام واحد لكل من العامل وأصحاب العمل، ويتبع يف تكوين 

االحتادات واالحتاد العام ذات اإلجراءات اخلاصة بتكوين النقابات.
©±∞∑® …œU

 لالحتادات واالحتاد العام والنقابات احلق يف االنضامم إىل احتادات عربية أو دولية تر
أن مصاحلها ترتبط هبا، عىل أن ختطر الوزارة بتاريخ انضاممها، ويف مجيع األحوال يراعى يف 

ذلك أال يكون االنضامم خمالفاً للنظام العام أو املصلحة العامة للدولة. 
©±∞∏® …œU

اجلمعية  من  يصدر  بقرار  اختيارياً  حالً  العامل  و  األعامل  أصحاب  منظامت  حل  جيوز 
العمومية طبقاً للنظام األسايس للمنظمة، ويتحدد مصري أموال النقابة بعد تصفيتها طبقاً 

للقرار الذي تتخذه اجلمعية العمومية يف حالة احلل االختياري.
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املحكمة  أمام  الوزارة  من   دعو إقامة  طريق  عن  املنظمة  إدارة  جملس  حل  جيوز  كام 
القانون  هذا  ألحكام  خمالفاً  يعترب  بعمل  قام  إذا  اإلدارة  جملس  بحل  حكامً  لتصدر  الكلية 
والقوانني املتعلقة بحفظ النظام العام واآلداب، وجيوز استئناف حكم املحكمة خالل ٣٠ 

يوماً من تاريخ صدوره لد حمكمة االستئناف. 
©±∞π® …œU

جيب عىل أصحاب األعامل تزويد العامل بكافة القرارات واللوائح املتعلقة بحقوقهم 
وواجباهتم. 
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االحتاد  أو  النقابة  إدارة  جملس  أعضاء  من  أكثر  أو  عضواً  رغ  يفّ أن  العمل  لرب  جيوز 
ملتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو اجلهات املعنية يف الدولة. 
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احتاد  أو  نقابة  بني  وظروفه  العمل  رشوط  ينظم  الذي  العقد  هو  اجلامعي  العمل  عقد 
عامل أو أكثر وبني صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من احتادات أصحاب األعامل. 
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جيب أن يكون عقد العمل اجلامعي مكتوباً وموقعاً من العامل وأن يعرض عىل اجلمعية 
العمومية لكل من منظامت العامل وأصحاب األعامل أو طرفيه، وأن يوافق عليه أعضاؤها 

وفقاً ألحكام النظام األسايس للمنظمة.
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جيب أن يكون عقد العمل اجلامعي حمدد املدة، عىل أال تزيد مدته عىل ثالث سنوات، 
الرشوط  بنفس  واحدة  سنة  ملدة  جمدداً  اعترب  مدته  انقضاء  بعد  تنفيذه  يف  طرفاه  استمر  فإذا 

الواردة فيه ما مل يرد برشوط العقد ما خيالف ذلك. 
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إذا رغب أحد طريف عقد العمل اجلامعي يف عدم جتديده بعد انتهاء مدته وجب عليه 
أن خيطر الطرف اآلخر والوزارة املختصة كتابة قبل ثالثة أشهر عىل األقل من تاريخ انتهاء 
العقد، وإذا تعددت أطراف العقد فال يرتتب عىل انقضائه بالنسبة ألحدهم انقضاؤه بالنسبة 

لآلخرين. 
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يقع باطالً كل رشط يف عقد العمل الفردي أو عقود العمل اجلامعية خيالف أحكام  ١ -
هذا القانون ولو كان سابقاً عىل تنفيذه ما مل يكن الرشط أكثر فائدة للعامل. 

يقع باطالً كل رشط أو اتفاق أبرم قبل العمل هبذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه  ٢ -
العامل عن أي حق من احلقوق التي يمنحها القانون، كام يقع باطالً كل تصالح أو 
خمالصة تضمن إنقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل 
خالل فرتة رسيانه أو ثالثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت خمالفة ألحكام هذا 

القانون. 
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ال يكون عقد العمل اجلامعي نافذاً إال بعد تسجيله لد الوزارة املختصة ونرش ملخصه 
يف اجلريدة الرسمية. 

وعىل  للقانون،  خمالفة  تراها  التي  الرشوط  عىل  تعرتض  أن  املختصة  للوزارة  وجيوز 
الطرفني تعديل العقد خالل مخسة عرش يوماً من تاريخ استالم االعرتاض وإال اعترب طلب 

التسجيل كأن مل يكن. 
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 املستو عىل  أو  الصناعة  أو  املنشأة   مستو عىل  اجلامعي  العمل  عقد  يربم  أن  جيوز 
العامل  عن  يربمه  أن  وجب  الصناعة   مستو عىل  اجلامعي  العمل  عقد  أبرم  فإذا  الوطني، 
احتاد نقابات الصناعة، وإذا أبرم عىل املستوي الوطني وجب أن يربمه االحتاد العام للعامل 
والعقد  املنشأة   مستو عىل  املربم  للعقد  تعديالً  الصناعة   مستو عىل  مربم  العقد  ويعترب 
املربم عىل املستو الوطني تعديالً ألي من العقدين اآلخرين وذلك يف حدود ما يرد فيهام 

من أحكام مشرتكة. 
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ترسي أحكام عقد العمل اجلامعي عىل :
أ- نقابات العامل واحتاداهتم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه.

ب- أصحاب األعامل أو احتاداهتم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه. 
ج- النقابات املنظمة لالحتاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.

د- أصحاب األعامل الذين انضموا لالحتاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه. 
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انسحاب العامل من النقابة أو فصلهم منها ال يؤثر عىل خضوعهم ألحكام عقد العمل 
اجلامعي إذا كان االنسحاب أو الفصل الحقاً عىل تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضاممها إليه. 
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جيوز لغري املتعاقدين من نقابات العامل أو احتاداهتم أو أصحاب األعامل أو احتاداهتم 
االنضامم إىل عقد العمل اجلامعي بعد نرش ملخصه يف اجلريدة الرسمية وذلك باتفاق الطرفني 
طالبي االنضامم دون حاجة إىل موافقة املتعاقدين األصليني، ويكون االنضامم بطلب يقدم 
إىل الوزارة املختصة موقّع من الطرفني، وتنرش موافقة الوزارة املختصة عىل طلب االنضامم 

يف اجلريدة الرسمية. 
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يرسي عقد العمل اجلامعي الذي تربمه نقابة املنشأة عىل مجيع عامل املنشأة ولو مل يكونوا 
أعضاء يف النقابة وذلك مع عدم اإلخالل بحكم املادة (١١٥) من هذا القانون فيام يتعلق 
بالرشوط األكثر فائدة للعامل، أما العقد الذي يربمه احتاد أو نقابة مع صاحب عمل معني 

فإنه ال يرسي إال عىل عامل صاحب العمل املعني بذلك. 
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ترفع  أن  اجلامعي  العمل  عقد  يف  طرفاً  تكون  التي  األعامل  وأصحاب  العامل  ملنظامت 
دون  أعضائها  من  عضو  أي  ملصلحة  العقد  بأحكام  اإلخالل  عن  الناشئة  الدعاوي  مجيع 

احلاجة إىل توكيل منه بذلك.
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أصحاب  من  أكثر  أو  واحد  بني  تنشأ  التي  املنازعات  هي  اجلامعية  العمل  منازعات 
العمل ومجيع عامله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب رشوط العمل.
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صاحب  بني  املبارشة  املفاوضة  إىل  اللجوء  طرفيها  فعىل  مجاعية  منازعات  نشأت  إذا 
العمل أو من يمثله بني العامل أو من يمثلهم. وللوزارة املختصة إيفاد مندوب عنها حلضور 

هذه املفاوضات بصفة مراقب. 
ويف حالة االتفاق فيام بينهم فإنه يتعني تسجيل هذا االتفاق لد الوزارة املختصة خالل 

مخسة عرش يوماً وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير. 
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ألي من طريف املنازعة – إذا مل تؤد املفاوضة املبارشة حللها- أن يتقدم للوزارة املختصة 
بطلب لتسوية املنازعة ودياً عن طريق جلنة التوفيق يف منازعات العمل اجلامعية التي يصدر 

بتشكيلها قرار من الوزير 
وجيب أن يكون الطلب موقعاً من صاحب العمل أو وكيله املفوض أو من أغلبية العامل 

املتنازعني أو ممن يفوضونه يف متثيلهم. 
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تشكل جلنة التوفيق يف منازعات العمل من :
أ- ممثلنيّ ختتارمها النقابة أو العامل املتنازعني. 

ب- ممثلنيّ خيتارمها صاحب العمل أو أصحاب األعامل املتنازعني. 
فيه  حيدد  بقرار  املختص  الوزير  يعينهم  املختصة  الوزارة  عن  وممثلني  اللجنة  ج- رئيس 

أيضاً عدد ممثيل أطراف النزاع. 
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وللجنة أن تستعني برأي من تراه يف أداء مهمتها. ويف مجيع املراحل السابقة جيوز للوزارة 
املختصة أن تطلب املعلومات التي تراها رضورية حلل املنازعة. 
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عىل جلنة التوفيق أن تنتهي من نظر املنازعة خالل شهر واحد من تاريخ ورود الطلب 
إليها فإذا متكنت من تسويتها كلياً أو جزئياً وجب إثبات ما تم االتفاق بشأنه يف حمرض من 
تتمكن  مل  وإذا  للطرفني،  ملزماً  هنائياً  اتفاقاً  ويعترب  احلارضين  من  عليه  ويوقع  نسخ  ثالث 
جلنة التوفيق من تسوية املنازعة خالل املدة املحددة وجب عليها إحالتها أو إحالة ما مل يتم 
االتفاق بشأنه منها خالل أسبوع من تاريخ آخر اجتامع هلا إىل هيئة التحكيم مشفوعاً بكافة 

املستندات. 
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تشكل هيئة التحكيم يف منازعات العمل اجلامعية عىل النحو التايل:
. إحد دوائر حمكمة االستئناف تعينها اجلمعية العمومية هلذه املحكمة سنوياً ١ -

رئيس نيابة ينتدبه النائب العام. ٢ -
من  أو  املنازعة  أطراف  اهليئة  أمام  وحيرض  وزيرها،  يعينه  املختصة  للوزارة  ممثل  ٣ -

. يمثلهم قانوناً
©±≤π® …œU

تنظر هيئة التحكيم املنازعة يف ميعاد ال يتجاوز عرشين يوماً من تاريخ وصول أوراقها 
إىل إدارة الكتاب وجيب أن يعلن كل من طريف النزاع بميعاد اجللسة قبل انعقادها بمدة ال 
تقل عن أسبوع، عىل أن يتم الفصل يف املنازعة خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ 

أول جلسة لنظرها.
(*)
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تنظيم  قانون  ألحكام  طبقاً  صالحيات  من  االستئناف  ملحكمة  ما  كل  التحكيم  هليئة 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (١٣٠) بتصحيح عبارة (ألحكام القانون تنظيم القضاء) لتكون (ألحكام قانون تنظيم 

القضاء) وذلك باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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القضاء وأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية، وتصدر قراراهتا مسببة وتكون بمثابة 
األحكام الصادرة من حمكمة االستئناف. 
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قيام  حالة  يف  املختصة  للوزارة  جيوز  القانون  هذا  من   (١٢٦) املادة  حكم  من  استثناء 
منازعة مجاعية إذا دعت الرضورة أن تتدخل دون طلب من أحد املتنازعني لتسوية النزاع 
عىل  وجيب  تراه،  حسبام  التحكيم  هيئة  أو  التوفيق  جلنة  إىل  النزاع  إحالة  هلا  جيوز  كام  ودياً، 
يلزم  كام  املختصة،  الوزارة  تطلبها  التي  املستندات  كافة  تقديم  احلالة  هذه  يف  املتنازعني 

حضورهم عند دعوهتم للحضور. 
©±≥≤® …œU

حيظر عىل طريف املنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات املفاوضة املبارشة أو 
أمام جلنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة املختصة يف املنازعات عمالً 

بأحكام هذا الباب.
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الضبطية  صفة  يصدره،  بقرار  الوزير،  حيددهم  الذين  املختصني  للموظفني  يكون 
هؤالء  عىل  ويتعني  له،  املنفذة  والقرارات  واللوائح  القانون  هذا  تنفيذ  ملراقبة  القضائية 
أصحاب  مهن  أرسار  إفشاء  بعدم  وااللتزام  وحياد.  ونزاهة  بأمانة  أعامهلم  أداء  املوظفني 

العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التايل:
أحافظ  وأن  والصدق،  والنزاهة  واحليدة  باألمانة  عميل  أؤدي  أن  العظيم  باهللا  "أقسم 

عىل رسية املعلومات التي أطلع عليها بحكم عميل حتى بعد انتهاء خدمتي".
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يكون للموظفني املشار إليهم باملادة السابقة حق دخول أماكن العمل خالل ساعات 
واملعلومات  البيانات  وطلب  والدفاتر  السجالت  عىل  واإلطالع  للمنشأة  الرسمية  العمل 
املتعلقة بشؤون العاملة، وهلم يف ذلك حق فحص وأخذ عينات من املواد املتداولة بغرض 
التحليل وهلم أيضاً حق دخول األماكن التي خيصصها أصحاب العمل ألغراض اخلدمات 

العاملية، وهلم أن يستعينوا بالقوة العامة يف سبيل تنفيذ مهام عملهم. 
كام يكون هلم حترير حمارض املخالفات ألصحاب األعامل ومنحهم املهلة الالزمة لتاليف 
املخالفة وإحالة حمارض املخالفات للمحكمة املختصة لتوقيع العقوبة املنصوص عليها يف 

هذا القانون. 
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املواد  أحكام  العمل  صاحب  خمالفة  حالة  يف  بالتفتيش،  املختصني  للموظفني  يكون 
(٨٣، ٨٤، ٨٦) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له عىل نحو هيدد تلوث البيئة 
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والصحة العامة أو بصحة العامل أو سالمتهم، أن حيرروا حمرضاً باملخالفة ورفعه إىل الوزير 
املختص الذي له بالتنسيق مع اجلهات املختصة أن يصدر قراراً بغلق املحل كلياً أو جزئياً أو 

وقف استعامل آلة أو آالت معينة حلني تاليف املخالفة. 
©±≥∂® …œU

يكون للموظفني املختصني بالتفتيش صالحية حترير إخطارات املخالفات للعاملة التي 
تعمل من دون مركز عمل حمدد، وهلم يف سبيل ذلك االستعانة بالسلطات العامة والتنسيق 
عىل  يستدل  وال  املذكورة  العاملة  من  أي  ترتكها  التي  البضائع  بشأن  املعنية  اجلهات  مع 

أصحاهبا.
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مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال جتاوز 
العود  حالة  ويف  القانون،  هذا  من   (٣٥  ،٨) املادتني  أحكام  خالف  من  كل  دينار  مخسامئة 

خالل ثالث سنوات من تاريخ احلكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة. 
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مدة  باحلبس  يعاقب  آخر  قانون  أي  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 
دينار  آالف  مخسة  عىل  تزيد  وال  دينار  ألف  عن  تقل  ال  وبغرامة  سنوات  ثالث  جتاوز  ال 
هذا  من   (١٠) املادة  من  الثالثة  الفقرة  حكم  خالف  من  كل  العقوبتني،  هاتني   بإحد أو 

القانون.
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ال  بغرامة  العمل  صاحب  يعاقب  القانون  هذا  من  املادة (٥٧)  أحكام  خمالفة  حالة  يف 
بالتزاماته  اإلخالل  دون  وذلك  دفعها،  عن  ختلف  التي  العاملني  مستحقات  جمموع  جتاوز 
بدفع هذه املستحقات للعاملني وبذات اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة (٥٧) املشار 

إليها. 
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مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال جتاوز 
واجبهم  أداء  من  الوزير  حيددهم  الذين  املختصني  املوظفني  يمكن  مل  من  كل  دينار  ألف 

املنصوص عليه يف املادتني (١٣٣، ١٣٤) من هذا القانون. 
(*)
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مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من خيالف 
باقي أحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له عىل الوجه التايل: 

تزيد  أال  عىل  الوزارة  حتددها  فرتة  خالل  املخالفة  بتاليف  إخطار  املخالف  إىل  يوجه  أ- 
عىل ثالثة شهور.

ب- إذا مل تتالىف املخالفة خالل الفرتة املحددة يعاقب املخالف بغرامة ال تقل عن مائة 
دينار وال تزيد عىل مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأهنم املخالفة، ويف حالة العود 

خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور احلكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة. 
©±¥≤® …œU

 بإحد أو  دينار  ألف  عىل  تزيد  ال  وبغرامة  أشهر  ستة  جتاوز  ال  مدة  باحلبس  يعاقب 
املادة (١٣٥)  بأحكام  عمالً  الصادر  الغلق  أو  الوقف  أمر  خيالف  من  كل  العقوبتني  هاتني 

دون تاليف املخالفات التي أعلنه به املفتش املختص. 

* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (١٤١) بند (أ) بتصحيح عبارة (عىل ثالثة أشهر) لتكون (عىل ثالثة شهور)  وذلك 
باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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تشكل بقرار من الوزير جلنة استشارية لشئون العمل تضم ممثلني عن الوزارة وجهاز 
ومن  والعامل  األعامل  أصحاب  ومنظامت  التنفيذي  واجلهاز  العاملة   القو هيكلة  إعادة 
ويراه الوزير، تكون مهمتها إبداء الرأي فيام يعرضه عليها الوزير من موضوعات، ويتضمن 

القرار إجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية إصدار توصياهتا. 
©±¥¥® …œU

ال تسمع عند اإلنكار – بميض سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل -الدعاوي التي يرفعها 
املادة  من  الفقرة (٢)  أحكام  اإلنكار  عىل  ويرسي  القانون،  هذا  أحكام  إىل  استناداً  العامل 
من  عنهم  املستحقون  أو  العامل  يرفعها  التي  الدعاوي  وتعفى  املدين.  القانون  من   (٤٤٢)
رافعها  عىل  حتكم  أن  الدعاوي  رفض  عند  للمحكمة  جيوز  ذلك  ومع  القضائية.  الرسوم 

باملرصوفات كلها أو بعضها. وتنظر الدعاوي العاملية عىل وجه االستعجال.
©±¥μ® …œU

وفقاً  املقررة  العامل  حلقوق  يكون  املدين  القانون  من  املادة (١٠٧٤)  حكم  من  استثناء 
عدا  وعقار  منقول  من  العمل  صاحب  أموال  مجيع  عىل  امتياز  حق  القانون  هذا  ألحكام 
السكن اخلاص، وتستويف هذه املبالغ بعد املرصوفات القضائية واملبالغ املستحقة للخزانة 

العامة ومرصوفات احلفظ واإلصالح. 
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العمل  إدارة  إىل  عنه  املستحقون  أو  العامل  به  يتقدم  طلب   الدعو يسبق  أن  جيب 
إىل  اإلدارة  توفق  مل  وإذا  يمثلهام،  من  أو  النزاع  طريف  باستدعاء  اإلدارة  وتقوم  املختصة، 
املحكمة  إىل  إحالته  الطلب  تقديم  تاريخ  من  شهر  خالل  عليها  تعني  ودياً  النزاع  تسوية 

الكلية للفصل فيه. 
وتكون اإلحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفني ومالحظات اإلدارة. 
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جيب عىل إدارة كتاب املحكمة أن تقوم، يف خالل ثالثة أيام من تاريخ استالم الطلب، 
بتحديد جلسة لنظر الدعو ويعلن هبا طرفا النزاع. 
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يصدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ 
نرش هذا القانون يف اجلريدة الرسمية وبالتشاور مع أصحاب العمل والعامل.

©±¥π® …œU

العامل  وحيتفظ  األهيل  القطاع  يف  العمل  شأن  يف   ١٩٦٤ لسنة   ٣٨ رقم  القانون  يلغى 
له  تنفيذاً  الصادرة  القرارات  كافة  وتبقى  إلغائه  قبل  عليه  ترتبت  التي  احلقوق  بجميع 
معموالً هبا فيام ال تتعارض مع أحكام هذا القانون حلني صدور اللوائح والقرارات الالزمة 

لتنفيذه.  
©±μ∞® …œU

عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء- كل فيام خيصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 
تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. 

 X uJ « dO √ 
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صدر بقرص السيف يف : ٢٦ صفر ١٤٣١هـ
املوافــــــق : ١٠ فرباير٢٠١٠م
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بظهور النفط بدولة الكويت وما ترتب عليه وما واكبه من تغيريات اجتامعية واقتصادية 
وسياسية ظهرت رضوب جديدة من العمل كان طبيعياً أن يعمد املرشع إىل تنظيمها عىل نحو 
يتسق مع طبيعتها ويتمشى مع روح العمل ويساير بذلك النهضة احلديثة التي أخذت تعم 
شتى مظاهر احلياة، ومن هنا كان التفكري يف رضورة إصدار قانون للعمل يف القطاع األهيل 
لتنظيم العالقة بني العامل وأصحاب األعامل ملا لذلك من آثاره اإلجيابية عىل الناتج القومي 

.من ناحية ومتشياً مع االجتاهات العاملية يف االهتامم بالطبقة العاملة من ناحية أخر
القانون  هذا  عدل  وقد   ١٩٥٩ عام  الكويت  يف  العمل  لتنظيم  قانون  أول  ظهر  وقد 
باملرسوم األمريي رقم (٤٣) لسنة (١٩٦٠) وبالقانون رقم (١) لسنة (١٩٦١) إىل أن انتهى 
األمر بإلغائه بمقتىض القانون رقم (٣٨) لسنة (١٩٦٤) يف شأن العمل يف القطاع األهيل. 
وقد أ جريت عىل هذا القانون عدة تعديالت تستهدف منح مزايا خاصة للعامل املشتغلني يف 
قطاع النفط بمقتىض القانون رقم (٤٣) لسنة (١٩٦٨) الذي أضاف باباً جديداً هو الباب 
صدر القانون رقم (٢٨) لسنة  النفط. ثم  السادس عرش يف شأن تشغيل العامل يف صناعة 
النفطية  األعامل  قطاع  يف  للعاملني  املزايا  تقرير  يف  حمله  ليحل  الباب  هذا  بإلغاء   (١٩٦٩)
وبالتايل فقد أصبح القانون األسايس الذي حيكم العالقات العاملية هو القانون رقم (٣٨) 
لسنة ( ١٩٦٤) يف شأن العمل يف القطاع األهيل. أما القانون رقم (٢٨) لسنة (١٩٦٩) فقد 
اختص بقطاع األعامل النفطية يف حدود التعريفات واألحكام الواردة يف هذا القانون، وما 
عداها يطبق عليه قانون العمل يف القطاع األهيل باعتباره الرشيعة العامة يف تنظيم العالقة 

بني طريف اإلنتاج يف هذا القطاع.
ونظراً ألن قانون العمل يستهدف غاية أساسية تعمد إىل عمل موازنة عادلة بني مصلحة 
العامل ومحايتهم من ناحية ومصلحة أصحاب األعامل من ناحية ثانية وذلك ملا هلذه املوازنة 
من  الكويتية  الساحة  عىل  جد  وقد  هذا  عامة،  بصفة  القومي  الناتج  عىل  إجيابية  آثار  من 
وشهدت  القائم،  القانون  تعديل  يف  النظر  يستدعى  ما  واالقتصادية  االجتامعية  املتغريات 
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الساحتان العربية و الدولية كثرياً من املستجدات مما ال يمكن جتاهله- خاصة وأن الكويت 
من الدول املستوردة للعاملة األجنبية، ولذلك كله أصبحت احلاجة ماسة إىل تعديل القانون 
عىل  مىض  وقد  خاصة  اجلديدة،  املتغريات  مع  يتالءم  بام  احلايل  لسنة (١٩٦٤)  رقم (٣٨) 

تطبيق هذا القانون ما يزيد عىل ثلث القرن.
وبالتفكري اجلدي يف تعديل القانون كان هناك اجتاهان – هيدف أوهلام إىل تعديل بعض 
نصوص القانون القائم بام يتناسب مع ما أفرزته املتغريات االقتصادية واالجتامعية ويتوايل 
إىل  فيهدف  الغلبة،  له  كان  الذي  الثاين  االجتاه  وأما  مقتضياته،  جدت  كلام  تباعاً  التعديل 
إصدار قانون جديد يتناسب مع ظروف املرحلة احلالية بام طرأ عليها من مستجدات عىل أن 
يوضع يف احلسبان عند إعداد مرشوعه التطلع إىل املستقبل وحتقيق اهلدف بإحالل األيدي 
العاملة الوطنية حمل القوة العاملة الوافدة – كلام أمكن ذلك- وهو األمر الذي يعد هدفاً 

رئيسياً من أهداف الدولة يتعني الوصول إليه.
ضوء  يف  املرفق  القانون  مرشوع  بإعداد  والعمل  االجتامعية  الشئون  وزارة  قامت  وقد 
نظره شاملة لقوانني العمل يف املنطقة واتفاقيات العمل الدولية والعربية واالجتاهات الفقهية 
وشكلت  احلايل،  القانون  ظل  يف  الكويتي  القضاء  أرساها  التي  القضائية  واملبادئ  احلديثة 
الكويت،  لعامل  العام  باالحتاد  األعامل  وأصحاب  الوزارة  من  لدراسته  متتالية  جلان  عدة 
والعامل ممثلني باالحتاد العام لعامل الكويت. ومتت مناقشة املرشوع وتعديل وإعادة صياغة 
بعض مواده عىل مد جلسات عديدة حتى تم إقرار القانون يف صيغته شبه النهائية التي 
مكاهنا  يف  الكويت  دولة  وتضع  احلايل  القانون  يف  النقص   وتتفاد املستقبلية  النظرة  تتبنى 

الصحيح من الدول ذات الترشيعات العاملية املتقدمة. 
رؤي  فقد  الكامل،  درجة  إىل  للوصول  وحماولة  الغاية  لذات  وحتقيقاً  للفائدة  وإمتاماً 
السكنية،  للرعاية  العامة  املؤسسة  يف  ممثلة  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  رأي  استطالع 
بلدية  النفط،  العدل،  الصحة،  والتنمية،  للتخطيط  األعىل  املجلس  والصناعة،  التجارة 
للتعليم  العامة  اهليئة  االجتامعية،  للتأمينات  العامة  املؤسسة  الكويت،  جامعة  الكويت، 

التطبيقي والتدريب وديوان اخلدمة املدنيــة ( األمانة العامة للقو العاملة).
وتلقى  للمرشوع  النهائية  شبة  بالصيغة  وإمدادها  اجلهات  تلك  ملراسلة  جلنة  وشكلت 

الردود منها وإجراء املراجعة النهائية يف ضوء هذه الردود. 
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ولقد كانت استجابة هذه اجلهات وجمهوداهتا إجيابية حيث زودت اللجنة بمقرتحاهتا 
التي كانت موضع تقدير اللجنة واعتبارها مما ترتب عليه إعادة قراءة مواد املرشوع مادة مادة 
مع إعادة صياغة ما لزم إعادة صياغته منها يف ضوء هذه املقرتحات فضالً عن استحداث ما 

لزم استحداثه من مواد أو فقرات جديدة. 
العمل  شأن  يف  الدولية  االتفاقيات  به  جاءت  ما  مواكبة  عىل  الوزارة  من  وحرصاً 
بمنظمة  استعانت  فقد  عليها،  صدقت  أو  الكويت  دولة  إليها  انضمت  التي  تلك  وخاصة 
العمل الدولية يف إطار املعونة الفنية التي تقدمها املنظمة للدول األعضاء وساهم خرباؤها 

يف تنقيح بعض نصوص املرشوع وترتيب أبوابه حتى خرج بصيغته احلالية. 
الباب  ينظم  العامة،و  باألحكام  األول  الباب  اختص  أبواب،  سبعة  يف  املرشوع  ويقع 
العمل  عقد  يف  الثالث  الباب  وجاء  املهني  والتدريب  والتلمذة  االستخدام  أحكام  الثاين 
الفردي، والباب الرابع يف نظام وظروف العمل، والباب اخلامس يف عالقة العمل اجلامعية 
والباب السادس يف تفتيش العمل والعقوبات، وأخرياً الباب السابع يف األحكام اخلتامية. 
ضامنات  تتضمن  جديدة  قواعد  من  املرشع  ارتآه  ما  املرشوع  استحدث  ذلك  كل  ويف 
أكثر لطريف االنتاج بام يضمن العدالة واالستقرار يف عالقات العمل يف الداخل كام يضمن 
عليها  املصدق  والعربية  الدولية  االتفاقيات  وخاصة  اخلارج  يف  املامثلة  الترشيعات  مسايرة 

من جانب دولة الكويت. 
وفيام ييل نلقي الضوء عىل مواد القانون حسب ترتيب أبوابه:
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املادة  حددت  حيث  السادسة  املادة  حتى  األوىل  املادة  من  املواد  الباب  هذا  وتضمن 
واملقصود  والعمل  االجتامعية  الشئون  وزارة  بأهنا  املختصة  الوزارة  بعبارة  املقصود  األوىل 
بالوزير املختص بأنه وزيرها كام احتوت تعريفاً لكل من العامل وصاحب العمل ومفهوم 

املنظمة. 
يف  العاملني  عىل  يرسي  بأنه  وقررت  القانون  هذا  رسيان  جمال  الثانية  املادة  وحددت 
القطاع األهيل ويف هذا املعني يتعني مراعاة التعريفات الواردة لكل من العامل وصاحب 

العمل الواردة يف املادة األوىل حتى يتحدد املراد بالعاملني يف القطاع األهيل. 
بشأنه  يرد  مل  فيام  البحري  العمل  عقد  عىل  املرشوع  رسيان  جمال  الثالثة  املادة  وحددت 

نص يف قانون التجارة البحرية أو يكون النص أكثر فائدة للعامل. 
وكذلك نصت املادة الرابعة عىل رسيان أحكام املرشوع عىل العاملني يف القطاع النفطي 
فيام مل يرد بشأنه نص يف قانون العمل يف قطاع األعامل النفطية أو يكون النص أكثر فائدة 

للعامل. 
مع  عالقاهتم  تنظم  الذين  العامل  القانون  رسيان  نطاق  من  اخلامسة  املادة  واستثنت 
أصحاب العمل قوانني أخر. وفيام يتعلق بالعاملة املنزلية، املراد هبا خدم املنازل ومن يف 
حكمهم، أحالت يف تنظيم عالقاهتم مع خمدوميهم إىل قرار يصدر يف هذا الشأن من الوزير 

املختص بشئوهنم. 
معظم  وقننتها  والقضاء  الفقه  عليها  استقر  أصولية  قاعدة  فتقرر  السادسة  املادة  وأما 
ومزايا  حقوق  من  عليه  نصت  ما  بكل  القانون  هذا  أحكام  أن  وهي  احلديثة  الترشيعات 
، وأما  للعامل متثل احلد األدنى الذي ال جيوز النزول عنه، وأي اتفاق عىل خالفه يقع باطالً
املزايا واحلقوق األفضل التي تتضمنها عقود العمل اجلامعية أو الفردية أو اللوائح املعمول 
يتعني  فإنه  القانون،  هذا  يف  عليه  منصوص  هو  ما  تفوق  والتي  األعامل  أصحاب   لد هبا 

العمل هبا ومعاملة العامل عىل أساسها. 
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احلد  متثل  القانون  هذا  يف  للعامل  املقررة  واملزايا  احلقوق  كانت  ملا  فإنه  آخر  وبمعنى 
يكن  مل  ما  احلقوق  هبذه  املساس  عىل  االتفاق  جيوز  ال  فإنه  هلم  املرشع  ضمنه  الذي  األدنى 
هذا االتفاق أكثر فائدة للعامل، سواء كان هذا االتفاق عند التعاقد أو يف أثناء رسيان العقد 
متشياً مع روح الترشيع املتعلقة بالنظام العام من ناحية، وإعامالً لقرينة مقطوع هبا، وهي أن 

النفس البرشية تأبى بل وتكره أن ينتقص من حقوقها بعد تقريرها. 
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إصدار  والعمل)  االجتامعية  الشئون  وزير   ) املختص  الوزير  إيل   (٧) املادة  أسندت 
القرارات املنظمة لرشوط استخدام العاملة يف القطاع األهيل. 

وأوجبت املادة (٨) عىل صاحب العمل إخطار اجلهة املختصة باحتياجاته من العاملة 
يف  االنكامش  أو  التوسع  ضوء  عىل  العاملة  هذه  وعدد  ونوع  بذلك  اخلاص  النموذج  عىل 

نشاطه، وذلك بشكل دوري وفقاً للقرار الذي يصدره الوزير املختص يف هذا الشأن. 
تسمي  مستقلة  وميزانية  اعتبارية  شخصية  ذات  عامة  هيئة  إنشاء  املادة (٩)  وقررت 
وتتويل  والعمل  االجتامعية  الشئون  وزير  عليها  يرشف  العاملة   للقو العامة  اهليئة 
العاملة  واستخدام  استقدام  وكذلك  القانون،  هذا  يف  للوزارة  املقررة  االختصاصات 
الوافدة بناء عىل طلبات أصحاب العمل، ويصدر بتنظيمها قانون خالل سنة من تاريخ 

العمل هبذا القانون. 
وحددت املادة (١٠) إجراءات وقواعد تشغيل غري الكويتيني عىل نحو حيكم رقابة 
الوزارة املختصة عىل سوق العمل و توجيهه إىل نحو يتفق مع ما هتدف إليه الدولة من 
االجتاه  هذا  ويف  الوافدة،  العاملة   القو حمل  بالتدريج  الكويتية  العاملة   القو إحالل 
أو  اخلارج  من  عامالً  يستقدم  أن  عمل  صاحب  ألي  جيوز  ال  أنه  عىل  املادة  تلك  نصت 
أن يستخدم عامالً من داخل البالد ثم يعمد إىل عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم 
مل  ما  كويتيني  غري  عامل  استخدم  األعامل  أصحاب  عىل  وحظرت  هلم،  الفعلية  حاجته 
عالجاً  وذلك  لديه،  للعمل  املختصة  العمل  إدارة  من  عمل  إذن  عىل  حاصلني  يكونوا 
ملشكلة استقدام عاملة أجنبية زائدة عىل احلاجة من ناحية، وتنظيامً لسوق العمل من ناحية 
أخر بأن يعمل كل عامل أجنبي لد صاحب العمل الذي استقدمه، وقررت أن يتكفل 
رفض  حالة  يف  الوزارة  املادة  وألزمت  بلده  إىل  العامل  عودة  بمصاريف  العمل  صاحب 
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طلب صاحب العمل استقدام عامل من اخلارج أن يكون الرفض مسبباً وأال يكون مقدار 
رأس املال سبباً يف الرفض وذلك لضامن الرقابة عىل أداء احلكومة يف حالة الرفض. كام 
 نصت املادة يف هنايتها عىل أنه يف حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لد
الغري يتكفل األخري، بعدم تقديم بالغ تغيب بحق العامل من الكفيل األصيل، بمصاريف 

عودة العامل إىل بلده. 
ونصت املادة (١١) عىل أن حيظر عىل الوزارة أن متارس أي متييز أو تفضيل يف املعاملة 
ألسباب   – للوزارة  وأجازت  التحويل،  أو  العمل  إذونات  منح  يف  العمل  أصحاب  بني 
تقدرها- أن توقف إصدار إذونات العمل والتحويل ملدة ال تزيد عىل أسبوعني يف السنة، 

عىل أنه ال جيوز استثناء بعض أصحاب األعامل دون غريهم خالل هذه املدة.
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التلمذة  عقد  القانون  استحدث  وفيه   (١٨ حتى   ١٢) من  املواد  الفصل  هذا  ويشمل 
الالزمة  الوطنية  البرشية  القوة  لتنمية  املناسب  املناخ  خللق  الفرصة  إلتاحة  وذلك  املهنية، 

حلمل أعباء املستقبل خاصة وقد أتيحت هلا فرص التدريب والتعليم. 
وقد عنيت املادة (١٢) بتعريف التلميذ املهني، كام عمدت بالنص رصاحة عىل خضوع 

عقد التلمذة املهنية لألحكام اخلاصة بتشغيل األحداث الواردة يف هذا القانون. 
نسخ  ثالث  من  وحمرراً  مكتوباً  املهني  التلمذة  عقد  يكون  أن   (١٣) املادة  وأوجبت 
واحدة لكل من طرفيه، وتودع النسخة الثالثة بإدارة العمل املختصة للتصديق عليها. وقد 
حظرت هذه املادة حتديد املكافأة عىل أساس اإلنتاج أو القطعة إبرازاً للطبيعة التعليمية لعقد 

التلمذة املهنية عن التشغيل العادي.
التلميذ  إخالل  بسبب  التلمذة  عقد  ينهي  أن  العمل  لصاحب   (١٤) املادة  وأجازت 
املهني يف الوفاء بالتزاماته أو لعدم استعداده للتعليم، كام أجازت للتلميذ املهني إهناء العقد 

و حددت مدة إنذار مقدارها سبعة أيام يتعني عىل طريف العقد االلتزام هبا. 
بعباراهتا  جاء  ما  نحو  وعىل  املهني،  بالتدريب  املقصود   (١٥) املادة  عرفت  أن  وبعد 
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الرشوط  فيه  يبني  املختص  الوزير  من  يصدر  قرار  إىل   (١٦) املادة  أحالت  الواضحة 
كام  النص،  هبذا  جاء  ما  آخر  إىل  املهني  التدريب  برامج  لعقد  توافرها  الالزم  واألوضاع 
أجازت أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة ما أو أكثر بتدريب العامل هبا يف مراكز أو معاهد 

منشأة أخر إذا مل يكن للمنشأة األويل مركز أو معهد للتدريب. 
وأوجبت املادة (١٧) عىل هذه املنشآت أن تؤدي إىل العامل أجره كامالً عن فرتة تدريبه 

سواء داخل املنشأة أو خارجها. 
وألزمت املادة (١٨) كال من التلميذ املهني والعامل املتدرب بالعمل - بعد انتهاء 
التدريب  أو  التلمذة  ملدة  مماثلة  مدة  العمل  صاحب   لد  - التدريب  أو  التعليم  مدة 
يف  العمل  صاحب  أحقية  بذلك  اإلخالل  عىل  ورتبت  سنوات.  مخس  أقىص  وبحد 
املدة  من  تبقى  ما  بنسبة  التدريب  أو  التعليم  سبيل  يف  حتملها  التي  املرصوفات  اسرتداد 

الواجب قضاؤها يف العمل. 
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ويضم املواد من (١٩) إىل (٢١) حيث حظرت املادة (١٩) تشغيل من يقل سنهم عن 
مخس عرشة سنة ميالدية، وتولت املادة (٢٠) يف ثناياها تعريف األحداث بأهنم من بلغوا 
اخلامسة عرشة ومل يبلغوا الثامنة عرشة وأجازت تشغيلهم بإذن من الوزارة املختصة برشطني 
أوهلام أن يكون العمل يف غري الصناعات واملهن اخلطرة أو املرضة بالصحة التي حيددها قرار 
الوزير املختص والثاين أن يتم توقيع الكشف الطبي عىل األحداث قبل التحاقهم بالعمل 

ثم يف فرتات دورية ال جتاوز ستة أشهر. 
حداً  هلا  وضعت  بأن  لألحداث  اليومية  العمل  ساعات  بتحديد   (٢١) املادة  وعنيت 
يتلوها  متتالية  ساعات  أربع  من  أكثر  تشغيلهم  عدم  واشرتطت  ساعات  ست  قدره  أقىص 
الراحة  أيام  يف  أو  إضافية  عمل  ساعات  تشغليهم  وحظرت  ساعة،  عن  تقل  ال  راحة  فرتة 
األسبوعية وأيام العطل الرسمية أو من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً 

عىل اعتبار أن هذه الفرتة عبارة عن ساعات الليل عادة. 
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ويضم هذا الفصل املواد من (٢٢) إىل (٢٦) حيث حظرت املادة (٢٢) تشغيل النساء 
من العارشة مساءً وحتى السابعة صباحاً فيام عدا العامالت يف دور العالج أو املؤسسات 
األخر التي يصدر هبا قرار من الوزير، عىل أن تلتزم جهة العمل بتوفري متطلبات األمن 

هلن مع توفري وسائل االنتقال من وإىل جهة العمل. 
وحظرت املادة (٢٣) تشغيل املرأة يف األعامل اخلطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو يف 
األعامل الضارة باألخالق أو يف اجلهات التي تقدم خدماهتا للرجال فقط، عىل أن يصدر 

قرار بتحديد تلك األعامل واجلهات من وزارة الشئون االجتامعية والعمل. 
وأما املادة (٢٤) فقد نصت عىل استحقاق العاملة بسبب الوضع إجازة مدفوعة األجر 
مدهتا سبعون يوماً برشط أن يتم الوضع خالهلا مع جواز منحها بناء عىل طلبها إجازة بدون 
أجر ملدة ال تزيد عىل أربعة أشهر، وال جيوز إهناء خدماهتا أثناء أجازهتا أو مرضها الثابت 

بشهادة طبية أثناء احلمل أو الوضع. 
ويف املادة (٢٥) أوجب املرشع منح املرأة العاملة ساعتني إلرضاع صغريها وذلك وفقاً 
لألوضاع والرشوط التي حيددها قرار الوزارة، كام أو جب عىل صاحب العمل إنشاء دور 
حضانة لألطفال أقل من أربع سنوات للمؤسسات التي يزيد عدد عامالهتا عىل ٥٠ عاملة، 

أو يتجاوز عدد العاملني هبا ٢٠٠ عامل. 
وأوجبت املادة (٢٦) مساواة املرأة العاملة بالرجل يف تقايض نفس األجر مقابالً لنفس 
بشأن  بالقانون  الوارد  اخلاص  التنظيم  يكون  ال  حتى  وذلك  بينهام  تفرقة  أي  دون  العمل 
عليه  املتعارف  أو  املقرر  األجر  عن  يقل  للمرأة  أجر  تقرير  يف  سبباً  أو  مربراً  النساء  تشغيل 

للرجل يف العمل الواحد.
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حيث حددت املادة (٢٧) أهلية العامل يف إبرام عقد العمل بأن يكون قد بلغ سنة عند 
إبرام العقد مخسة عرش عاماً إذا كان العقد غري حمدد املدة، فإذا كان حمدد املدة فال جيوز أن 
جتاوز مدته السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عرشة من العمر، وهذا احلكم يتفق مع حكم املادة 

(٩٤) من القانون املدين يف هذا الشأن. 
املتعلقة  التفاصيل  كافة  فيه  ويبني  بالكتابة  ثابتاً  العقد  يكون  أن  املادة (٢٨)  وأوجبت 
 بالعقد وأن حيرر من (ثالث نسخ نسخة لكل من طريف العقد وتودع النسخة الثالثة لد
طرق  بكافة  حقه  إثبات  للعامل  جاز  بالكتابة  ثابتاً  العقد  يكن  مل  وإذا   ...( اإلدارة  جهة 

اإلثبات. 
جواز  مع  العربية  باللغة  العقود  مجيع  تكون  أن  عىل  النص  عىل  املادة (٢٩)  وحرصت 
املعتمد  النص  هو  العريب  النص  يكون  أن  عىل  األجنبية  اللغات   بإحد هلا  ترمجة  إضافة 
قانوناً عند وقوع أي خالف، وما يرسي عىل العقود يرسي عىل مجيع املراسالت والنرشات 

واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعامله. 
وأكدت املادة (٣٠) بأنه إذا كان عقد العمل حمدد املدة وجب أال تزيد مدته عىل مخس 

سنوات وال تقل عن سنة واحدة مع جواز جتديد مدته عند انتهائها بموافقة الطرفني. 
وقررت املادة (٣١) أنه إذا كان عقد العمل حمدد املدة واستمر الطرفان يف تنفيذه بعد 
انقضاء مدته اعترب العقد جمدداً ملدة مماثلة وبالرشوط الواردة فيه، وذلك ما مل يتفق الطرفان 

 .عىل جتديده برشوط أخر
وعىل أي حال إذا ما جدد العقد حمدد املدة فيتعني أال يؤثر ذلك عىل احلقوق التي نشأت 
للعامل يف ظل العقد السابق، فيستحق العامل احلقوق التي اكتسبت بموجب العقد السابق.
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حيث نصت املادة (٣٢) عىل أن حتدد فرتة التجربة يف عقد العمل واشرتطت أال تزيد 
 ٣٨ رقم  القانون  يف  النص  وكشأن  عمل-  يوم  مائة  يوم  باملائة  واملقصود  يوم-  مائة  عىل 
مرة  الواحد أكثر من  صاحب العمل   التجربة لد وضع العامل حتت  مل جتز  لسنة ١٩٦٤ 
فرتة  خالل  إهناءه  العقد  لطريف  أجازت  بأن  املذكور  القانون  يف  غامضاً  كان  ما  وأوضحت 
التجربة، عىل أنه إذا كان اإلهناء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة هناية اخلدمة 

للعامل عن فرتة عمله طبقاً ألحكام هذا القانون. 
رضورة  حيث  من   ١٩٦٤ لسنة   ٣٨ رقم  القانون  حلكم  مشاهبة   (٣٣) املادة  وجاءت 
يف  ذلك  وكان  أعامله  من  عمل  بتأدية  آخر  إىل  العمل  صاحب  عهد  إذا  العامل  بني  املساواة 
مع  متضامناً  منهام  كل  ويكون  الطرفني  عامل  بني  املساواة  يتعني  إذ  واحدة،  عمل  ظروف 

اآلخر يف الوفاء بحقوق عامل صاحب العمل األصيل. 
وكذلك  حكومية  مشاريع  بتنفيذ  املرتبطني  األعامل  أصحاب   (٣٤) املادة  وألزمت 
الذين يستخدمون عاملة يف املناطق البعيدة عن العمران بتوفري سكن مالئم ووسائل انتقال 
وحرصت عىل النص عىل أن يكون ذلك بدون مقابل وأن يمنح العامل بدل سكن مناسب 
يف حالة عدم توفري السكن، وحيدد بقرار من الوزير املناطق البعيدة عن العمران ورشوط 

السكن املالئم واألنشطة واملعايري التي يلتزم هبا أصحاب األعامل بتوفري هذا السكن. 
قبل  هبا  التقيد  العمل  صاحب  عىل  الواجب  التأديب  قواعد  املواد (٣٥-٤٠)  وبينت 
توقيع أي جزاء عىل عامله والضامنات الالزمة حلفظ حق العامل يف الدفاع عن نفسه لدرء 
املخالفات املنسوبة إليه، والتزام صاحب العمل باعتامد الئحة اجلزاءات قبل تطبيق أحكامها 
من الوزارة املختصة التي هلا احلق يف إجراء أية تعديالت عليها تتفق وطبيعة العمل أو ظروفه 
ومبدأ عدم جتاوز اخلصم املوقع عىل أجر العامل لألجر املقابل خلمسة أيام يف الشهر الواحد 
واستحدثت املادة (٣٩) مبدأ وقف العامل ملصلحة التحقيق مع عدم جواز زيادة الوقف 
عن عرشة أيام مع حفظ حقه يف اقتضاء أجوره عنها إذا انتهى التحقيق إىل انعدام مسئوليته. 
كام استحدثت املادة (٤٠) وبعد أن قررت التزام صاحب العمل ختصيص حصيلة اجلزاءات 
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واالقتصادية والثقافية وبعد أن  املوقعة عىل عامله للرصف منها عىل األغراض االجتامعية 
استحدثت  العامل  عىل  املوقعة  للخصومات  سجل  بإمساك  العمل  صاحب  التزام  قررت 
حكم توزيع حصيلة اجلزاءات املوجودة بالصندوق عىل مجيع العامل املوجودين يف املنشأة 
بالتساوي يف حالة تصفيتها ألي سبب من األسباب، وأحالت إىل القرار الذي يصدر من 

الوزير املختص بالضوابط املنظمة هلذا الصندوق وطريقة التوزيع. 
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يضم هذا الفصل املواد من (٤١) إىل (٥٥)، ففي املادة (٤١) بني املرشع األحوال التي 
جيوز فيها لصاحب العمل أن يفصل العامل جزائياً دون إخطار أو مكافأة أو تعويض، وهي 
دون  العمل  عقد  إهناء  للعامل  فيها  جيوز  التي  األحوال  تبني  التي   (٤٨) املادة  تقابل  التي 
إخطار مع استحقاقه ملكافأة هناية اخلدمة كاملة، كام بينت هذه املادة احلاالت التي يستحق 
فيها العامل مكافأة هناية اخلدمة عند فصله، وأجازت للعامل املفصول حق الطعن يف قرار 
الفصل أمام الدائرة العاملية، فإذا ثبت تعسف صاحب العمل يف فصله استحق مكافأة هناية 
اخلدمة والتعويض عن األرضار التي حلقت به من جراء فصله، وألزمت صاحب العمل يف 
مجيع األحوال إبالغ الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتويل األخرية إبالغ جهاز إعادة هيكلة 

القو العاملة. 
وأجازت املادة (٤٢) لصاحب العمل اعتبار العامل مستقيالً إذا انقطع عن العمل ملدة 
املادة  أحكام  ترسي  احلالة  هذه  ويف  سنة،  خالل  متفرقة  يوماً  عرشين  أو  متصلة  أيام  سبعة 

(٥٣) يف شأن استحقاقه مكافأة هناية اخلدمة. 
وتضمنت املادة (٤٣) أحكاماً جديدة تنظم استحقاقات العامل يف حالة حبسه احتياطياً 
أو تنفيذاً حلكم قضائي غري هنائي بسبب اهتام صاحب العمل له، فقررت اعتباره موقوفاً 
صدر  فإذا  هنائي...  بحكم  أدين  إذا  إال  عقده  إهناء  العمل  لصاحب  جيوز  وال  العمل  عن 
احلكم برباءته التزم صاحب العمل برصف أجره عن مدة وقفه مع تعويضه تعويضاً عادالً 

تقدره املحكمة. 
وهو  املدة  حمدد  غري  العقد  انتهاء  عند  اختاذه  الواجب  اإلجراء   (٤٤) املادة  وأوردت 
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إخطار الطرف اآلخر قبل إهناء العقد بثالثة شهور عىل األقل للعاملني بأجر شهري وشهر 
عىل األقل للعاملني اآلخرين، وحددت التعويض الذي يلتزم به الطرف الذي أهنى العقد 

عند عدم مراعاته هذا باألجر املساوي لنفس املهلة املحددة لإلخطار. 
وقد حظرت املادة (٤٥) عىل صاحب العمل استخدام حق اإلهناء املخول له بمقتىض 
املادة (٤٤) سالفة الذكر أثناء متتع العامل أو العاملة بأي من اإلجازات املنصوص عليها يف 
هذا القانون محاية للعامل من أن يفاجأ خالل متتعه بأي من هذه اإلجازات بإهناء عقد عمله. 
كام حظرت املادة (٤٦) إهناء عقد العمل من جانب صاحب العمل ما مل يستند إىل 
املادة (٤٦)  تعترب  ومل  املنشأة،  أو  املؤسسة  تشغيل  مقتضيات  أو  سلوكه  أو  العامل  قدرة 
بشكل خاص األسباب التي أوردهتا سبباً إلهناء عقد العمل من جانب صاحب العمل 
والتي  الدولية  واالتفاقيات  الدستور  بموجب  مكفولة  أساسية  بحقوق  لتعلقها  وذلك 
االعتقاد  وحرية  النقايب  احلق  وممارسة  العاملية  للنقابات  االنضامم  حق  للعامل  قررت 

والتقايض وعدم املساس بحقوقه بسبب االنتامء العرقي أو العقائدي.
الذي  املدة  املحدد  العقد  طرفا  هبا  يلتزم  التي  التعويض  قواعد   (٤٧) املادة  وبينت 
أجر  يساوي  بام  ذلك  يف  احلق  له  يكون  أن  دون  انتهائه  موعد  حلول  قبل  أحدمها  ينهيه 
العامل عن املدة املتبقية يف العقد وعىل أن يراعى القايض عند حتديد الرضر بالنسبة إىل 
كل من طريف العقد العرف اجلاري وطبيعة العمل... إلخ وكافة االعتبارات التي تؤثر يف 
الرضر من حيث وجوده ومداه، وقررت ذات املادة مبدأ املقاصة بني ما يستحقه العامل 

من تعويض وما تنشغل به ذمته من ديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل. 
استحقاقه  مع  العمل  عقد  إهناء  فيها  للعامل  حيق  التي  احلاالت  املادة (٤٨)  وبينت 

ملكافأة هناية اخلدمة. 
وحددت املادتان (٤٩، ٥٠) حاالت انتهاء العقد بقوة القانون، فبينام انفردت املادة 
عن  عجزه  ثبوت  أو  كوفاته  العامل  إىل  يعود  لسبب  العقد  انتهاء  حاالت  بيان  يف   (٤٩)
القيام بالعمل واستنفاد إجازاته املرضية، بينت املادة (٥٠) حاالت انتهاء عقد العمل، 
وتتمثل تلك احلاالت يف انتقال املنشأة إىل الغري عن طريق البيع أو االندماج أو اإلرث أو 
اهلبة أو غري ذلك من الترصفات القانونية أو إغالقها هنائياً أو بصدور حكم هنائي بإشهار 
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قضت  إليها  املشار  بالطرق  الغري  إىل  املنشأة  انتقال  حالة  ويف  العمل.  صاحب  إفالس 
املادة (٥٠) بأن حقوق العامل تصبح ديناً واجب الوفاء عىل اخللف والسلف بالتضامن، 
وأجازت للعامل أن يستمروا بالعمل لد من انتقلت إليه املنشأة مع إلزام األخري بام رتبه 

عقد العمل املربم مع السلف من آثار. 
وللفئات  شهري  بأجر  للعاملني  املستحقة  اخلدمة  هناية  مكافأة   (٥١) املادة  وبينت 
األخر فقررت بالنسبة للفئة األوىل مكافأة هناية اخلدمة بواقع أجر مخسة عرش يوماً عن 
كل سنة من سنوات اخلدمة األوىل ثم أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية عليها 
بحيث ال تزيد املكافأة يف جمموعها عن أجر سنة ونصف، وأما بالنسبة للفئة الثانية فقد 
حددهتا بواقع أجر عرشة أيام عن كل سنة من سنوات اخلدمة اخلمس األوىل تزاد إىل أجر 
١٥ يوماً اعتباراً من سنة اخلدمة السادسة وبحيث ال تزيد املكافأة يف جمموعها عن أجر 
سنة واحدة. هذا وأقرت املادة استحقاق العامل يف كلتا احلالتني – ملكافأة هناية اخلدمة 
الفرق  بدفع  العمل  صاحب  وألزمت  فيها  اخلدمة  من  أمضاه  ما  بنسبة  السنة  كسور  عن 
مكافأة  واملستحقة عن  االجتامعية  التأمينات  الشرتاك العامل يف  املبالغ التي حتملها  بني 

هناية اخلدمة. 
اخلدمة  هناية  مكافأة  فيها  العامل  يستحق  التي  األحوال   (٥٢) املادة  وأوضحت 

كاملة.
استقالة   لد اخلدمة  هناية  ملكافأة  اجلزئي  االستحقاق  أحوال  املادة (٥٣)  بينت  ثم 
العامل يف عقد غري حمدد املدة، فجعلت استحقاقه هلا بواقع النصف إذا كانت مدة خدمته 
أن  دون  اخلمس  السنوات  أتم  فإذا  سنوات،  مخس  تبلغ  ومل  سنوات  ثالث  عن  تقل  ال 

يكمل العرش استحق ثلثيها فقط وإذا أتم العرش سنوات استحق املكافأة كاملة. 
وجاءت بعد ذلك املادة (٥٤) فنصت عىل حق العامل يف احلصول عىل شهادة عند 
انتهاء خدمته تتضمن بياناً بمدة عمله أو خربته وحظرت عىل أصحاب األعامل حتريرها 
التزام  مع   ،األخر العمل  فرص  أمام  عائقاً  أو  إليه  أدبية  إساءة  يتضمن  قد  نحو  عىل 
صاحب العمل برد املستندات أو األدوات أو الشهادات التي أودعها العامل لديه عند 

بدء عمله أو أثناءه. 
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ويشمل املواد من (٥٥) وحتى (٦٣): حيث عرفت املادة (٥٥) املقصور باألجر بأنه 
األجر  ذلك  ويشمل  للعمل،  تأديته  مقابل  يتقاضاه  أن  له  ينبغي  أو  العامل  يتقاضاه  ما  كل 
أو  العمل  عقد  يتضمنها  التي  والبدالت  كالعالوات   األخر العنارص  وكافة  األسايس 
تقررها لوائح صاحب العمل، وال ينرصف مفهوم األجر إىل ما قد يؤديه صاحب العمل 
إىل العامل طواعية من مكافآت ومنح وكذلك ال ينرصف مفهوم األجر إىل املبالغ أو املزايا 
الرضورية  املرصوفات  أو  الفعلية  النفقات  ملواجهة  العامل  عليها  حيصل  التي   األخر
الالزمة ألداء العمل أو بحكم طبيعته الذاتية مثل بدل السيارة املخصصة لتنقالت العمل 
أو املساكن التي ختصص حلراس العقارات أو املساكن ووسائل االنتقال التي يلتزم صاحب 
العمل بتوفريها للعامل باملناطق النائية، فإن هذه الطائفة األخرية من املزايا ال تعد أجراً و ال 
تأخذ حكمه، كام يشمل األجر العالوة االجتامعية وعالوة األوالد وفقاً للقانون رقم ١٩ 

لسنة ٢٠٠٠ أو أي مزايا مالية أخر متنحها الدولة للعامل بصفة دورية. 
وأضافت املادة حكامً جديداً يعالج موضوع حتديد األجر عندما يأخذ شكل حصة من 
صايف األرباح حيث قضت املادة املذكورة يف عجزها أنه إذا مل حتقق املنشأة التي يشتغل هبا 
العامل أرباحاً أو كانت األرباح ضئيلة بحيث ال تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام 
به، فعندها يتقرر أجر العامل بأجر املثل وذلك مع مراعاة عرف املهنة ومقتضيات العدالة. 
وحرصت املادة (٥٦) عىل النص عىل أن تؤدي األجور يف أحد أيام العمل وبالعملة 
املتداولة ووضعت حداً لتأدية األجور للعامل بأن تؤدي األجور للعامل املعينني بأجر شهري 
األقل  عىل  مرة  بواقع  اآلخرين  العامل  من  لغريهم  وتؤدي  شهر  كل  األقل  عىل  مرة  بواقع 
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تاريخ  من  السابع  اليوم  عن  األجور  دفع  تأخري  جيوز  ال  بأنه  وأضافت  أسبوعني...  كل 
االستحقاق.

وألزمت املادة (٥٧) صاحب العمل الذي يستخدم عامالً لديه وفق أحكام هذا القانون 
وقانون العاملني يف القطاع النفطي رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ بدفع مستحقاهتم يف املؤسسات 

املالية املحلية لضامن حصوهلم عليها مع إخطار الوزارة بالكشوف الدالة عىل ذلك. 
 وحتاشياً لإلرضار بالعامل مل جتز املادة (٥٨) نقل عامل باألجر الشهري إىل فئة أخر
عمله  فرتة  خالل  اكتسبها  التي  باحلقوق  اإلخالل  عدم  مع  ذلك،  عىل  كتابة  موافقته  بغري 

باألجر الشهري. 
ومحاية للعامل كذلك نصت املادة (٥٩) عىل عدم جواز اقتطاع أكثر من ١٠% من أجر 
العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل دون حتميل العامل أية فائدة عن 
هذه الديون- كام نصت عىل عدم جواز احلجز عىل األجر املستحق للعامل أو النزول عنه أو 
اخلصم منه إال يف حدود ٢٥% من األجر، وذلك لدين النفقة أو املأكل أو امللبس أو الديون 
التزاحم  فعند  املدين  القانون  أحكام  مع  ومتشياً  العمل.  صاحب  دين  ذلك  يف  بام   األخر

 .يقدم دين النفقة عىل الديون األخر
وإمعاناً من املرشع يف محاية العامل نصت املادة (٦٠) عىل أنه ال جيوز إلزام العامل برشاء 

أغذية أو سلع من حمال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل. 
كام جاءت املادة (٦١) بحكم مستحدث بإلزام صاحب العمل بدفع أجور عاملة طوال 
فرتة تعطيل املنشأة كلياً أو جزئياً ألي سبب ال دخل للعامل فيه، ونصت عىل أن ال ينتهي 

عقد العمل لذات السبب. 
وحرصت املادة (٦٢) عىل تأكيد املبدأ املعمول به يف القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ وهو 
أن يراعى يف احتساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه وإذا كان العامل ممن يتقاضون 
الشهور  يف  الفعلية  العمل  أيام  خالل  تقاضاه،  ما  بمتوسط  أجره  حيدد  بالقطعة  أجورهم 
العامل  تقاضاه  ما  متوسط  بتقسيم  والنقدية  العينية  املزايا  تقدير  – ويكون  األخرية  الثالثة 
سنة  عن  خدمته  مدة  قلت  فإذا  االستحقاق،  عىل  األخرية  شهراً  عرش  اإلثنى  خالل  منها 
العامل  أجر  ختفيض  جواز  عدم  مع  اخلدمة  يف  منها  أمضاه  ما  نسبة  عىل  املتوسط  احتسب 

خالل العمل ألي سبب.
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واستحدثت املادة (٦٣) حكامً جديداً يوجب بقرار من الوزير املختص وضع جداول 
املستقبل  ملتطلبات  استجابة  وذلك  والصناعات  املهن  لطبيعة  طبقاً  لألجور  األدين  باحلد 
معقول  معييش   مستو لضامن  لألجور  أدنى  حد  وضع  يف  احلديثة  االجتاهات  مع  ومتشياً 
للعامل وبام يكون دافعاً للقو العاملة الكويتية ومشجعاً هلا عىل النزول إيل ميدان العمل 
يف القطاع األهيل، ويصدر القرار بالتشاور مع اللجنة االستشارية لشئون العمل واملنظامت 

املختصة. 
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ويضم هذا الفصل املواد من (٦٤) إىل (٦٩) حيث حددت املادة (٦٤) ساعات العمل 
األسبوعية بثامن وأربعني ساعة كأصل عام، وبحيث ال جيوز تشغيل العامل أكثر من ثامين 
املادة (٣٣) يف القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بام  رؤ تعديل نص  وقد  ساعات يف اليوم، 
كان ينص عليه من أنه " ال جيوز تشغيل العامل أكثر من ثامن ساعات يومياً أو ثامن وأربعني 
ساعة يف األسبوع" حيث اختلف الرأي حول كلمة "أو" التخيريية من حيث مد جواز 
زيادة عدد ساعات العمل اليومية عن ثامين ساعات اكتفاء باحلد األقىص لساعات العمل 
بالنص  القديم  النص  استبدال   رؤ اجلدل  هلذا  وحسامً  األسبوع،  يف  ساعة  وأربعني  بثامن 
ثامن  للعامل  العمل  ساعات  تكون  بأن  منه   (٦٤) املادة  قطعت  حيث  القانون  يف  الوارد 
وأربعني ساعة أسبوعياً وال جيوز أن تزيد عىل ثامين ساعات يومياً إال يف احلاالت املنصوص 
عليها يف القانون وذلك تغليباً للرأي القائل بحامية العامل يف كل يوم من أيام عمله، ومن ثم 
النص عىل عدم جتاوز ساعات العمل اليومية عن ثامين ساعات إال يف حدود االستثناءات 

املنصوص عليها يف القانون. 
واستحدث النص حكامً جديداً يقيض بأن تكون ساعات العمل يف شهر رمضان املبارك 

. ست وثالثني ساعة أسبوعياً
أو  بالصحة  املرضة  أو  املرهقة  األعامل  يف  العمل  ساعات  إنقاص  ذاته  النص  وأجاز 

بسبب الظروف القاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير. 
 ٣٨ رقم  القانون  من  املادة (٣٣)  من  الثانية  الفقرة  حكم  املادة (٦٥)  أقرت  أن  وبعد 
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لسنة ١٩٦٤ بعدم جواز تشغيل العامل أكثر من مخس ساعات متتالية يومياً دون أن يعقبها 
فرتة راحة ال تقل عن ساعة وال حتسب فرتات الراحة ضمن ساعات العمل، واستثنت من 
ذلك القطاع املرصيف واملايل واالستثامري فتكون ساعات العمل ثامين ساعات متصلة، ثم 
جاءت بحكم جديد اقتضته الرضورات العملية حيث أجازت بعد موافقة الوزير املختص 
تشغيل العامل دون فرتة راحة ألسباب فنية أو طارئة أو يف األعامل املكتبية رشيطة أن يقل 

جمموع ساعات العمل اليومية بساعة عىل األقل عام هو منصوص عليه يف املادة (٦٤).
ووضعت املادة (٦٦) ضوابط تشغيل العامل فرتات إضافية، حيث أجازت ذلك بأمر 
كتايب من صاحب العمل إذا كان ذلك الزماً ملنع وقوع حادث خطر أو إصالح ما نشأ عنه 
عدد  وحددت  العادي،  اليومي  القدر  عىل  تزيد  أعامل  مواجهة  أو  حمققة  خسارة  تفادي  أو 
ساعات العمل اإلضافية يف اليوم الواحد ويف األسبوع ويف السنة. أما مقدار أجر الساعات 
بأن  العمل  صاحب  إلزام  مع  املدة  لنفس  العادي  األجر  من   %٢٥ بنسبة  فيزيد  اإلضافية 

يمسك سجالً خاصاً بالعمل اإلضايف. 
وأعطت املادة (٦٧) للعامل احلق يف راحة أسبوعية مدفوعة األجر حتدد بأربع وعرشين 
ساعة متصلة عقب كل ست أيام عمل، إال أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل 
يف يوم راحته األسبوعية، وال يكون ذلك إال يف حالة الرضورة استحق العامل أجره عن 
هذا اليوم مضافاً إليه ٥٠% منه عىل األقل، مع رضورة تعويضه بيوم راحة آخر يف األسبوع 
فرتات  عىل  العامل  نشاط  جتديد  وهو  منه  املقصود  الراحة  ليوم  يتحقق  حتى  مبارشة  التايل 
دورية متقاربة. وأكدت املادة عىل أن هذا احلكم ال خيل بحساب حق العامل بام فيها أجره 
اليومي وإجازاته، حيث جيري حساب هذا احلق بقسمة راتبه عىل عدد أيام العمل الفعلية 
هذه  الراحة  أيام  كون  من  الرغم  عىل  األسبوعية،  راحته  أيام  ضمنها  من  حتسب  أن  دون 

مدفوعة األجر. 
وحددت املادة (٦٨) اإلجازات الرسمية املستحقة للعامل بأجر كامل حسب التعداد 
الوارد هبا وجمموع اإلجازات الرسمية املستحقة للعامل بأجر ثالثة عرش يوماً خالل السنة 

الواحدة. 
أجراً  استحق  األيام  هذه  من  يوم  أي  يف  العامل  تشغيل  العمل  ظروف  استدعت  وإذا 

مضاعفا عنه أي أجره العادي مرضوباً يف (٢) مع تعويضه بيوم بديل. 
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يتطلبها  التي  اإلضافية  الساعات  احتساب  أساس  هو  املضاعف  األجر  هذا  ويكون 
العمل يف هذا اليوم. 

ثبوت  وبرشط   (٦٩) املادة  حكم  ضوء  عىل  املستحقة  املرضية  اإلجازات  وأصبحت 
املرض بشهادة طبية عىل النحو التايل:

- مخسة عرش يوماً بأجر كامل. 
- عرشة أيام بثالثة أرباع األجر.

- عرشة أيام بنصف األجر. 
- عرشة أيام بربع األجر.
- ثالثني يوماً بدون أجر.

ويثبت املرض الذي يستدعى منح هذه اإلجازة بشهادة طبية من الطبيب الذي يعينه 
شهادة  تعتمد  اخلالف  حالة  ويف  احلكومية،  الصحية  الوحدة  طبيب  أو  العمل  صاحب 

الطبيب احلكومي.
ونصت الفقرة األخرية عىل أن تستثنى األمراض املستعصية بقرار من الوزير املختص 

حيدد فيه هذه األمراض.
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ويضم املواد من (٧٠) حتى (٧٩) حيث جاءت املادة ٧٠ وقد زادت من حق العامل يف 
اإلجازات السنوية بجعلها ثالثني يوماً عن كل سنة من سنوات اخلدمة، ويستحق العامل 

إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل ولو كانت السنة األوىل من اخلدمة. 
ونصت عىل أال حتسب ضمن اإلجازة السنوية أيام العطل الرسمية أو أيام اإلجازات 

املرضية الواقعة خالهلا. 
وأضافت املادة (٧١) بأن يدفع للعامل أجره املستحق عن اإلجازة السنوية قبل القيام 

هبا لتدبري أموره بأجره عنها حسبام يراه. 
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وأعطت املادة (٧٢) لصاحب العمل حقه يف حتديد موعد اإلجازة السنوية أو جتزئتها 
برضاء العامل بعد متتع األخري باألربعة عرش يوماً األوىل منها. كام أجازت للعامل جتميع 
إجازاته بام ال يزيد عن إجازة سنتني بعد موافقة صاحب العمل ثم القيام هبا دفعة واحدة 
استجابة  سنتني  من  ألكثر  العامل  إجازات  جتميع  عىل  الطرفني  موافقة  أيضاً  وأجازت 

للرضورات العملية.
ونصت املادة (٧٣) عىل أحقية العامل يف احلصول عىل املقابل النقدي إلجازاته املتجمعة 
عن سنوات اخلدمة الكاملة وذلك عند انتهاء العقد ألي سبب مع مراعاة أحكام املادتني 

(٧٠، ٧١) من هذا القانون. 
عوض  بغري  أو  بعوض  السنوية  إجازته  عن  يتنازل  أن  للعامل   (٧٤) املادة  جتز  ومل 
للغايات السامية التي قصدها املرشع من تقرير هذه اإلجازة، وهي راحة للعامل وجتديد 
نشاطه، ولذلك أعطت هذه املادة لصاحب العمل احلق يف اسرتداد ما أداه للعامل من أجر 

عن هذه اإلجازات إذا ثبت اشتغاله خالهلا حلساب صاحب عمل آخر.
وتشجيعاً للعامل عىل الدراسة والتحصيل استحدثت املادة (٧٥) حكامً يقىض بجواز 
منح العامل إجازة دراسية بأجر للحصول عىل مؤهل أعىل يف جمال عمله رشيطة أن يلتزم 
بالعمل لد صاحب العمل مدة مماثلة ملدة الدراسة وبحد أقىص قدره مخس سنوات، ويف 
ما  بنسبة  اإلجازة  أثناء  له  رصفت  التي  األجور  مجيع  برد  يلتزم  بذلك  العامل  إخالل  حالة 

تبقى من املدة الواجب قضاؤها يف العمل. 
يف  متصلتني  سنتني  أمىض  الذي  للعامل  احلج  إجازة   (*)(٧٦) املادة  استحدثت  كام 
خدمة صاحب العمل ومل يكن قد أد هذه الفريضة من قبل، فجعلت له احلق يف احلصول 

عىل إجازة مدفوعة األجر مدهتا واحد وعرشين يوماً .
واستحدثت املادة (٧٧) نوعاً آخر من اإلجازات حيث جعلت للعامل يف حالة وفاة 
أحد أقاربه من الدرجة األوىل أو الثانية احلق يف إجازة بأجر كامل ملدة ثالثة أيام وللمرأة 
العاملة املسلمة التي يتويف زوجها احلق يف إجازة عدة بأجر كامل ملدة أربعة أشهر وعرشة 
أيام من تاريخ الوفاة، وأحالت املادة إىل الوزير إصدار قرار ينظم بموجبه رشوط منح هذه 
مدفوعة  السنوية  (اإلجازات  اإليضاحية  املذكرة  من  الرابع  الباب  من  الثالث  الفصل  يف  الوارد  املادي  اخلطأ  استدراك  تم   *
يف  املنشور  الوزراء  جملس  باستدراك  وذلك   (٧٦ املادة  استحدثت   ) لتكون   (٧٥ املادة  (استحدثت  عبارة  بتصحيح  األجر) 

الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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اإلجازة. كام نصت املادة عىل منح املرأة العاملة غري املسلمة املتويف عنها زوجها إجازة ملدة 
واحد وعرشين يوماً مدفوعة األجر. 

إجازة  العامل  منح  أجازت  حيث  كامل  بأجر   أخر إجازة   (٧٨) املادة  واستحدثت 
للقواعد  وفقاً  العاملية  واالجتامعية  الدورية  واللقاءات  املؤمترات  حلضور  األجر  مدفوعة 

والرشوط التي يصدر هبا قرار من الوزير. 
خالف  أجر  بدون  خاصة  إجازة  طلبه،  عىل  بناء  العامل،  منح   (٧٩) املادة  وأجازت 

اإلجازات املنصوص عليها يف هذا الفصل.
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ويضم هذا الفصل املواد من (٨٠) إىل (٩٧) وينقسم إىل فرعني:
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ويشمل املواد من (٨٠) إىل (٨٨) حيث بينت املواد من (٨٠) إىل (٨٣) أنواع السجالت 
وامللفات التي جيب أن حيتفظ هبا صاحب العمل للعامل بكل ما تتطلبه من قيد بيانات عن 
املهنية  والصحة  والسالمة  املهنة  وأمراض  العمل  وإصابات  املختلفة  بأنواعها  اإلجازات 
مع  املواد،  هذه  ضوء  عىل  وسجالت  بيانات  من  يلزم  ما  وكل  اخلدمة  وهنايات  وبدايات 
واإلجازات  األسبوعية  والراحات  والدوام  اجلزاءات  لوائح  بتعليق  العمل  صاحب  إلزام 
الرسمية يف مكان ظاهر فضالً عن توفري وسائل السالمة والصحة املهنية بام يكفل الوقاية 
من خماطر العمل دون حتميل العامل أية نفقات عن ذلك أو اقتطاع أي جزء من أجره مقابل 

توفريها. 
العمل  بمقر  ظاهر  مكان  يف  يضع  أن  العمل  صاحب  عىل   (٨٤) املادة  وأوجبت 
من  يصدر  قرار  إىل  وأحالت  املهنة  وأمراض  العمل  أخطار  من  بالوقاية  اخلاصة  التعليامت 

الوزير املختص بالعالمات التحذيرية واإلرشادية وأدوات السالمة الالزمة لذلك.
اجلهات  رأي  أخذ  بعد  املختص،  الوزير  من  يصدر  قرار  إىل   (٨٥) املادة  أحالت  كام 
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للسالمة  الالزمة  والوسائل  املعدات  توفري  فيها  يلزم  التي  األنشطة  أنواع  بتحديد  املعنية، 
والصحة املهنية مع تعيني الفنيني الالزمني لتشغيل هذه املعدات. 

كافة  اختاذ  العمل  صاحب  عىل   (٨٦) املادة  فيه  أوجبت  الذي  الوقت  نفس  ويف 
االحتياطات الالزمة حلامية العامل، أوجبت املادة (٨٧) عىل العامل استعامل وسائل الوقاية 

بعناية وتنفيذ كافة التعليامت الصادرة يف هذا الشأن.
وإمعاناً من املرشع يف محاية العامل أوجبت املادة (٨٨) عىل صاحب العمل التأمني عىل 
قانون  أحكام  مراعاة  مع  املهنة  وأمراض  العمل  إصابات  ضد  التأمني  رشكات   لد عامله 

التأمينات االجتامعية. 
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حيث  جديداً  نصاً  املرشع  استحدث  الفرع  هذا  ويف  إىل (٩٧)  من (٨٩)  املواد  ويضم 
ال  املهنة  وأمراض  العمل  بإصابات  واملتعلقة  التالية  األحكام  أن  عىل  املادة (٨٩)  يف  قيض 
قانون  يف  املقننة  العمل  إصابة  عن  التأمني  ألحكام  اخلاضعني  عليهم  املؤمن  عىل  ترسي 
التأمينات االجتامعية عند تطبيقه عليهم، ويف املادة (٩٠) أوضح اإلجراءات الواجب عىل 
صاحب العمل – أو العامل إذا سمحت حالته- اختاذها يف حالة وقوع اإلصابة واجلهات 

الواجب إخطارها. 
ونصت املادة (٩١)عىل حتمل صاحب العمل نفقات عالج العامل املصاب من إصابات 
عدم  مع  كله  وذلك  االنتقال  ومرصوفات  األدوية  قيمة  ذلك  يف  بام  املهنة  وأمراض  العمل 
اإلخالل بام يقيض به قانون التأمني الصحي رقم (١) لسنة ١٩٩٩، وأجازت املادة املذكورة 
لكل من العامل وصاحب العمل االعرتاض عىل التقرير الطبي أمام جلنة التحكيم الطبي 

بوزارة الصحة. 
وأوجبت املادة (٩٢) عىل كل صاحب عمل موافاة الوزارة املختصة، وبشكل دوري، 

بإحصائية عن إصابات العمل وأمراض املهنة التي تقع داخل منشأته. 
وإذا  العالج  فرتة  طوال  كامالً  أجره  تقايض  يف  احلق  للمصاب   (٩٣) املادة  وأعطت 
جاوزت تلك الفرتة ستة أشهر، فحينئذ يرصف للعامل نصف أجره الشهري، وذلك إىل 

حني شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته. 
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كام أحالت املادة (٩٤) إىل قرار يصدر من الوزير، بعد أخذ رأي وزير الصحة، يتحدد 
بمقتضاه ما يستحق للعامل املصاب أو املستحقني عنه من تعويضات. 

هذا  ونطاق  التعويض  من  املصاب  العامل  حرمان  حاالت  إىل   (٩٥) املادة  وأشارت 
احلرمان.

ومدت املادة (٩٦) احلامية املقررة للعامل بموجب املواد من (٩٣) إىل (٩٥) من هذا 
القانون إذا ظهرت عليه أعراض أمراض املهنة بعد تركه العمل خالل سنة. 

ما  بنسبة  كل  العامل،  لدهيم  اشتغل  الذين  األعامل  أصحاب   (٩٧) املادة  ألزمت  كام 
قضاه العامل لديه من مدة خدمة، وذلك عن تعويض املذكور أو املستحق عن إصابته عىل 
نحو ما جاء هبذا النص، وقررت لرشكة التأمني أو املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية بعد 
تعويض  من  أدته  ما  بقدر  العمل  أصحاب  عىل  الرجوع  عنه،  املستحق  أو  العامل  تعويض 

حسب ما نصت عليه الفقرة األوىل من هذه املادة.
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تكوين  حق   (٩٨) املادة  كفلت  فقد   (١١٠) إىل   (٩٨) من  املواد  الباب  هذا  يضم 
االحتادات ألصحاب األعامل وحق التنظيم النقايب للعامل وفقاً ألحكام هذا القانون. 

برشائحها  والقطاعات  للعاملني  والنقابات  االحتادات  تكوين  مبدأ  املادة  قررت  ولقد 
املادة  يف  الدستور  قرره  ما  مع  انسجاماً  وذلك  والنفطية،  واألهلية  منها  احلكومية  املختلفة 
(٤٣) من مبدأ حرية تكوين اجلمعيات والنقابات وكذلك انسجاماً مع االتفاقيات الدولية 
ذات العالقة وبشكل خاص االتفاقية رقم (٨٧) لسنة (١٩٤٨) بشأن احلرية النقابية وكفالة 

احلق النقايب.
حددت  واالحتادات،  النقابات  تكوين  حرية  مبدأ  عىل   (٩٩) املادة  أكدت  أن  وبعد 
املنظمة  أعضاء  مصالح  رعاية  يف  ذلك  ويتمثل  املنظامت،  هذه  مثل  تكوين  من  الغرض 
 (١٠٠) املادة  تشرتط  ومل  الغري.  مواجهة  يف  ومتثيلهم  واالجتامعية  املادية  حالتهم  وحتسني 
حسب  االحتاد  أو  النقابة  تكوين  بغرض  األعامل  أصحاب  أو  العامل  من  معني  عدد  توافر 
األحوال، وإنام أطلقت هذا احلق انسجاماً مع املبادئ املعلنة بالدستور واالتفاقيات الدولية، 

كام بينت املادة املذكورة إجراءات تكوين النقابة أو االحتاد. 
النظام  الئحة  عليها  تشتمل  أن  جيب  التي  األساسية  البيانات   (١٠١) املادة  وبينت 

األسايس هلا وحقوق أعضائها وكيفية ممارستها لنشاطها.
يودعها  أن  املنتخب  اإلدارة  جملس  عىل  يتعني  التي  املستندات  املادة (١٠٢)  بينت  كام 
الشخصية  ثبوت  كيفية  بينت  كام  انتخابه،  تاريخ  من  يوماً  عرش  مخسة  خالل  الوزارة   لد

االعتبارية للمنظمة.
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متتعهم  عند  األعامل،  وأصحاب  العامل  التزام  رضورة  عىل   (١٠٣) املادة  ونصت 
باحلقوق املنصوص عليها يف هذا الباب، بعدم خمالفة أي قانون سار يف الدولة وكذلك عدم 

جتاوز األهداف املحددة للمنظمة بنظامها األسايس.
أما املادة (١٠٤) فقد أوجبت عىل الوزارة املختصة إرشاد املنظامت النقابية نحو التطبيق 
التي  األنشطة  املذكورة  املادة  وأوردت  إلخ،  سجالهتا...  يف  القيد  وكيفية  السليم  القانوين 

حيذر عىل النقابات االشتغال هبا. 
ونصت املادة (١٠٥) عىل أحقية النقابات يف فتح مقاصف ومطاعم خلدمة العامل بعد 

موافقة رب العمل واجلهات املعنية يف الدولة. 
وأكدت املادة (١٠٦) حق النقابات يف تكوين احتادات ترعى مصاحلها املشرتكة وحق 
االحتادات يف تكوين احتاد عام عىل أال يكون هناك أكثر من احتاد عام واحد لكل من العامل 

وأصحاب العمل.
كام أجازت املادة (١٠٧) ملنظامت العامل وأصحاب األعامل واالحتادات واالحتاد العام 
املشار إليها يف املواد السابقة باالنضامم إىل أية منظمة عربية أو دولية رشيطة إخطار الوزارة 

املختصة بذلك.
وأوردت املادة (١٠٨) صورتني حلل منظامت أصحاب األعامل والعامل:

احلل االختياري بقرار يصدر من اجلمعية العمومية وفقاً لنظامها األسايس . ١ -
احلل القضائي بموجب حكم يصدر بناءً عىل طلب الوزارة املختصة بحل جملس  ٢ -
وقد  األسايس،  النظام  أو  القانون  ألحكام  املنظمة  خمالفة  عىل  تأسيساً  اإلدارة 
أجازت املادة استئناف هذه األحكام خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدور احلكم 
التصفية  إجراءات  عن  الناشئة  األموال  مصري  ويتحدد  االستئناف،  حمكمة   لد

عىل ضوء ما تقرره اجلمعية العمومية يف حالة احلل االختياري.
وقد استحدثت املادة (١٠٩) نصاً يقىض بإلزام أصحاب األعامل بتزويد العامل بكافة 

القرارات واللوائح املتعلقة بحقوقهم وواجباهتم .
إدارة  جملس  أعضاء  من  أكثر  أو  عضواً  يفرغ  أن  العمل  لرب   (١١٠) املادة  وأجازت 

النقابة أو االحتاد ملتابعة شئون النقابة مع جهة العمل أو اجلهات املعنية يف الدولة.
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عقد  لتنظيم   (١٢٢) إىل   (١١١) املواد  من  يتكون  الذي  الفصل  هذا  استحدث  وقد 
العمل اجلامعي والذي مل حيظ يف أي من قوانني العمل السابقة بأي تنظيم خاص.

وتعرف املادة (١١١) عقد العمل اجلامعي بأنه ذلك العقد الذي ينظم رشوط العمل 
وظروفه وينعقد بني نقابة عاملية أو أكثر أو احتاد أو احتادات عاملية من جهة وبني صاحب 

عمل واحد أو عدة أصحاب أعامل أو احتاد أصحاب أعامل أو أكثر من جهة آخري.
واشرتطت املادة (١١٢) أن يكون ذلك العقد مكتوباً وأن يكون حمالً ملوافقة طرفيه، 
العمومية  اجلمعية  من  األعامل  أصحاب  واحتاد  النقابية  للمنظامت  بالنسبة  املوافقة  وتصدر 

وفقاً ملا يقىض به النظام األسايس للمنظمة أو االحتاد.
وأوجبت املادة (١١٣) أن يكون عقد العمل اجلامعي حمدد املدة، عىل أال تزيد عىل ثالث 
سنوات، فإذا انقضت تلك املدة واستمر طرفا العقد يف تنفيذه فإنه حيتفظ بصفته كعقد حمدد 
نفسه  العقد  يكون  بأال  مرهون  ذلك  وكل  فيه،  الواردة  الرشوط  بنفس  واحدة  بسنة  املدة 
املادة  ونصت  النص،  هبذا  عليه  املنصوص  املقرر  احلكم  ختالف  خاصة  رشوطاً  تضمن  قد 
إخطار  عليه  مدته  انتهاء  بعد  جتديده  عدم  يف  العقد  طريف  أحد  رغب  إذا  أنه  عىل   (١١٤)
الطرف اآلخر والوزارة املختصة كتابة قبل ثالثة أشهر عىل األقل من تاريخ انتهاء العقد، 

وإذا تعددت أطرافه فال يرتتب عىل انقضائه بالنسبة ألحدهم انتهاؤه بالنسبة لآلخرين .
ووضعت املادة (١١٥) ضامنة هامة وهي بطالن كل رشط يف هذا العقد إذا كان خمالفاً 
تتضمن  التي  الرشوط  إال  ذلك  من  يستثني  وال  القانون  هذا  مواد  أحكام  من  حكم  ألي 
كام   . حلقوقهم  أدين  كحد  القانون  يتضمنها  التي  تلك  من  أفضل  للعامل  ميزات  أو  حقوقاً 
بموجبه  يتنازل  القانون  هبذا  العمل  قبل  مربم  اتفاق  أو  رشط  كل  بطالن  عىل  املادة  نصت 
العامل عن أي حق من احلقوق التي يمنحها القانون، كام يقع باطالً كل تصالح أو خمالصة 
تتضمن إنقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خالل فرتة رسيانه 

أو ثالثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كان خمالفاً ألحكام هذا القانون.
ورغم أن عقد العمل اجلامعي – شأنه يف ذلك شأن عقد العمل الفردي – من العقود 
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الرضائية أصالً إال أن املادة (١١٦) اشرتطت لنفاذه أن يسجل لد الوزارة املختصة وأن 
ينرش ملخصه يف اجلريدة الرسمية . وأجازت الفقرة الثانية من املادة ذاهتا للوزارة املختصة 
أن تعرتض عىل أي رشط خمالف للقانون وأوجبت عىل طريف العقد تعديله وفقاً ملا تطلبه 
الوزارة خالل مخسة عرش يوماً من تاريخ استالم االعرتاض وإال اعترب طلب التسجيل كأن 

مل يكن .
وتنص املادة (١١٧) عىل أنه جيوز أن يربم هذا العقد إما :

١-عىل مستوي املنشأة .
٢-عىل مستوي الصناعة .
٣-عىل املستوي الوطني.

وأوجبت أن يربمه احتاد نقابات الصناعة إذا كان مربماً عىل مستوي الصناعة وأن يربمه 
مستوي  عىل  املربم  العقد  اعتربت  كام   . الوطني  املستوي  عىل  كان  إذا  للعامل  العام  االحتاد 
الصناعة تعديالً للعقد املربم عىل مستوي املنشأة والعقد املربم عىل املستوي الوطني تعديالً 

ألي من العقدين اآلخرين وذلك يف حدود ما يرد فيهام من أحكام مشرتكة.
عليها  ترسي  التي  والفئات  والطبيعية  االعتبارية  األشخاص   (١١٨) املادة  وعددت 
أو  العقد  أبرمت  التي  العامل  احتادات  أو  نقابات  أوالً  فهي  اجلامعي،  العمل  عقد  أحكام 
انضمت إليه بعد إبرامه، وثانياً أصحاب األعامل أو احتاداهتم الذين أبرموا العقد أو انضموا 
إليه بعد إبرامه، وثالثاً النقابات املنضمة لالحتاد الذي أبرم العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه، 
ورابعاً أصحاب األعامل الذين انضموا لالحتاد الذي أبرم العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه. 
ألحكام  األعامل  وأصحاب  العامل  من  قاعدة  اكرب  لشمول  اتسع  قد  النص  يكون  وبذلك 
عقد العمل اجلامعي ومن ثم يكون ذلك من أفضل عوامل استقرار عالقات العمل مع ما 

سيرتتب عىل ذلك من آثار اقتصادية واجتامعية .
حقه  عىل  منها  فصله  أو  النقابة  من  العامل  انسحاب  أثر  انعدام  املادة (١١٩)  وأكدت 
يف التمتع برشوط هذا العقد والتزامه بام ورد به من واجبات إذا تم ذلك بعد إبرام النقابة 

للعقد أو االنضامم إليه .
وتعميامً لالستفادة من اآلثار االجيابية لعقد العمل اجلامعي فقد أجازت املادة (١٢٠) 
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لغري املتعاقدين من نقابات العامل أو احتاداهتم أو أصحاب العامل أو احتاداهتم أن ينضموا إىل 
أي عقد عمل مجاعي بعد نرش ملخصه يف اجلريدة الرسمية، ويكفي يف ذلك اتفاق الطرفني 
طالبي االنضامم دون اشرتاط موافقة طريف العقد األصليني، وأوضحت كيفية االنضامم إىل 
العقد اجلامعي يف هذه احلالة وذلك بطلب موقع من الطرفني طالبي االنضامم يتم تقديمه 
للوزارة املختصة وال يكون العقد نافذاً بالنسبة هلام إال بعد نرش موافقة الوزارة املختصة عىل 

هذا الطلب يف اجلريدة الرسمية. 
نقابة  تربمه  الذي  اجلامعي  العمل  عقد  رسيان  وهو  هاماً  مبدأ   (١٢١) املادة  وأرست 
املنشأة عىل مجيع عامل املنشأة ولو مل يكونوا أعضاء فيها مع عدم اإلخالل بأي رشط حيمل 
فائدة أكثر للعامل يف عقد العمل الفردي، ومن جهة أخر فإن العقد الذي يربمه احتاد أو 
نقابة مهنة مع صاحب عمل فإنه ال يرسي إال عىل عامل منشأته، وقد أخذ نص املادة (١٢٢) 
بمبدأ الوكالة عن األعضاء إذ قرر بأنه ملنظامت العامل وأصحاب األعامل – وهي التي تربم 
العقد أصالً أو تنضم إليه- أن تقوم برفع مجيع الدعاوي الناشئة عن اإلخالل بأحكام العقد 

ملصلحة أي عضو من أعضائها دون احلاجة إىل توكيل منه بذلك. 
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ويشمل هذا الفصل املواد من (١٢٣) إىل (١٣٢) التي تستهدف احلفاظ عىل استقرار 
أو  العمل  بسبب  العامل  من  كبري  لعدد  شامالً  النزاع  يكون  عندما  خاصة  العمل  عالقات 

رشوطه يف مواجهة صاحب عمل أو أكثر. 
وقد عرفت املادة (١٢٣) املنازعات اجلامعية بأهنا تلك التي تنشأ بني واحد أو أكثر من 
أصحاب العمل و مجيع العامل أو فريق منهم بسبب العمل أو رشوط العمل. وبذلك فإن 
هذا النص قد وسع مفهوم املنازعة اجلامعية بحيث تعترب كذلك إذا كانت بسبب العمل ومل 
بحيث   ١٩٦٤ لسنة   ٣٨ رقم  القانون  من  املادة (٨٨)  كمثيلتها  الرشوط  جمرد  عىل  تقترص 
زالت  وال  منهم  فريق  أو  العامل  مجيع  من  مقدمة  كانت  ولو  فردية  تعترب  املنازعات  كانت 
العقد،  أو  القانون  يف  بنص  متعلقاً  النزاع  أو  اخلالف  سبب  كان  طاملا  قائمة  العمل  عالقة 
لذلك فقد حرص املرشع عىل أن حتوز املنازعة وصف اجلامعية ولو كان سبب النزاع راجعاً 
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مناخ  حتقيق  هبدف  وذلك  بيانه  السالف  النحو  عىل  برشوطه  فقط  وليس  نفسه  العامل  إىل 
مستقر يف عالقات العمل سواء عىل مستو املنشأة أو الصناعة أو النشاط املتامثل أو عىل 
املستو القومي من خالل فض النزاع وإزالة أسبابه يف وقت قليل، كام أنه يقلل من االلتجاء 

إىل اخلصومة القضائية وهيدف إىل تقليص عدد القضايا املطروحة عىل القضاء.
حلل  اتباعها  النزاع  أطراف  عىل  الواجب  اإلجراءات  أول   (١٢٤) املادة  وحددت 
املنازعات اجلامعية حيث يتعني عىل طريف النزاع التفاوض املبارش بني صاحب العمل أو من 
يمثله وبني العامل أو من يمثلهم وأجازت للوزارة املختصة إيفاد مندوب عنها يف جلسة أو 

جلسات املفاوضات كمراقب لتتعرف عىل أوجه النزاع من بدايته. 
بينهام  فيام  ودي  اتفاق  إىل  النزاع  طريف  وصول  حالة  يف  أنه  عىل  الثانية  الفقرة  ونصت 
حيدد الواجبات أو احلقوق أو امليزات، فإنه جيب تسجيل هذا االتفاق لد الوزارة خالل 
مخسة عرش يوماً وفقاً للقواعد التي تضعها يف هذا الشأن بحيث يتوافر الضامن الالزم لكال 

الطرفني لتنفيذ نصوص االتفاق. 
فإذا أخفق طرفا النزاع يف التوصل إىل اتفاق عىل النحو السالف بيانه فقد نصت املادة 
(١٢٥) عىل أن يقوم أي طرف منهام بالتقدم بطلب للوزارة املختصة لتسوية املنازعة ودياً 
موقعاً  الطلب  يكون  أن  وأوجبت  اجلامعية  العمل  منازعات  يف  التوفيق  جلنة  طريق  عن 
يف  يفوضونه  من  أو  املتنازعني  العامل  أغلبية  من  أو  املفوض  وكيله  أو  العمل  صاحب  من 

متثيلهم. 
وعنيت املادة (١٢٦) يف تشكيل جلنة التوفيق وبيان أعضائها وأجازت هلا أن تستعني 
بمن تراه يف أداء مهمتها وأحالت إىل قرار يصدر من الوزير املختص حيدد فيه العدد الذي 
يمثل كل من الوزارة أو أطراف النزاع يف اللجنة. وقررت املادة املذكورة للوزارة احلق يف 

طلب املعلومات التي تراها رضورية يف حل النزاع. 
حتى  هبا  االلتزام  اللجنة  عىل  يتعني  التي  واملدد  اإلجراءات   (١٢٧) املادة  وحددت 
مرحلة عقد اتفاق التسوية الودية باعتباره اتفاقاً هنائياً وملزماً للطرفني. فإذا أخفقت جلنة 
التوفيق يف تسوية املنازعة خالل املدة التي نصت عليها املادة وجب عليها إحالة نقاط النزاع 
التي  املستندات  بكافة  مشفوعة  التحكيم  هيئة  إىل  أسبوع  خالل  عليها  االتفاق  يتم  مل  التي 

قدمها الطرفان. 
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كام نصت املادة (١٢٨) عىل تشكيل هيئة التحكيم يف منازعات العمل اجلامعية والتي 
االستئناف  ملحكمة  العمومية  اجلمعية  تعينها  االستئناف  حمكمة  دوائر   إحد من  تتكون 
سنوياً ورئيس نيابة ينتدبه النائب العام وممثل للوزارة املختصة يعينه وزيرها، وحيرض أمام 
. ولضامن رسعة أفضل يف املنازعات اجلامعية فقد  اهليئة أطراف املنازعة أو من يمثلهم قانوناً
أوجبت املادة (١٢٩) عىل هيئة التحكيم أن تنظر النزاع يف ميعاد ال جياوز عرشين يوماً من 
تاريخ وصول أوراقه إىل إدارة الكتاب وأن يعلن كل من طريف النزاع بميعاد اجللسة قبل 
ثالثة  تتجاوز  ال  فرتة  خالل  املنازعة  يف  الفصل  يتم  وأن  األقل  عىل  أسبوع  بمدة  انعقادها 

أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.
ونصت املادة (١٣٠) عىل أن هليئة التحكيم كل ما ملحكمة االستئناف من صالحيات 
وتصدر  والتجارية،  املدنية  املرافعات  قانون  وأحكام  القضاء  تنظيم  قانون  ألحكام  طبقاً 

قراراهتا مسببة، وتكون بمثابة األحكام الصادرة من حمكمة االستئناف. 
وقد استحدثت املادة (١٣١) مبدأ جديداً هو جواز تدخل الوزارة يف املنازعة اجلامعية 
إحالة  هلا  جيوز  كام  ودياً  النزاع  لتسوية  املتنازعني  أحد  من  طلب  دون  الرضورة  دعت  إذا 
النزاع إىل جلنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبام تراه أجد وأرسع يف تسوية النزاع، وألزمت 
املادة أطراف النزاع بتقديم كافة املستندات التي تطلبها الوزارة املختصة وكذلك حضورهم 

عند دعوهتم لذلك. 
أثناء  جزئياً  أو  كلياً  العمل  وقف  املنازعة  طريف  عىل   (١٣٢) املادة  حظرت  وقد 
إجراءات املفاوضة املبارشة أو إذا تدخلت الوزارة املختصة يف املنازعات طبقاً ألحكام 
املادة (١٣١) أو أثناء تسوية النزاع سواء كان ذلك أمام الوزارة أو أمام جلنة التوفيق أو 

هيئة التحكيم. 
وغنى عن البيان أن أحكام هذا الفصل ال حتكم إال عالقات العمل املستمرة بني طريف 

النزاع ( صاحب العمل والعامل) وإال اعتربت املنازعة فردية مهام تعددت أطرافها.
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بقرار  الوزير  حيددهم  الذين  للموظفني  القضائية  الضبطية  صفة  املادة (١٣٣)  منحت 
أن  عىل  له،  املنفذة  والقرارات  واللوائح  القانون  تنفيذ  بمراقبة  خيتصون  والذين  يصدره 
حيلف هؤالء املوظفني اليمني القانونية، وألزمهم النص بأداء عملهم بأمانة ونزاهة وحياد 

وعدم إفشاء أرسار مهن أصحاب األعامل التي قد يطلعون عليها بحكم عملهم. 
وحددت املادة (١٣٤) صالحيات أولئك املوظفني يف سبيل أداء العمل املناط هبم بام 
يشمل حق دخول أماكن العمل وطلب البيانات والسجالت وكذلك دخول األماكن التي 
خيصصها أصحاب األعامل ألغراض اخلدمات العاملية مع حق االستعانة بالقوة العامة يف 

سبيل أداء العمل. 
اإلجراءات  يتخذوا  أن  يف  احلق  املختصني  الوزارة  ملوظفي   (١٣٥) املادة  وأعطت 
الالزمة بالتنسيق مع اجلهات املختصة األخر يف حاالت معينة لغلق املحل كلياً أو جزئياً 

أو وقف استعامل آلة أو آالت معينة حلني تاليف املخالفة. 
بدون  تعمل  التي  للعاملة  املخالفات  حترير  صالحية  املوظفني   (١٣٦) املادة  وأعطت 

مركز عمل. 
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وقد تضمن هذا الفصل من املواد (١٣٧) إىل (١٤٢) واملالحظ عليها بصفة عامة أن 
املرشع جنح إىل تشديد العقوبات عىل املخالفني عام هو مقرر يف القانون رقم (٣٨) لسنة 

١٩٦٤ بعد أن ثبت أن تلك العقوبات مل تعد كافية لردع املخالفني.
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وعليه نصت املادة (١٣٧) عىل عقوبة الغرامة التي ال تتجاوز مخسامئة دينار لكل من 
خيالف أحكام املادتني (٨، ٣٥) وتتضاعف العقوبة يف حالة العود. 

واستحدثت املادة (١٣٨) عقوبة احلبس التي ال تتجاوز ثالث سنوات والغرامة التي 
ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عن مخسة آالف دينار أو بإحد هاتني العقوبتني كل من 

خيالف حكم الفقرة الثالثة من املادة (١٠) من هذا القانون. 
املادة  ألحكام  املخالف  العمل  صاحب  عىل  جزائية  عقوبة  عىل  املادة (١٣٩)  ونصت 

(٥٧) من هذا القانون. 
 وإيامناً من املرشع بالدور الرقايب الذي تقوم به الوزارة عىل املنشآت والتحقق من مد
يف  قرر  هلا  تنفيذاً  الصادرة  الوزارية  والقرارات  املهنية  السالمة  و  الصحة  لقواعد  مراعاهتا 
املادة (١٤٠) فرض عقوبة عىل كل من يعيق املوظف املختص من القيام بواجباته الوظيفية 
ال  بغرامة  العقوبة  وحدد  القانون  من   (١٣٤ للامدتني (١٣٣،  وفقاً  له  املقررة  وصالحياته 

جتاوز ألف دينار وتأكيداً لذات املبدأ.
املقررة  والعقوبة  املخالفة  أسباب  إلزالة  املخالفة  إخطار  طريق   (١٤١) املادة  وأبانت 

عىل عدم إزالتها. 
كام قررت عقوبة عىل كل خمالفة ألحكام هذا القانون والتي مل يسلف بياهنا يف أي من 

املواد املقررة للعقوبة. 
األوامر  خيالف  من  كل  معاقبة   (١٤٢) املادة  قررت  الرقايب  الوزارة  دور  ولتفعيل 
الصادرة بالوقف أو الغلق عمالً بحكم املادة (١٣٥) بغرامة ال جتاوز ألف دينار وباحلبس 

مدة ال جتاوز ستة أشهر أو بإحد هاتني العقوبتني. 
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ويشمل هذا الباب عىل املواد (١٤٣) إىل (١٥٠) . 
وقد نصت املادة (١٤٣) عىل أن تشكل جلنة استشارية لشئون العمل ختتص بإبداء 
هذا  يف  يصدره  لقرار  وفقاً  موضوعات  من  املختص  الوزير  عليها  يعرضه  فيام  الرأي 
إصدار  وكيفية  فيها  والعمل  اللجنة  دعوة  إجراءات  أيضاً  يتضمن  قرار  وهو  الشأن، 

توصياهتا. 
سحب  العاملية  حقوقهم  عىل  حصوهلم  وضامن  العامل  محاية  يف  املرشع  من  وإمعاناً 
الدعاوي  عىل  فيها  املوجودة  الضامنات  بكافة  املدين  القانون  من   (٤٤٢) املادة  حكم 
رقم (٣٨)  القانون  من  املادة (٩٦)  ظل  يف  متبعاً  كان  ملا  خالفاً  وذلك  منهم-  املرفوعة 
اإلنكار  عند  تسمع  ال  أن  عىل  القانون  من   (١٤٤) املادة  نصت  حيث   -١٩٦٤ لسنة 
بميض سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوي التي يرفعها العامل استناداً إىل أحكام 
القانون  من  املادة (٤٤٢)  من  الفقرة (٢)  حكم  يرسي  اإلنكار  وعند  القانون....  هذا 
املدين حيث جيب عىل من يتمسك بعدم سامع الدعو أن حيلف اليمني بأنه أد الدين 
للعامل فعالً فإن كان وارثاً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف اليمني بأنه ال 

يعلم وجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه املحكمة هذا اليمني من تلقاء نفسها.
وأخرياً نصت ذات املادة يف فقرهتا األخرية عىل إعفاء الدعاوي التي يرفعها العامل 
رفض  عند  للمحكمة  أجازت  ذلك  ومع  القضائية..  الرسوم  من  عنهم  املستحقون  أو 
نظر  أن  الطبيعي  ومن  بعضها...  أو  كلها  باملرصوفات  رافعها  عىل  حتكم  أن   الدعو

الدعو العاملية يكون عىل وجه االستعجال. 
العامل  حلقوق  جعلت  حيث  جديد  بحكم  القانون  من   (١٤٥) املادة  وجاءت 
– عدا  العمل  صاحب  أموال  مجيع  عىل  امتياز  حق  القانون  هذا  ألحكام  وفقاً  املقررة 
العامة  للخزانة  املستحقة  واملبالغ  القضائية  املرصوفات  بعد  وتستويف  اخلاص-  السكن 

ومرصوفات احلفظ واإلصالح. 



≠ ≥≥π ≠

أو  العامل  من  بطلب  التقدم   الدعو إقامة  يسبق  أن   (١٤٦) املادة  وأوجبت 
العمل،  مقر  اجلغرايف  اختصاصها  منطقة  يف  يقع  التي  العمل  إدارة  إىل  عنه  املستحقني 
فشلت  فإذا  فقط  أسبوعني  خالل  ودياً  النزاع  تسوية  بمحاولة  اإلدارة  هذه  تقوم  حيث 
مشفوعة  الكلية  املحكمة  إىل  أوراقه  بكافة  املوضوع  إحالة  عليها  تعني  الودية  التسوية 

بمذكرة تتضمن ملخص النزاع وأوجه دفاع الطرفني ومالحظات اإلدارة. 
 وتلتزم إدارة كتاب املحكمة وفقاً لنص املادة (١٤٧) بتحديد جلسة لنظر الدعو

خالل ثالثة أيام من تسلمها لألوراق وتعلن هبا طريف النزاع. 
ونصت املادة (١٤٨) عىل أن يصدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا 

القانون، بالتشاور مع أصحاب العمل والعامل . 
وبعد أن نصت املادة (١٤٩) عىل إلغاء القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ والقوانني 
املعدلة له، أضافت بأنه حيتفظ العامل بجميع احلقوق التي ترتتب عليه قبل إلغائه وتبقى 
القانون  هذا  أحكام  مع  يتعارض  ال  فيام  هبا  معموالً  له  تنفيذاً  الصادرة  القرارات  كافة 

حتى صدور اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذه. 
وأخرياً أو جبت املادة (١٥٠) عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء – كل فيام خيصه 

- تنفيذ هذا القانون، عىل أن يعمل به من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية.
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األحد ٢٢ يونيو ١٩٦٩
٨ ربيع الثاين ١٣٨٩

نحن صباح السامل الصباح أمري الكويت
بعد االطالع عىل املواد ٢٢و ٦٥و ١٧٩ من الدستور.

وعىل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ يف شأن العمل يف القطاع األهيل املعدل واملصحح 
بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨.**

وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
± …œU

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
أ- باألعامل النفطية:

العمليات اخلاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك  ١ -
حتت سطح األرض أو البحر.

العمليات اخلاصة باستخراج النفط اخلام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهام أو  ٢ -
تصنيعه أو نقله أو شحنه. 

النفطية  األعامل  يزاولون  الذين  العمل  أصحاب  النفطية:  األعامل  ب-بأصحاب 
بموجب امتياز أو ترخيص من احلكومة أو يقومون بتنفيذ تلك األعامل كمقاولني 
أو مقاولني من الباطن، وال يرتتب عىل منح أي عمل من األعامل النفطية املنصوص 
عليها يف الفقرة (أ) ملقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي يف عمله أو النيل من 

حقوقه.
* نرش باجلريدة الرسمية – الكويت اليوم – العدد ٧٣٢ سنة ١٥ بتاريخ ١٩٦٩/٦/٢٢.

** يراعى أن القانون رقم ٣٨ لسن ١٩٦٤ ألُغى باملادة ١٤٩ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ يف شأن العمل يف القطاع األهيل 
(ص ٣١٧).
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ج- بعامل النفط: العامل الذين يشتغلون لد أصحاب األعامل النفطية وذلك باالستثناءين 
التاليني:-

يطبق هذا القانون عىل العامل الكويتيني املشتغلني يف أعامل البناء وإقامة الرتكيبات  ١ -
واألجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعامل اخلدمات املتصلة هبا. 

يطبق هذا القانون يف الرشكات الوطنية عىل العامل الكويتيني فيها فقط. ٢ -
≤ …œU

ترسي أحام هذا القانون عىل عامل النفط دون غريهم. 
وترسي عليهم كذلك، فيام مل يرد فيه نص يف هذا القانون والقرارات املنفذة له، أحكام 

القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤* يف شأن العمل يف القطاع األهيل.
≥ …œU

ال خيل تطبيق أحكام هذا القانون باملزايا األكثر فائدة لعامل النفط واملقررة هلم بموجب 
عقود عملهم احلالية أو القواعد والنظم املعمول هبا لد أصحاب األعامل النفطية.

ويعترب باطالً كل رشط أو اتفاق خيالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به، ما 
مل يكن الرشط أو االتفاق يمثل فائدة أكرب للعامل. 

ويعترب ماساً باملزايا املقررة للعامل تغيري نوع عمله بدون رضاه. 
¥ …œU

يكون تعيني عامل النفط بعقد كتايب يبني فيه عىل وجه اخلصوص تاريخ التعاقد و قيمة 
األجر وطبيعة العمل، ومدة العقد إذا كان حمدد املدة. وحيرر العقد من نسختني عىل األقل 

يعطي العامل إحدامها، فإذا مل حيرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق اإلثبات. 
وعىل رب ا لعمل أن يعطي العامل إيصاالً باللغة العربية بام يكون قد أودعه عنده من 

أوراق أو شهادات.
μ …œU

متوسط ساعات العمل أربعون ساعة يف األسبوع خالل فرتة دورة املناوبة، ويعوض 
العامل عن ساعات العمل اإلضافية وفق أحكام هذا القانون.

* حل حمله القانون ٦ لسنة ٢٠١٠ - راجع اهلامش السابق.
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 . أما األحداث فال جيوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يومياً
∂ …œU

إذا كان مكان العمل يف منطقة بعيدة عن العمران، استحق العامل أجراً يساوي أجره 
ومكان  له  املحدد  التجمع  مركز  بني  وإياباً  ذهاباً  املسافة  تستغرقها  التي  املدة  عن  العادي 

العامل. 
∑ …œU

يستحق العامل- عن كل ساعة عمل إضافية يؤدهيا- أجراً يوازي األجر العادي الذي 
يستحقه يف الساعة مضافاً إليه ٢٥% منه إذا كان العمل اإلضايف هناراً و ٥٠% منه إذا كان 
. وتؤدي أجور ساعات العمل اإلضايف يف مواعيد دفع األجور عادة.  العمل اإلضايف ليالً

ويصدر بتعريف املقصود بالليل قراراً من وزير الشئون االجتامعية والعمل.
∏ …œU

العمل  ظروف  استدعت  فإذا  كامل.  بأجر  النفط  لعامل  األسبوعية  الراحة  يوم  يكون 
اإلضايف تشغيل عامل يف يوم الراحة األسبوعية استحق أجراً إضافياً عن كل ساعة عمل 
تعويض  احلالة  هذه  يف  العمل  صاحب  وعىل  العادي  أجره  من  األقل  عىل   %٥٠ يوازي 

العامل عن يوم راحته بيوم آخر.
وحيدد صاحب العمل يوم الراحة األسبوعية للعامل وفق ظروف العمل. 

π…œU

اإلجازات الرسمية التي متنح للعامل بأجر كامل هي :-
يوم واحد عيد رأس السنة اهلجرية  
العيد الوطني                   يوم واحد
عيد اإلرساء واملعراج                  يوم واحد

٣ أيام عيد الفطر    
يوم واحد وقفة عرفات    

٣ أيام عيد األضحى   
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يوم واحد عيد املولد النبوي الرشيف  
يوم واحد عيد رأس السنة امليالدية  

وإذا استدعت ظروف العمل اإلضايف تشغيل العامل يف يوم إجازة رسمية استحق – 
فضالً عن أجره العادي- أجراً إضافياً عن كل ساعة عمل يوازي مثيل أجره عنها. 

±∞ …œU

 ٤٨ عن  اإلضافية-  العمل  ساعات  فيها  – بام  العمل  ساعات  تزيد  أن  بحال  جيوز  ال 
ساعة يف األسبوع الواحد إال بالقدر الرضوري ملنع وقوع حادث خطر أو إصالح ما نشأ 
عنه أو تالىف خسارة حمققة أو ملواجهة األعامل اإلضافية ذات الصفة غري العادية، وبرشط 

أن ال جياوز العمل اإلضايف يف هذه احلاالت ساعتني يف اليوم الواحد. 
±± …œU

يستحق عامل النفط- خالل السنة – اإلجازات املرضية التالية:-
بأجر كامل ستة أشهر    

شهرين                               بثالثة أرباع األجر
شهر ونصف                   بنصف األجر
بربع األجر شهر واحد    
بدون أجر شهر واحد    

فإذا كان املرض ناشئاً عن املهنة أو إصابة عمل أو متفاقامً بسببها، استحق العامل أجره 
كامالً عن مدة اإلجازة املرضية السابقة، وإال إذا انقضت إجازته بتامم شفائه أو ثبوت عاهته 

أو وفاته. 
فإذا انتهت هذه املدد دون أن يتمكن العامل من العودة إىل عمله جاز لصاحب العمل 
إبقاؤه دون مرتب أو االستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق أحكام هذا 

القانون مع احتساب اإلجازة املرضية ضمن مدة اخلدمة . 
ويثبت املرض بتقرير من اهليئة الطبية احلكومية إذا زادت مدته عن مخسة عرش يوماً 
الوحدات   بإحد املسئول  الطبيب  أو  العمل  صاحب  يعينه  الذي  الطبيب  وبشهادة 
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العالج  مدة  حتديد  حول  خالف  وقع  وإذا  ذلك.  مدته  جتاوز  مل  إذا  احلكومية  الصحية 
فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية احلكومية حتجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب 

العمل. 
±≤ …œU

يستحق عامل النفط املعينون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها ثالثون يوماً بأجر كامل 
النفط  عامل  من  غريهم  ويستحق  متصلة،  سنوات  مخس  خدمة  بعد  يوماً  أربعني  إىل  تزاد 
إجازة سنوية قدرها واحد وعرشون يوماً بأجر كامل تزاد إىل ثالثني يوماً بعد خدمة مخس 

سنوات متصلة. 
وحتسب اإلجازة السنوية بحيث تكون مدهتا ومدة العمل معاً سنة واحدة كاملة. وال 

يستحق العامل إجازة قبل إمتامه سنة يف اخلدمة.
±≥ …œU

إذا  سنتني  جتاوز  ال  مدة  خالل  املستحقة  العامل  إجازة  جتميع  العمل  لصاحب  جيوز 
أبد العامل رغبته يف ذلك كتابة . 

وإذا ترك العامل العمل أو أهني عمله استحق مقابالً نقدياً عن إجازاته السنوية التي مل 
يستفد هبا. 

±¥ …œU

جيوز منح إجازة خاصة بأجر كامل لعامل النفط املرشحني لدورات التدريب املهني أو 
الثقافة العاملية أو يف متثيل البالد يف مؤمترات عربية أو دولية .

±μ …œU

جيب عىل كل من أصحاب األعامل النفطية – ممن يستخدمون مائتي (٢٠٠) عامل 
املكان  يف  وبعالجهم  وعائالهتم،  عامله  بعيادة  أكثر  أو  طبيب  إىل  يعهد  أن  األقل-  عىل 
الذي يعده صاحب العمل هلذا الغرض. كام جيب عليه أن يوفر هلم مجيع وسائل العالج 
األخر يف احلاالت التي يتطلب عالجها االستعانة بأطباء أخصائيني، أو إجراء عمليات 
وعائالهتم  للعامل  اخلدمات  هذه  وتؤدي  الالزمة.  األدوية  تقديم  مع  غريها  أو  جراحية 

باملجان.
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عىل مجيع أصحاب األعامل النفطية- ممن يستخدمون مائتي( ٢٠٠) عامل عىل األقل- 
توفري السكن املالئم للعامل وعائالهتم، وتعويض من مل يتوفر هلم هذا السكن بمنحهم بدل 

سكن مناسب.
±∑ …œU

الطرف  إعالن  بعد  فسخه  الطرفني  من  ألي  جاز  املدة  حمدد  غري  العمل  عقد  كان  إذا 
اآلخر كتابة، ويكون اإلعالن عىل الوجه التايل:-

أ- قبل فسخ العقد بثالثني يوماً عىل األقل بالنسبة للعامل بأجر شهري. 
ب- قبل فسخ العقد بخمسة عرش يوماً عىل األقل بالنسبة للعامل اآلخرين.

ألجر  مساوياً  اآلخر  للطرف  إعالن  بدل  العقد  فسخ  الذي  الطرف  يؤدي  أن  وجيوز 
يفسخ  أن  العمل  لرب  جيوز  وال  منها.  الباقي  اجلزء  أو  لإلعالن  املحددة  املدة  عن  العامل 
إعالن  بمجرد  منقطعة  اإلجازة  اعتربت  وإال  السنوية  بإجازته  العامل  قيام  أثناء  العقد 

الفسخ. 
±∏ …œU

عند  أو  العقد،  مدة  انتهاء  عند  العامل،  يستحق  املكتسبة،  باحلقوق  اإلخالل  عدم  مع 
صدور اإللغاء من جانب صاحب العمل يف العقود غري حمددة املدة، مكافأة عن مدة خدمته 
حتسب عىل أساس (٣٠) ثالثني يوماً عن كل سنة خدمة عن السنوات اخلمس األوىل وأجر 
السنة  كسور  عن  مكافأة  العامل  ويستحق  التالية،  السنوات  من  سنة  كل  عن  يوماً   (٤٥)

بنسبة ما قضاه منها يف العمل ويتخذ األجر األخري أساساً حلساب املكافأة. 
العمل  من  يستقيل  أن  السابقة  للامدة  طبقاً  العمل  صاحب  إعالن  بعد  للعامل  وجيوز 
ويستحق يف هذه احلالة نصف املكافأة املشار إليها يف الفقرة السابقة إذا جتاوزت مدة خدمته 
سنتني ومل تبلغ مخس سنوات، وثالث أرباعها إذا جتاوزت هذه املدة مخس سنوات ومل تبلغ 
عرش سنوات ويستحق العامل املكافأة إذا استقال بعد عرش سنوات من اخلدمة املتصلة، عىل 
أن ترسي أحكام هذه املادة عىل العامل الكويتيني من تاريخ التحاقهم بالعمل، أما غريهم 
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بأحكام  إخالل  بدون  كله  وذلك  القانون،  هذا  صدور  تاريخ  من  عليهم  أحكامها  فترسي 
املادة ٥٧ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.*

±π …œU

حيق للعامل اخلاضع لنظام تقاعد أو ادخار أو توفري أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل، 
احلصول- عند انتهاء خدمته – عىل كافة االستحقاقات املقررة له بموجب رشوط النظام 
أو االتفاق املشار إليه واملعتمد من وزارة الشئون االجتامعية والعمل، وذلك باإلضافة إىل 
مكافأة هناية اخلدمة املنصوص عليها يف املادة السابقة إال إذا نصت هذه الرشوط عىل غري 

ذلك.
الصناديق  تلك  إىل  مبالغ  من  دفعه  ما  اسرتداد  من  العمل  حيرم  رشط  أي  باطالً  ويقع 
هلذا  طبقاً  يستحقها  التي  اخلدمة  هناية  مكافأة  عن  يقل  ال  مبلغ  إىل  باإلضافة  فوائدها،  مع 

القانون. 
≤∞ …œU

يعدوا  – أن  األقل  عىل  عامل  مائتي  يستخدمون  ممن  النفطية-  األعامل  أصحاب  عىل 
برامج تدريبية باالتفاق مع اجلهات احلكومية املختصة تتيح ألكرب عدد ممكن من املوظفني 
اكتساب املهارات واخلربات يف خمتلف وجوه األعامل النفطية لتأهيلهم لتويل املناصب الفنية 

والقيادية لد أصحاب األعامل النفطية. 
وعىل أصحاب العمل أن يقدموا إىل اجلهات احلكومية املختصة تقارير دورية عن سري 

. العمل يف تنفيذ تلك الربامج سنوياً
≤± …œU

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب :-
 ،٩  ،٨  ،٧  ،٦  ،٥  ،٤ املواد  أحكام  خالف  من  كل  دنانري  ثالثة  قدرها  بغرامة   - : أوالً
١٠،١١، ١٢، ١٣، ١٧، ١٨ من هذا القانون. فإذا مل تصحح املخالفة خالل شهر من تاريخ 

احلكم بالعقوبة، عوقب املخالف بغرامة أخر قدرها مخسة دنانري. 

* راجع هامش ص٣٥١.
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:- بغرامة قدرها عرشون ديناراً كل من خالف أحكام املواد ١٥، ١٦، ١٩، ٢٠ من  ثانياً
هذا القانون، فإذا مل تصحح املخالفة خالل شهر من تاريخ احلكم بالعقوبة عوقب املخالف 

بغرامة أخر قدرها مخسون دينار. 
≤≤ …œU

إخطاراً  املخالف  إىل  املختصة  احلكومية  اجلهة  توجه  السابقة  املادة  أحكام  تطبيق  يف 
برضورة تصحيح املخالفة خالل فرتة حتددها، فإذا مل تصحح املخالفة خالل الفرتة املحددة 

أحيلت األوراق إىل اجلهة املختصة إلقامة الدعو العمومية . 
هذه  لتحقيق  والعمل  االجتامعية  الشئون  وزير  ينتدهبم  الذين  للموظفني  ويكون 

املخالفات صفة الضبطية القضائية. 
≤≥ …œU

تلغى املادة األوىل من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨ بتعديل وتصحيح القانون رقم ٣٨ 
لسنة ١٩٦٤ يف شأن العمل يف القطاع األهيل واملتضمنة إضافة باب بعنوان الباب السادس 

عرش، إىل ذلك القانون. 
≤¥ …œU

عىل الوزراء - كل فيام خيصه – تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون االجتامعية 
والعمل القرارات الالزمة لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من يوم ١٤ يوليو سنة ١٩٦٨.

X uJ « dO √ 
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صدر يف :٢٦ ربيع األول ١٣٨٩هـ
 املوافق : ١١ يونيو ١٩٦٩م
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العامل  مصالح  رعاية  عىل  دستورها-  صدور  قبل  حتى  الكويت-  دولة  حرصت 
االجتامعية  األوضاع  عىل  منها  حفاظاً  األعامل،  أصاحب  مصالح  وبني  بينها  والتوفيق 

. واالقتصادية معاً
ثم جاء الدستور ليقرر يف املادة ١٦ منه أن امللكية ورأس املال والعمل مقومات أساسية 
اجتامعية  وظيفة  ذات  فردية  حقوق  مجيعاً  وهي  الوطنية،  والثروة  االجتامعي  الدولة  لكيان 

ينظمها القانون. 
ومعلوم أن العمل يف الكويت يتوزع بني ثالثة قطاعات هي القطاع احلكومي، القطاع 
األهيل بصورته العامة، وقطاع األعامل النفطية، وقد نظم القانون الكويتي أحكام العمل يف 
القطاعني احلكومي واألهيل يف قانونني منفصلني، وحني أريد تنظيم العمل يف قطاع األعامل 
النفطية صدر القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨ متضمناً إضافة باب جديد عىل قانون العمل يف 
القطاع األهيل يرسي عىل عامل النفط، وقد تضمن ذات القانون تعديالً عىل قانون العمل يف 

القطاع األهيل وتصحيحاً لبعض مواده. 
وال شك أن األعامل النفطية ( باملعنى الدقيق) ذات طابع خاص حيتاج إىل ترشيع يستقل 
بأحكام العمل فيها وحيقق لعامل النفط مزايا جتاوز املزايا التي رعاها ترشيع العمل يف القطاع 
األهيل دون إخالل بالثروة الوطنية. ولذلك يتضح للمطالع لقانون العمل يف القطاع األهيل 
أن   ١٩٦٨ لسنة   ٤٣ رقم  القانون  من  األوىل  باملادة  إليه  عرش  السادس  الباب  إضافة  بعد 
القانون أصبح يعوزه االنسجام الواجب يف القانون الواحد. فليس من املناسب أن يتضمن 
ترشيع للعمل فائدة أكرب لفئة دون فئة. فإذا اقتضت املصلحة العامة هذه التفرقة وجب أن 

تستقل كل فئة بقانون خاص. 
فإذا أضفنا إىل ذلك أن القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨ آثار لبساً عند التطبيق يف مواضع 
التي  العرضية  األعامل  جعل  فإنه  النفطية،  لألعامل  حتديده  منها  النظر  يلفت  ما  أول  كثرية 
يقوم هبا مقاولون عاديون كأعامل البناء وإقامة الرتكيبات و اخلدمات املتصلة بعملية النفط 
أن  وواضح  النفط.  صناعة  يف  العامل  أحكام  فيها  العامل  عىل   وأجر النفطية  األعامل  من 
عند  لبساً  تثري  املعنى  حمددة  غري  عبارة  النفطية  باألعامل  املتصلة  اخلدمات  أعامل  كافة  عبارة 
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ذو  ملجرد أن عملهم  بذات العمل  الذين يقومون  الواحد  املقاول  التطبيق وتفرق بني عامل 
صلة عرضية بمؤسسات تقوم عىل صناعة النفط. 

وقد أورد الباب املشار إليه آنفاً أحكاماً خاصة بمكافأة هناية اخلدمة، من شأهنا أن تشجع 
الكثري من عامل النفط احلاليني عىل ترك العمل بعد أن اكتسبوا خربة كافية، فترض باملصالح 
العامة اخلاصة بالثروة الوطنية. يف حني ال يستفيد املواطنون العاملون يف رشكات النفط فعالً 

من تلك األحكام ألن معظم الرشكات وضعت هلم نظاماً للتقاعد حيقق هلم فائدة أكرب. 
ولوحظ أيضاً عىل سبيل املثال أن املادة ١٠٥ من القانون قررت للعامل إجازات مرضية 
. أي تفتح الباب للتحايل يف اإلجازة  يستحقها خالل السنة الواحدة تبلغ أربعة عرش شهراً

املرضية سنة بعد سنة دون إمكان إهناء خدمات العامل لتعيني غريه حمله. 
كام أن املادة ١١٠ التي حددت مكافأة هناية اخلدمة مل حتدد تاريخ نفاذها، أو بمعني آخر 
احتامل  عىل  الغموض  هذا   أد وقد  النص.  هذا  عليها  ينطبق  التي  اخلدمة  مدة  بدء  حتدد  مل 
استحقاق  يف  اخلدمة  مدة  ضمن  القانون  صدور  عىل  السابقة  اخلدمة  مدد  باحتساب  القول 
املكافأة، األمر الذي مل يتحسب له أصحاب األعامل النفطية والذي ال يمكن بحال تداركه 
هلم  توفرها  التي   األخر باملزايا   ( املواطنني  للعامل  األخص  وعىل   ) االحتــفاظ  أردنا  إذا 

هذه املؤسسات. 
لكل هذه االعتبارات رأت الوزارة أن تتقدم بمرشوع القانون املرفق لتلغى به املادة األويل 
يف  لسنة٦٤   ٣٨ رقم  القانون  إيل  جديد  باب  إضافة  املتضمنة   ٦٨ لسنة   ٤٣ رقم  القانون  من 
شأن العمل يف القطاع األهيل، بعنوان الباب السادس يف شأن تشغيل العامل يف صناعة النفط. 
ولتضمنه- كقانون مستقل – األحكام اخلاصة بالعمل يف قطاع األعامل النفطية وذلك حتقيقاً 
لالنسجام الترشيعي وتوضيحاً لألحكام التي ترسي يف شأن هؤالء العامل وحتديداً لألعامل 
النفطية بمفهومها الصحيح. دون أن يعني ذلك التنصل من األحكام العامة الواردة يف القانون 

رقم ٣٨ لسنة ٦٤ يف شأن العمل يف القطاع األهيل وما أورده من مزايا بالنسبة للعامل كافة(*)
* قرص اإللغاء عىل املادة األوىل من القانون رقم ٤٣ لسنة ٦٨ يعني أن تظل باقي مواده سارية املفعول وهي املواد الثانية والثالثة 
والرابعة منه. وتتضمن املادة الثانية تعديل املادة ٢٨ من قانون العمل يف القطاع األهيل رقم ٣٨ لسنة ٦٤بحيث يصبح نصها كام  
ييل: يقصد باألجر ما يتقاضاه العامل من أجر أسايس- مضافاً إليه كل ما قد يتقاضاه عادة من عالوات ومكافآت أو عمولة 
أو منح أو هبات دورية- ويراعى يف حساب األجر آخر أجر تقاضاه العامل فإن كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة 
فيكون التقدير عىل أساس متوسط ما تناوله عن أيام العمل الفعلية يف الثالثة شهور األخرية». أما املادة الثالثة من القانون رقم 
٤٣ لسنة ٦٨ املذكور فخاصه بتصحيح األخطاء التي وقعت يف القانون رقم  ٣٨ لسنة ٦٤ تصحيحاً ساري املفعول اعتباراً من 
يوم ٤ أغسطس سنة ٦٤ تاريخ العمل به. أما املادة الرابعة فامدة التنفيذ للقانون رقم ٤٣ لسنة ٦٨ اعتباراً من تاريخ نرشه يف 

اجلريدة الرسمية وهو ١٩٦٨/٧/١٤.
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وقد أوضحت املادة األويل من مرشوع القانون تعريفاً لألعامل النفطية يف نطاق التنقيب 
قد  التي  العارضة  األعامل  بذلك  فأخرجت  تصديره،  أو  تكريره  أو  إنتاجه  أو  البرتول  عن 
يقوم هبا مقاولون يف مناطق صناعة النفط من بناء أو توريد أو غريها، وتبعاً هلذا التحديد 

عرفت املقصود بأصحاب األعامل النفطية وبعامل النفط.(*)
ونصت املادة الثانية عىل رسيان أحكام هذا القانون عىل عامل النفط دون غريهم ولكنها 
أوضحت أن أحكام قانون العمل يف القطاع األهيل باعتباره القانون العام، يرسي عىل عامل 

النفط فيام مل يرد فيه نص هذا القانون والقرارات املنفذة له.
وحفظت املادة الثالثة لعامل النفط املزايا األكثر فائدة املقررة هلم بموجب عقود عملهم 

احلالية أو القواعد والنظم املعمول هبا لد أصحاب األعامل النفطية.(**)
مل  ما  قبله،  أبرم  ولو  القانون  هذا  أحكام  خيالف  اتفاق  أو  رشط  كل  باطالً  واعتربت 
تعترب  القانون  هذا  يف  الواردة  املزايا  فإن  آخر  وبمعنى  النفط.  لعامل  أكرب  لفائدة  حمققاً  يكن 
حدا أدنى للحقوق املقررة للعامل الذين تشملهم أحكامه، وال شك أن هذا النص سيحفظ 
لعامل النفط- خاصة املواطنني منهم – ما وضعته املؤسسات العامة يف صناعة النفط هلم من 

قواعد حتقق هلم مزايا خاصة. 
وقررت املادة الرابعة أن األصل يف تعيني عامل النفط أن يكون بعقد كتايب من نسختني 
عىل األقل يعطي العامل إحداها ومع ذلك فقد حفظت للعامل – دون صاحب العمل – أن 
يثبت حقوقه بكافة طرق اإلثبات إذا مل حيرر معه عقد. وإذا كانت هذه املادة قد أباحت ذلك 
اسقطت  وقد  العامل.  مصلحة  ذلك  يف  راعت  فإنام  القائم  القانون  من   ١٠٠ املادة  معدلة 
جواز  عدم  املتضمن  القانون  من   ١٠٠ املادة  يف  ورد  الذي  القيد  املرشوع  من  الرابعة  املادة 
تكليف العامل بغري العمل املتفق عليه، ألن من شأن هذا القيد أن حيرص العامل يف نطاق 
* أقر املجلس ما ارتأته جلنة الشئون الصحية واالجتامعية والعمل، ووافقت عليه احلكومة، من تعديل هلذه املادة، بحيث تفصل 
أوالً األعامل النفطية املقصودة يف تطبيق هذا القانون مع النص عىل العمليات املتعلقة بالغاز الطبيعي، كام تضمن التعديل من 
املنصوص  النفطية  األعامل  من  عمل  أي  منح  عىل  يرتتب  ال  أنه «  عىل  النص  النفطية-  األعامل  أصحاب  – بصدد  ثانية  ناحية 
عليها يف الفقرة (١) من املادة ملقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي يف عمله أو النيل من حقوقه» ومن ناحية ثالثة أوردت 
الفقرة (ج) اخلاصة ببيان املقصود بعامل النفط يف تطبيق القانون- استثناءين يوجب أوهلام تطبيق القانون عىل العامل الكويتيني 
املشتغلني يف أعامل البناء وإقامة الرتكيبات واألجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعامل اخلدمات املتصلة هبا. أما االستثناء الثاين 

فيقيض بأن يكون تطبيق هذا القانون اجلديد يف الرشكات الوطنية «عىل العامل الكويتيني فيها فقط».
** تضمن القانون ما ارتأته اللجنة بموافقة احلكومة من إضافة فقرة أخرية للامدة املذكورة تنص عىل اعتبار تغيري نوع العمل 

بدون رضاء العامل من قبيل املساس باملزايا املقررة له.
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العمل الذي بدأ به خدمته فيفقده فرصه تنوع خرباته ومهاراته التي حيتاج إليها للتدرج نحو 
مستقبل أفضل. 

وحددت املادة اخلامسة متوسط ساعات العمل العادي خالل فرتة دورة املناوبة بأربعني 
ساعة يف األسبوع، وحظرت تشغيل األحداث أكثر من ست ساعات يومياً رعاية لصحتهم 
وإعامالً لنص املادة ٢٢ من قانون العمل يف القطاع األهيل ومن املفهوم أن سائر النصوص 
املتعلقة بساعات العمل وفرتات الراحة سينطبق عليها القانون رقم ٣٨ لسنة ٦٤ بوصفه 
العمل  ساعات  متوسط  حتديد  عىل  املادة  هذه  وحرصت  للعامل.  بالنسبة  العام  القانون 
األسبوعي خالل فرتة دورة املناوبة لرتاعي مقتضيات صناعة النفط من وجوب استمرار 
ساعات  بني  املناوبة  فرتة  خالل  التمييز  ووجوب  كاملة،  ساعة  وعرشين  أربع  فيها  العمل 
العمل ليالً وساعات العمل هناراً األمر الذي يقتيض أن تزيد ساعات العمل يف أسبوع عن 
أربعني ساعة وتقل عنها يف أسبوع آخر ولكن جيب أن يظل متوسط ساعات العمل- خالل 

. فرتة دورة املناوبة- أربعني ساعة وإال استحق العامل عام زاد عنها أجرا أضافياً
وقررت املادة السادسة للعامل الذين يعملون يف مناطق بعيدة عن العمران حقاً يف أجر 
العمل  ومكان  التجمع  مركز  بني  املسافة  تستغرقها  التي  املدة  عن  العادي  أجرهم  يساوي 
ذهاباً وأياباً وإن كانت املادة ١٠١ من القانون القائم قد اعتربت هذه املدة داخلة يف حساب 
ساعات العمل فقد عدل املرشوع عن هذا احلكم ألن من مقتضاه أن تقل ساعات العمل 

 . الفعلية عىل نحو يرض بصناعة النفط رضراً بليغاً
وال يعني العمران يف هذا النص وجود مدينة أو قرية أو ضاحية بجوار مكان العمل، 
بل يكفي لتحقيق العمران الذي تقصده هذه املادة أن يوفره صاحب العمل لعامله املساكن 

املناسبة بمرافقها بجوار مكان العمل. 
وبينت املادة السابعة احلد األدنى لألجر اإلضايف الذي يستحقه عامل النفط عن كل 
املقررة يف املادتني ٣٤، ١٠٢ من القانون  القواعد  إضافية يؤدهيا بام ال خيالف  ساعة عمل 
الذي  الشمس"  "غروب  تعبري  من  بدال  والنهار"  "الليل  تعبري  استعملت  أهنا  إال  احلايل 
خيتلف يوماً عن يوم، وتركت لوزير الشئون االجتامعية والعمل أن حيدد بقرار منه تعريف 

املقصود بالليل. 
وبينت املادة الثامنة حكم يوم الراحة األسبوعية لعامل النفط كافة، فقررت أن يكون 
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بأجر كامل، ومنحت من يعمل منهم فيه لظروف العمل أجراً إضافياً فوق أجره العادي، 
وال يقل عن ٥٠% منه. وإذا كانت هذه املادة قللت من قيمة األجر اإلضايف املستحق للعامل 
يف يوم راحته وفقاً للترشيع القائم، فإهنا حفظت له – مقابل ذلك- يوم راحة أسبوعية آخر 
يمنحه براتب كامل. وهكذا ظلت املزايا املقررة للعامل – يف حقيقتها- كام هي، مع اإلبقاء 
أن  عىل  الثانية  فقرهتا  يف  املادة  حرصت  وقد  األسبوعية.  الراحة  عىل  احلصول  يف  حقه  عىل 
تنص – منعاً لكل لبس- أن رب العمل هو الذي حيدد جداول أيام الراحة األسبوعية لعامله 

وفقاً لظروف العمل. 
وحرصت املادة التاسعة من املرشوع أيام اإلجازات الرسمية املقررة لعامل النفط بأجر 
كامل وهو ذات التحديد الوارد حالياً يف املادة ١٠٤ من القانون، مع تصحيح إسم يوم ٢٥ 
فرباير من كل عام بالنص رصاحة عىل أنه العيد الوطني. وحفظت ذات املادة حق العامل 
الذي تقتيض ظروف العمل تشغيله يف اإلجازة الرسمية بمنحه مثل أجره العادي كتعويض 

إضايف- أي أنه يتقاىض عن اليوم الواحد أجر ثالثة أيام. 
واستحدثت املادة العارشة حكامً جديداً أكثر رعاية للعامل يتفق مع ما تضمنته االتفاقات 
الدولية للعمل، حني منعت أن تزيد ساعات العمل – بام يف ذلك ساعات العمل اإلضايف 
حادث  وقوع  بمنع  خاصة  استثنائية  حاالت  يف  إال  الواحد،  األسبوع  يف  ساعة   ٤٨ – عن 
خطر أو إصالح ما نتج عنه، أو تاليف خسارة أو مواجهة األعامل ذات الصفة غري العادية. 

ويف مجيع هذه احلاالت ال جيوز أن يزيد العمل اإلضايف عن ساعتني يف اليوم الواحد. 
السنة  خالل  النفط  عامل  يستحقها  التي  املرضية  اإلجازات  عرش  احلادية  املادة  وبينت 
سواء بأجر كامل أو بجزء من األجر أو بدون أجر بام جيعل جمموعها عرشة أشهر يف السنة 

الواحدة.(*) ويتاليف بذلك احتامل التحايل الذي أتاحته املادة ١٠٥ من القانون احلايل.
ومل جتز املادة لصاحب العمل االستغناء عن خدمة العامل إال بعد انتهاء هذه املدد دون 
أن يتمكن العامل من العودة إىل عمله، واحتسبت اإلجازة املرضية ضمن مدة اخلدمة التي 
إثباته  جواز  عىل  املادة  نصت  املرض  إثبات  لطريقة  وضبطاً  مكافأة.  عنها  العامل  يستحق 
بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب املسئول بإحد الوحدات الصحية 
حتديد  يف  الطبيبان  اختلف  فإذا  يوماً  عرش  مخسة  جتاوز  ال  اإلجازة  مدة  كانت  إذا  احلكومية 

* رفع القانون جمموع اإلجازات املرضية إىل     ١١ شهراً بدالً من ١٠ شهور التي وردت يف مرشوع القانون.
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مدة اإلجازة كانت العربة بام يقرره الطبيب احلكومي.أما إذا زادت اإلجازة عن مخسة عرش 
يوماً فيكون إثبات املرض بتقرير من اهليئة الطبية احلكومية. 

كان  إذا  كامل  بأجر  كلها  املدة  هذه  منحتهم  حني  العامل  لصالح  حكامً  املادة  وأضافت 
املرض ناشئاً عن املهنة أو إصابة عمل أو متفاقامً بسببهام. كل هذا ما مل تقطع اإلجازة بالشفاء 
والعودة إىل العمل، أو ثبوت العاهة أو الوفاة األمر الذي حيكم معه قواعد العمل يف القطاع 

األهيل التي قررت للعامل تعويضاً سخياً 
وتناولت املادة الثانية عرشة من املرشوع اإلجازة السنوية التي يستحقها العامل بأجر 
كامل فرفعتها عن املدة املحدودة يف املادة ٣٨ من قانون العمل يف القطاع األهيل وجعلتها 
ثالثني يوماً تزاد إىل أربعني بعد خدمة مخس سنوات متصلة بالنسبة للمعينني بأجر شهري 
وواحد وعرشين يوماً تزاد إىل ثالثني يوماً بعد خدمة مخس سنوات متصلة بالنسبة لغريهم 

من العامل وبذلك حققت ميزة أكرب لعامل النفط. 
تنص  أن  الطبيعي  من  فكان  العمل  عناء  من  للعامل  راحة  باإلجازة  املقصود  كان  وملا 
املادة عىل عدم قيامه بإجازته السنوية قبل ميض سنة من اخلدمة. وهو ذات احلكم املعمول 
به حالياً وفقاً لقانون العمل يف القطاع األهيل. واملقصود بالسنة هنا السنة التي حتسب معها 

اإلجازة بحيث تكون مدهتا سنة كاملة. 
وأجازت املادة الثالثة عرشة من املرشوع لصاحب العمل بناء عىل رغبة العامل جتميع 
إجازته العادية خالل مدة ال جتاوز السنتني وحفظت حقه يف مقابلها نقدا إذا ترك العمل أو 

أهنيت خدماته قبل االستفادة منها. 
لتمثيل  أو  ثقافية  أو  تدريبية  لدورات  املرشحني  حاالت  عرش  الرابعة  املادة  وواجهت 
وال  إيفادهم  أثناء  كامل  بأجر  إجازة  منحهم  فأباحت  دولية،  أو  عربية  مؤمترات  يف  البالد 

حتسب هذه اإلجازة من إجازات العامل السنوية بطبيعة احلال. 
األعامل  أصحاب  عىل  جيب  التي  االجتامعية  األعباء  عرشة  اخلامسة  املادة  وواجهت 
والدواء  العالج  بخصوص  تقدمها  أن  وأكثر  عامل  مائتي  تستخدم  التي  الكبرية  النفطية 
أطباء  استشارة  أو  جراحة  إجراء  إىل  طبية  عيادة  من  صوره  بكافة  للعامل  توفريه  الواجب 
إخصائيني. كل ذلك عىل نفقة صاحب العمل. واملقصود بالعائلة- كام هو متعارف عليه – 
الزوجة واألوالد بصفة أصلية، ويمكن أن يضاف إليهم الوالدان واألخوة إذا كان العامل 
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يعوهلم فعالً ويعيشون معه حتت سقف واحد. 
السكن  بتوفري  الكبرية  النفطية  األعامل  أصحاب  بإلزام  عرش  السادسة  املادة  وقضت 
املالئم للعامل وعائالهتم، فإذا حدث أن مل يتوفر السكن لبعض العامل وجب عىل أصحاب 
هاتني  يف  الواردة  األحكام  خترج  وال  مناسب.  سكن  بدل  بمنحهم  عنه  تعويضهم  العمل 

املادتني عن تلك التي كانت واردة يف املادتني ١٠٧، ١٠٨ من القانون القائم. 
وتناولت املادة السابعة عرشة حالة إهناء العقد غري حمدد املدة فجعلت ألي من الطرفني 
أن يفسخه بإعالن الطرف اآلخر كتابة، قبل الفسخ بثالثني يوماً عىل األقل بالنسبة للعامل 
بأجر شهري وبخمسة عرشة يوماً بالنسبة لغريهم من العامل. وأباحت للطرف الذي يفسخ 
العقد أن يدفع للطرف اآلخر- بدالً من اإلعالن- ما يساوي أجر العامل عن مدة اإلعالن 
أثناء  العقد  يفسخ  أن  يف  العمل  رب  أمام  الباب  املادة  وأوصدت  منها  الباقي  اجلزء  عن  أو 
قيام العامل بإجازته السنوية، واعتربت هذه اإلجراءات بمثابة قطع لإلجازة يرتتب عليه 
بالقدر  السنوية  إجازته  مقابل  عن  فضالً  اإلعالن  لفرتة  النقدي  للبدل  العامل  استحقاق 

الذي مل يستفد به. 
وبينت املادة الثامنة عرشة من املرشوع قواعد حساب مكافأة هناية اخلدمة لعامل النفط 
فجعلتها كام هو احلال يف الفقرة األوىل من املادة ١١٠ من القانون القائم بأجر ثالثني يوماً 
عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل ومخس وأربعني يوماً عن كل سنة من السنوات 

التالية من خدمته واحتسبت كسور السنة ضمن املكافأة.
القائم  القانون  من   ١١٠ املادة  من  األوىل  الفقرة  قررته  ما  أغفلت  قد  املادة  كانت  وإذا 
من اختاذ األجر األخري أساساً للمكافأة فذلك أن هذا التعبري من قبيل التزيد ما دامت املادة 
عىل  يكون  األجر  حساب  أن  عىل  رصاحة  تنص  األهيل  القطاع  يف  العمل  قانون  من   ٢٨
أساس آخر أجر تقاضاه العامل(*) وقد وضعت املادة الثامنة عرشة من املرشوع حداً أقىص 
ملجموع املكافأة التي يستحقها العامل بأجر سنتني(**) . كام أهنا حددت التاريخ الذي يبدأ 
منه حساب مدة اخلدمة وفقاً ألحكام هذه املادة بيوم ١٤ يوليو سنة ٦٨ وهو تاريخ العمل 
املدة  عن  املكافأة  يف  حقه  من  العامل  حرمان  هذا  يعني  وال   .٦٨ لسنة   ٤٣ رقم  بالقانون 
* آثر القانون ما ارتأته اللجنة من النص رصاحة يف صلبه عىل اختاذ األجر األخري أساساً حلساب املكافأة بدالً من الرجوع للنص 

العام بالقانون رقم ٣٨ لسنة ٦٤ يف شأن العمل يف القطاع األهيل بصفة عامة.
** حذف القانون هذا القيد بناء عىل ما ارتأته اللجنة واقره جملس األمة.



≠ ≥μμ ≠

السابقة عىل هذا التاريخ. بل حتسب عنها املكافأة وفقاً ألحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ٦٤ 
بوصفه القانون العام بالنسبة للعامل أو وفقاً ألحكام العقود أو النظم السارية يف رشكات 
املكتسبة  باحلقوق  ختل  ال  ألهنا  املادة  صدر  يف  النص  عىل  احلرص  إىل  دعى  ما  وهذا  النفط 

لعامل النفط.(*)
وأوضحت املادة التاسعة عرش(**) قواعد حساب مكافأة هناية اخلدمة املستحقة للعامل 
مخس  أمىض  قد  يكن  مل  إذا  مكافأة  أي  متنحه  فلم  باختياره،  عقده  فسخ  الذي  أو  املستقيل 

سنوات يف اخلدمة.
أما إذا كان قد أمىض مخس سنوات فإنه يستحق نصف املكافأة إذا مل تكن مدة خدمته 
بلغت الثامن سنوات، وثلثي املكافأة إذا كانت قد بلغتها ومل تبلغ اإلثنتى عرش سنة ويستحق 
مكافأة كاملة إذا كان قد استقال أو فسخ عقده بعد أن أمىض إثنتى عرش سنة يف اخلدمة كل 
ذلك دون إخالل باحلقوق املكتسبة لعامل النفط، وال بأحكام املادة ٥٧ من قانون العمل يف 
القطاع األهيل التي تبيح للعامل يف بعض احلاالت، ترك العمل دون إنذار مع حفظ حقه 

يف مكافأة كاملة.
أما املرأة العاملة، فقد وضع هلا حكم خاص تستحق بموجبه كامل مكافأهتا، أياً كانت 
أن  أو  تستقيل  أن  برشط  زواجها،  بسبب  تعاقدها  فسخت  أو  استقالت  إذا  خدمتها،  مدة 

تفسخ العقد خالل ستة أشهر من عقد الزواج.(***)
حفظت  حني  للعامل  رعاية  أكثر  حكامً  املرشوع  من   (****)  ٢٠ املادة  واستحدثت 
احلق  القبيل  هذا  من  آخر  اتفاق  أي  أو  توفري  أو  ادخار  أو  تقاعد  لنظام  منهم  للخاضعني 
هناية  مكافأة  إيل  باإلضافة  النظم  تلك  بموجب  املقررة  استحقاقاهتم  كافة  عىل  احلصول  يف 
اخلدمة املنصوص عليها يف هذا القانون – إذا مل تكن رشوط االتفاق تنص عىل غري ذلك – 
ولكنها وضعت حداً أدنى ملا يستحقه العامل حني أبطلت كل رشط حيرمه من اسرتداد ما 
بالعمل  االلتحاق  تاريخ  من  اخلدمة  مدة  عن  حكمها  رسيان  عىل  منه   ١٨ املادة  نصت  حيث  التحديد  هذا  القانون  عدل   *
بالنسبة للعامل الكويتيني، من تاريخ صدور هذا القانون اجلديد بالنسبة لغري الكويتيني. وراعت اللجنة يف هذا التعديل الذي 
اقره املجلس وصدر به القانون رضورة إنصاف العامل الكويتيني عىل النحو املذكور، انصافأً تتحمله احلكومة الرشكات املعنية 

لرضوراته االجتامعية ألن ما يكلفه من أعباء مالية  ال خيرج عن املألوف إذا قورن بأرباح تلك الرشكات.
** ألغيت هذه املادة نظراً الندماج حكمها يف املادة السابقة (١٨ من القانون) مع رفع نسبة ما يستحقه العامل من مكافآت بسبب 

االستقالة، وذلك بعد  مدة خدمة ال تقل عن سنتني، كام سبق البيان بصدد املادة ١٨ املذكورة
*** مل ينص القانون عىل هذا احلكم  لوجوده باملادة ٥٦ من القانون العام املعمول به رقم ٣٨ لسنة ٦٤.

**** أصبح رقم هذه املادة (١٩) يف القانون.
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دفعه من مبالغ مع فوائدها باإلضافة إىل مبلغ ال يقل عن مكافأة هناية اخلدمة.
وألزمت املادة ٢١ من املرشوع أصحاب األعامل النفطية الكبرية ممن يستخدمون مائتي 
إلتاحة  املختصة  احلكومية  اجلهات  مع  باالتفاق  تدريبية  برامج  بإعداد  األقل  عىل  عامل 
الفرصة أمام أكرب عدد ممكن من املوظفني الكتساب مهارات وخربات يف أعامهلم تؤهلهم 
لألعامل القيادية والفنية. ولتتابع احلكومة سري هذه الربامج وألزمت الفقرة الثانية أصحاب 

العمل أن يقدموا إليها تقارير دورية عنها.(*)
القانون  هذا  ألحكام  املخالفني  عىل  توقع  التي  العقوبات   (**)  ٢٢ املادة  وبينت 
عليهم. العقاب  توقيع  من  معينة  مدة  خالل  املخالفة  تصحح  مل  إذا  العقوبة  من  وزادت 
وتسهيالً لإلجراءات نصت املادة ٢٣ (***) عىل أن توجه اجلهة احلكومية املختصة وهي وزارة 
الشئون االجتامعية والعمل إخطاراً إىل املخالف بتصحيح املخالفة خالل فرتة حتددها، فإذا مل 
يفعل أحيلت األوراق إىل اجلهة املختصة إلقامة الدعو العمومية. ومنحت املادة املوظفني 
الذين يندهبم وزير الشئون االجتامعية والعمل لتحقيق خمالفات أحكام هذا القانون صفة 

الضبطية القضائية بحيث تعتمد حتقيقاهتم أمام املحاكم. 
رقم  القانون  إىل  أضيف  الذي  عرش  السادس  الباب  حمل  سيحل  القانون  هذا  كان  وملا 
 ٢٤ املادة  نصت  فقد   ٦٨ لسنة   ٤٣ رقم  القانون  من  األويل  املادة  بموجب   ٦٤ لسنة   ٣٨
من  اعتباراً  رجعي  بأثر  سيكون  اإللغاء  هذا  أن  املفهوم  ومن  املادة.  هذه  إلغاء  عىل   (****)

تاريخ العمل هبذا القانون. وأسندت املادة ٢٥ (*****) إىل وزير الشئون االجتامعية والعمل 
إصدار القرارات الالزمة لتنفيذه، وحددت العمل به بأثر رجعي اعتباراً من يوم ١٤ يوليو 
سنة ٦٨ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٣ لسنة ٦٨ وذلك لسد أي ثغرة أمام أي خالف 
صدور  تاريخ  إىل  القائم  بالقانون  العمل  تاريخ  من  التطبيق  الواجبة  األحكام  عن  ينشأ  قد 

هذا القانون. 

qLF «Ë WO UL ô« Êu A « d “Ë  
» مع تعديل رقم املادة إىل (٢٠) يف القانون . * أخذ القانون باشرتاط أن يكون تقديم التقارير الدورية املشار إليها «سنوياً

** أصبح رقم هذه املادة (٢١) يف القانون.
*** أصبح رقم هذه املادة (٢٢) يف القانون.

****  أصبح رقم هذه املادة (٢٣) يف القانون.
***** أصبح رقم هذه املادة (٢٤) يف القانون.
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- بعد االطالع عىل الدستور،
- وعىل قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانني املعدلة له، 

- وعىل القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية 
والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم حمكمة املرور والقوانني املعدلة له،
- وعىل القانون رقم٢٤ لسنة ١٩٦٢ يف شأن األندية ومجعيات النفع العام والقوانني 

املعدلة له،
- وعىل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ يف شأن العمل يف القطاع األهيل والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ يف شأن العمل يف قطاع األعامل النفطية،
التأمينات  قانون  بإصدار   ١٩٧٦ لسنة   ٦١ رقم  بالقانون  األمريي  األمر  وعىل   -

االجتامعية والقوانني املعدلة له،
- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦يف شأن املرور والقوانني املعدلة له، 

والقوانني  العامة  املساعدات  شأن  يف   ١٩٧٨ لسنة   ٢٢ رقم  بالقانون  املرسوم  وعىل   -
املعدلة له،

والقوانني  الرياضية  اهليئات  شأن  يف   ١٩٧٨ لسنة   ٤٢ رقم  بالقانون  املرسوم  وعىل   -
املعدلة له.

والقوانني  املدنية  اخلدمة  شأن  يف   ١٩٧٩ لسنة   ١٥ رقم  بالقانون(**)  املرسوم  وعىل   -
املعدلة له، 

- وعىل املرسوم يف شأن نظام اخلدمة املدنية الصادر يف ٤ إبريل سنة ١٩٧٩م، 
* نرش باجلريدة الرسمية الكويت- اليوم- العدد ٩٦٤ سنة ٥٦ بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٨.

** تم استدراك اخلطأ املادي الوارد بالديباجة بتصحيح كلمة (املرسوم رقم) لتكون (املرسوم بالقانون رقم) وذلك باستدراك 
جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون
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ومكافآت  معاشات  قانون  بإصدار   ١٩٨٠ لسنة   ٦٩ رقم  بالقانون  املرسوم  وعىل   -
التقاعد للعسكريني والقوانني املعدلة له، 

- وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم اهليئات واملؤسسات العامة 
واإلدارات املستقلة.

 . رصّ - وعىل القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٣ يف شأن إنشاء اهليئة العامة لشئون القُ
- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٧ يف شأن التعليم العام.

- وعىل املرسوم بالقانون ١ لسنة ١٩٩٠ بمنح زيادة يف العالوات االجتامعية واملعاشات 
التقاعدية واملساعدات العامة،

- وعىل القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ يف شأن الرعاية السكنية والقوانني املعدلة له،
- وعىل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية املعاقني. 

وفرض  األجانب  عىل  الصحي  التأمني  شأن  يف   ١٩٩٩ لسنة   ١ رقم  القانون  -وعىل 
رسوم مقابل اخلدمات الصحية، 

- وعيل القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ يف شأن دعم العاملة الوطنية وتشجيعها للعمل يف 
اجلهات غري احلكومية والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام املرسوم األمريي رقم ١٥ 
لسنة١٩٥٩ اخلاص بقانون اجلنسية الكويتية، 

- وعىل القانون رقم١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون اجلامرك املوحد لدول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية.

- وعىل القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تنظيم االحرتاف يف املجال الريايض. 
- وعىل القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ بشأن استكامل املنشآت الرياضية، 

- وعىل القانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٨ يف شأن الفحص الطبي للراغبني يف الزواج قبل 
إمتام الزواج،

- وعىل القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ يف شأن الرعاية االجتامعية للمسنني، 
- وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. 
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يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باآليت:
: كل من يعاين اعتالالت دائمة كلية أو جزئية تؤدي إىل قصور  ± ≠W U ù« Ë– h A «

يف قدراته البدنية أو العقلية أو احلسية قد متنعه من تأمني مستلزمات حياته للعمل 
أو املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين. 

اختصاصاهتا  وحتديد  تشكيلها  يف  يصدر  التي  اجلهة  هي   : ≤ ≠WB *«  WOMH «  WM K «

قرار من اهليئة وتضم فريق من ذوي االختصاصات يف جمال اإلعاقة. 
طريق  عن  واالتصال  برايل،  وطريقة  النصوص،  وعرض  اللغات  هي   : ≥ ≠‰UB ô«

االستعامل،  امليسورة  املتعددة  والوسائط  الكبرية،  الطباعة  وحروف  اللمس، 
وأساليب ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة، اخلطية واملرئية والسمعية، 

بام يف ذلك تكنولوجيا املعلومات. 
غري  اللغات  أشكال  من  وغريها  والرموز  اإلشارة  ولغة  الكالم  لغة  هي   : ¥ ≠WGK «

اللفظية. 
: التعديالت والرتتيبات الالزمة واملناسبة التي تكون  μ ≠W “ö « W dO O « U O d «

هناك حاجة إليها يف حالة حمددة لضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باملساواة مع 
اآلخرين يف مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها. 

اخلاصة  واملنشآت  العامة  واملرافق  واملنشآت  املباين  تصميم   : ∂ ≠ÂUF «  rOLB «

واستخدام  يالئم  بام  واخلدمات  والربامج  املنتجات  وكذلك  االستخدام،  عامة 
األشخاص ذوي اإلعاقة.

: إعداد الشخص ذ اإلعاقة لتنمية قدراته عن طريق العالج الطبي املبارش  ∑ ≠qO Q «

*  تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (١) بند (٥) بتصحيح عبارة  ( حقوق اإلنسان واجلريات  ) لتكون (حقوق اإلنسان 
واحلريات) واخلطأ املادي الوارد باملادة (١) بند (٦) بتصحيح عبارة ( بام يتالئم) لتكون ( بام يالئم) وذلك باستدراك جملس 

الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون
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والعالج الطبيعي وتوفري األجهزة التعويضية والتعليم والتدريب املهني والتأهيل 
النفيس واالجتامعي بام يتناسب مع قدراته. 

: إعداد الشخص الستعادة القدرة واإلمكانية للتكيف- من جديد  ∏ ≠qO Q « …œU ≈

 . بإعاقة  إصابته  بعد  املجتمع  – مع 
: اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة. π ≠W ON «

: املجلس األعىل للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.  ±∞ ≠vK _« fK *«

: جملس إدارة اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.  ±± ≠…—«œù« fK

: رئيس املجلس األعىل للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.  ±≤ ≠fOzd «

: مدير عام اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.  ±≥ ≠ÂUF « d b*«

: املوظف املختص باإلرشاف عىل مد التزام اجلهات واألفراد يف توفري  ±¥ ≠·dA*«

اخلدمات واالحتياجات لذوي اإلعاقة.
: مستند رسمي يصدر من اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة يثبت أن  ±μ ≠W U ≈ W UD

حامله ذو إعاقة بناء عىل شهادة اإلعاقة الصادرة من اللجنة الفنية املختصة، وحتدد 
فيه نوع اإلعاقة ودرجتها.
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ترسي أحكام هذا القانون عىل ذوي اإلعاقة من الكويتيني كام ترسي عىل أبناء الكويتية 
من غري كويتي وذلك يف حدود الرعاية الصحية والتعليمية واحلقوق الوظيفية الواردة يف 

هذا القانون. 
وجيوز للهيئة أن تقرر رسيان بعض أحكامه عىل ذوي اإلعاقة من غري الكويتيني وفقاً 

للرشوط والضوابط التي تراها بعد موافقة املجلس األعىل.
©≥® …œU

يُعامل الشخص ذو اإلعاقة غري الكويتي من أم كويتية منذ ميالده معاملة الكويتي 
 ٢٠٠٠ لسنة   ٢١ رقم  للقانون  وفقاً  الداخلية  وزير  من  يصدر  بقرار  احلياة   مد
بتعديل بعض أحكام املرسوم األمريي رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ اخلاص بقانون اجلنسية 

الكويتية.
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مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة واختاذ الرتتيبات التيسريية 
الالزمة تقدم احلكومة اخلدمات املنتظمة املتكاملة واملستمرة لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل 

قدم املساواة مع اآلخرين يف املجاالت اآلتية: 
الوقائية والطبية والتأهيلية والعالج النفيس واإلرشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل  ١ -

وأثناء احلمل. 
االجتامعية والنفسية.  ٢ -

ورياض  احلضانة  فيها  بام  التعليمية  املراحل  مجيع  يف  والثقافية  والتعليمية  الرتبوية  ٣ -
األطفال وبام يتناسب مع قدرات ذوي اإلعاقة البدنية واحلسية والعقلية. 

الرياضية والرتفيهية.  ٤ -
الرعاية  شأن  يف   ١٩٩٣- ٥ لسنة   ٤٧ رقم  القانون  أحكام  مع  يتفق  بام  اإلسكانية، 

السكنية. 
املواصالت. ٦ -

التأهيل املهني والعمل والتشغيل. ٧ -
.وجيوز بقرار من اهليئة استحداث جماالت أخر
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تتخذ احلكومة مجيع التدابري اإلدارية الفعالة وتوفري التجهيزات الالزمة لضامن متتع 
األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم املدنية والسياسية. كام تلتزم احلكومة بتوفري مكاتب 
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لتقديم خدمات خاصة لذوي اإلعاقة يف كافة مؤسساهتا وجهاهتا احلكومية بام يف ذلك 
مرتجم لغة اإلشارة ومعني خلدمة املكفوفني لضامن متتعهم بحقوقهم عىل قدم املساواة مع 

اآلخرين. 
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تلتزم احلكومة باختاذ كافة اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية الفعالة لضامن شمول خطط 
وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل احلكومة عىل كافة االحتياجات واخلدمات اخلاصة 

بفئة األشخاص ذوي اإلعاقة احلالية واملستقبلية. 
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تلتزم احلكومة بتوفري اخلدمات الوقائية واإلرشادية والعالجية والتأهيلية بكافة املراكز 
الصحية يف البالد وذلك مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتعمل 
عىل احلد من أسباب اإلعاقة قبل وأثناء احلمل وبعد الوالدة، كام تؤمن هلم العالج باخلارج 

عند الرضورة.
©∏® …œU

واملدربة  املختلفة  املساعدة  والفنية  املتخصصة  الطبية  الكوادر  بتوفري  احلكومة  تلتزم 
واملستشفيات  الصحية  املراكز  كافة  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  عالجية  خدمات  لتقديم 

احلكومية يف البالد عىل قدم املساواة مع اآلخرين. 
كام تلتزم احلكومة بتوفري الفرق املتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعالج الطبيعي 

للشخص ذي اإلعاقة يف منزله ملن حتدد اللجنة الفنية املختصة حاجته هلذه الرعاية. 
(*)
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لألشخاص  التعليمية  والوسائل  والرتبوية  التعليمية  اخلدمات  بتقديم  احلكومة  تلتزم 
يف  اآلخرين  مع  املساواة  قدم  عىل  التعلم  وصعوبات  التعلم  بطيئي  ولفئتي  اإلعاقة  ذوي 
التعليم، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة من االتصال واللغة والرتتيبات التيسريية الالزمة، 
لتكون   ( بطئي   ولفئتي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  التعليمية   ) عبارة  بتصحيح  باملادة (٩)  الوارد  املادي  اخلطأ  استدراك  تم   *
(التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة ولفئتي بطيئي) و عبارة ( مع اآلخرين يف التعلم) لتكون ( مع اآلخرين يف التعليم) وعبارة 
(يف مجيع االختبارات) لتكون ( يف كافة االختبارات) و عبارة ( يتقييم بطئ) لتكون ( بتقييم بطيئي) وذلك باستدراك جملس 

الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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املادية  احلوافر  ومنحها  كفاءهتا  ورفع  هلم  املتخصصة  واملهنية  الرتبوية  الكوادر  وتوفري 
واملعنوية. 

تقدمها  التي  االعتامد  اختبارات  أو  واملهنية  التعليمية  االختبارات  كافة  يف  ويراعى 
اجلهات احلكومية أو األهلية حقوق واحتياجات ذوي اإلعاقة وصعوبات التعلم وبطئي 
التعلم، وتلتزم احلكومة بتوفري الوسائل السمعية واملرئية الالزمة والضامنات الكافية خللق 

مناخ مقبول ملساعدهتم عىل استكامل تعليمهم.
احلكومية  املدارس  يف  املعلمني  لكافة  تدريبية  دورات  بتوفري  الرتبية  وزارة  وتقوم 
الكتشاف حاالت صعوبات التعلم وبطئ التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات 

كل منها. 
كام تتكفل اهليئة بتكاليف االختبارات اخلاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، 
عىل أن تلتزم وزارة الرتبية بتوفري املراكز املتخصصة هبذه االختبارات من تاريخ العمل هبذا 

القانون. 
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تتخذ احلكومة كافة الرتتيبات اإلدارية والتنظيمية الفعالة واملطلوبة لدمج األشخاص 
مناهج  ضمن  املختلفة  التعليم  مراحل  يف  التعلم  وبطيء  التعلم  وصعوبات  اإلعاقة  ذوي 
تعليمية وتأهيلية بام يتناسب مع قدراهتم احلسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم لالندماج يف 

املجتمع والعمل واإلنتاج.
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تلتزم احلكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات واملنح الدراسية التي توفرها يف كافة 
اجلهات احلكومية داخل وخارج الكويت لذوي اإلعاقة، وذلك طبقاً للرشوط والضوابط 

التي يصدر هبا قرار من اهليئة وفقاً لنوع ودرجة اإلعاقة. 
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تلتزم احلكومة بتوفري مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، ودور الرعاية اإليوائية للحاالت الرضورية يف مجيع املحافظات 
وتزويدها بذوي اخلربة والكفاءة من الكوادر الفنية املتخصصة، عىل أن يكون ذلك خالل 

ثامن سنوات من تاريخ العمل هبذا القانون. 
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قبول  ورشوط  والتأهيلية  التدريبية  املراحل  املعنية  اجلهة  مع  باالتفاق  اهليئة  حتدد 
األشخاص ذوي اإلعاقة بمراكز التأهيل والتدريب واحلاالت التي جيوز فيها اإلعفاء من 

بعض هذه الرشوط.
إعادة  وبرامج  املدنية  اخلدمة  بديوان  وتقيد  املهني  التأهيل  شهادات  باعتامد  تقوم  كام 
هيكلة القو العاملة واجلهاز التنفيذي، تعطي هلم أولوية التعيني يف الوظائف واملهن عىل 

 . أن يراعى يف ذلك قواعد حتديد درجة التعيني ورشوط شغل الوظائف املقررة قانوناً
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تلتزم اجلهات احلكومية واألهلية والقطاع النفطي التي تستخدم مخسني عامالً كويتياً 
عىل األقل باستخدام نسبة من األشخاص ذوي اإلعاقة املؤهلني مهنياً ال تقل عن ٤% من 

العاملني الكويتيني لدهيا. 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  املرشحني  تعيني  رفض  اجلهات  هذه  من  ألي  جيوز  وال 

للعمل لدهيا دون سبب مقبول خالف اإلعاقة. 
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املحددة  النسب  عن  يزيد  ما  توظف  التي  العمل  جلهات  حتفيزية  برامج  الدولة  وتوفر 
من ذوي اإلعاقة، وجيوز للحكومة تقديم الدعم املادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، 

ويصدر برشوط الدعم قرار من السلطة املختصة بناء عىل عرض اهليئة.
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ذوي  لألشخاص  الشاغرة  والوظائف  املهن  بتحديد  املختلفة  العمل  جهات  تلتزم 
املدنية  اخلدمة  لديوان  أشهر  ستة  كل  بذلك  دورياً  بياناً  وتقدم  لتخصصاهتم  وفقاً  اإلعاقة 

واهليئة وبرنامج إعادة هيكلة القو العاملة واجلهاز التنفيذي.
وجيب عىل جهة العمل اختاذ الرتتيبات التيسريية وجتهيز بيئة العمل املناسبة لتمكينهم 

من االندماج يف بيئة العمل. 
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حتدد اهليئة اإلجراءات الالزمة والكفيلة بمنع مجيع صور إساءة استغالل األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف العمل. 
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تضمن الدولة حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع بالرتقيات واالمتيازات الوظيفية 
واملكافآت يف القطاعات احلكومية واألهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم األولوية يف 

ذلك. 
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أندية  إقامة  لضامن  الالزمة  اإلجراءات  باختاذ  والرياضة  للشباب  العامة  اهليئة  تلتزم 
العاملية  للمواصفات  وفقاً  املتخصصة  والرتفيهية  والثقافية  الرياضية  لألنشطة  ومراكز 

اخلاصة بذوي اإلعاقة يف مجيع املحافظات وذلك هبدف دجمهم يف املجتمع.
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تعمل احلكومة عىل تشجيع الرياضيني من ذوي اإلعاقة عىل ممارسة األنشطة الرياضية 
ومساواهتم مع اآلخرين يف املكافآت التشجيعية والتفرغ الريايض وقانون االحرتاف وسائر 

االمتيازات التي متنح للرياضيني.
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التقيد  االستخدام  عامة  واملباين  املرافق  إنشاء  يف  واألهلية  احلكومية  اجلهات  تلتزم 
بالتصميم املشار إليه يف املادة (١) من هذا القانون. 
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أن  االستخدام  عامة  اخلاصة  املركبات  وكذلك  العامة  النقل  وسائل  لرتخيص  يشرتط 
تكون جمهزة بالوسائل املناسبة خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة. 
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هلم  حتفظ  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  املجتمع  توعية  عىل  اهليئة  تعمل 
إنسانيتهم وكرامتهم من خالل:

توعية وإرشاد األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم بواجباهتم وحقوقهم املنصوص  ١ -
عليها يف هذا القانون والترشيعات األخر واخلدمات التي تقررها هلم. 

هتيئة البيئة املحلية من خالل املناهج التعليمية والدينية واحلياتية والرياضية لتلبية  ٢ -
االحتياجات املقررة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

تنظيم محالت التوعية اإلعالمية، وحث وسائل اإلعالم عىل إعطاء صورة إجيابية  ٣ -
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

©≤≥® …œU

تلتزم وزارة اإلعالم باختاذ اإلجراءات الالزمة لتوفري مرتجم للغة اإلشارة يف وسائل 
اإلعالم املرئية حال بث براجمها اإلخبارية والثقافية ووقائع جلسات جملس األمة واملؤمترات 

عىل أن يتم تنفيذ ذلك خالل سنتني من تاريخ العمل هبذا القانون. 
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يثبت  الذين  أفرادها  من  اإلعاقة  لذوي  الرعاية  توفري  يف  تكاتفها  بضامن  األرسة  تلتزم 
عجزهم عن رعاية أنفسهم وفقاً لتقرير اللجنة الفنية املختصة، وتصدر اهليئة قراراً بضوابط 

وإجراءات رعاية ذوي اإلعاقة.
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حسب  الزوجة  أو  والزوج  فاألب  األم  من  كل  اإلعاقة  لذوي  الرعاية  تقديم  يتوىل 
األحوال طاملا كانوا قادرين عىل توفريها والقيام يف شئوهنا، فإذا تبني عدم توفر هذه الرعاية 
يكون املكلف هبا قانوناً أحد أقاربه املقيمني يف الكويت ممن يقدر عىل القيام بمسئولية رعاية 
التايل:  الرتتيب  وفق  وذلك  حياته،  شؤون  عىل  واإلرشاف  عليه  واملحافظة  اإلعاقة  ذوي 
األوالد ثم أوالد األوالد ثم األخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتوىل رعاية 

ذي اإلعاقة مع إخطار املرشف بذلك. 
أما إذا مل يتم االتفاق بينهم ومل يتقدم أحد لتويل الرعاية ترفع اهليئة األمر إىل املحكمة 
املختصة لتكليف من يتويل من األقارب املشار إليهم أو من غريهم رعاية ذوي اإلعاقة أو 

تقرير إقامته يف إحد دور الرعاية االجتامعية بحسب كل حالة وظروفها اخلاصة.
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تعني اهليئة املرشفني من ذوي االختصاص االجتامعي أو النفيس لإلرشاف عىل رعاية 
ذوي اإلعاقة ويكون هلم حق احلصول عىل املعلومات املتعلقة بمستحقي الرعاية والالزمة 
واجباهتم  إىل  وتوجيههم  بالرعاية  املكلفني  واستدعاء  املعنية،  اجلهات  من  عملهم  ألداء 
بشأهنا  الالزمة  املحارض  وحترير  القانون  هذا  ألحكام  باملخالفة  تقع  التي  الوقائع  وضبط 

وإحالتها عىل اجلهات املختصة. 
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وفاة  حالة  يف  كتابة  اهليئة  إخطار  اإلعاقة  ذي  الشخص  برعاية  املكلف  الشخص  عىل 
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إخطار  بعد  املسكن  عن  غيابه  أو  مسكنه  تبديل  أو  مرضه  حالة  يف  أو  بالرعاية  املشمول 
اجلهات األمنية. 
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 إحد إىل  اإلعاقة  ذي  إحالة  أو  بالرعاية  املكلف  تغيري  املحكمة  من  تطلب  أن  للهيئة 
دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون االجتامعية والعمل إذا دعت احلاجة إىل ذلك. 

l U « qBH «

«¡UH ù«Ë U «e*«

©≤π® …œU

اهليئة  قيمته  حتدد  سنة   ١٨ سن  حتى  اإلعاقة  ذي  للشخص  شهري  خمصص  يرصف 
بناء عىل تقرير اللجنة الفنية املختصة طبقاً لنوع ودرجة اإلعاقة، ويستمر رصفه إذا استمر 
بالدراسة اجلامعية حتى سن السادسة والعرشين. كذلك تستحق املرأة التي ترعى معاقاً ذا 

إعاقة شديدة وال تعمل خمصص شهري وفقاً للرشوط والضوابط التي تضعها اهليئة.
ويوقف رصف املخصص الشهري يف حالة تم الشفاء من اإلعاقة بناء عىل شهادة من 

اللجنة املختصة.
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الشديدة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عىل  الفصل  هذا  من  التالية  املواد  أحكام  ترسي 
واملتوسطة ما مل يرد نص خيالف ذلك.
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يرصف لألشخاص ذوي اإلعاقة الكويتيني من بنك التسليف واالدخار منحة زواج 
بموجب  كويتية  غري  الزوجة  كانت  ولو  اإلعاقة،  ذوي  غري  من  أقراهنم  يتقاضها  ما  تعادل 

عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
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بالرعاية  التمتع  رشوط  عليهم  تنطبق  ممن  وذووهم  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يستحق 
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املخصص  اإلسكاين  القرض  قيمة  عىل  زيادة  دينار  آالف  عرشة  مقدارها  منحة  السكنية 
مواصفات  من  حيتاجونه  ملا  وفقاً  السكن  بناء  يتم  حتى  اإلعاقة  ذوي  غري  من  ألقراهنم 
بنك  مع  باالتفاق  اهليئة  من  قرار  هبا  يصدر  التي  والضوابط  للرشوط  طبقاً  وذلك  خاصة، 

التسليف واالدخار. 
كام يمنح األشخاص ذوي اإلعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ مخسة آالف دينار.

ويف مجيع األحوال يكون االقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف واالدخار للشخص 
ذي اإلعاقة يف طريقة سداد القرض بام ال يتجاوز ٥% من راتبه الشهري وبحد أقىص مخسني 

. دينار شهرياً
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بنك  من  العقاري  القرض  إعاقة  ذو  شخص  أفرادها  أحد  يكون  التي  األرسة  تستحق 
التسليف واالدخار وال يرسي حكم املادة ٣٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ يف شأن 
الرعاية السكنية إال إذا كانت قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة املنصوص عليها يف 

تلك املادة مضافاً إليها نسبة ٥٠% منها. 
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بالرعاية  التمتع  رشوط  عليهم  تنطبق  ممن  ذووهم  أو  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يمنح 
للرعاية  سنوات  مخس  تتجاوز  ال  اعتبارية  أقدمية  الفنية  اللجنة  تقرير  عىل  بناء  السكنية 

السكنية وفقاً لنوع ودرجة اإلعاقة.
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متنح املرأة الكويتية املتزوجة من غري كويتي وترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة سكناً 
بمواصفات خاصة بغرض االنتفاع به. 

©≥∂® …œU

عن  األصلية  قيمتها  من   %١٠٠ بنسبة  لألوالد  قانوناً  املقررة  االجتامعية  العالوة  تزاد   
كل ولد من األوالد ذوي اإلعاقة، ويستثنى األوالد ذوي اإلعاقة من عدد األوالد الذي 

حدده القانون ملنح تلك العالوة. 



≠ ≥∑∞ ≠

وتعاد تسوية املعاشات التقاعدية التي يستحق أصحاهبا هذه الزيادة عىل أساسها، وال 
ترصف فروق مالية عن الفرتة السابقة عىل تاريخ العمل هبذا القانون.

ويف مجيع األحوال ال ختضع العالوة الواردة يف هذه املادة إىل أي استقطاعات يف حالة 
أنصبة  توزيع  عند  إليها  املشار  بالعالوة  اإلعاقة  ذوو  وحيتفظ  التقاعدي،  املعاش  تسوية 

للمعاش التقاعدي عىل املستحقني. 
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يعفى الشخص ذو اإلعاقة من دفع كافة الرسوم احلكومية مقابل اخلدمات العامة. 
(*)
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ذات  املوظفة  تستحق  إليهام،  املشار  املدنية  اخلدمة  ونظام  قانون  أحكام  من  استثناء 
حامالً  كانت  إذا   األخر إجازاهتا  من  حتسب  ال  كامل  بمرتب  خاصة  إجازة  اإلعاقة 
وأوصت اللجنة الفنية املختصة أن حالتها تتطلب ذلك كام تستحق املوظفة ذات اإلعاقة يف 
القطاعات احلكومية واألهلية والنفطية إجازة وضع ملدة سبعني يوماً براتب كامل وإجازة 
رعاية األمومة التالية إلجازة الوضع ملدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف 

راتب وفقاً ملا تويص به اللجنة الفنية املختصة. 
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استثناء من أحكام قانون ونظام اخلدمة املدنية املشار إليهام، يستثنى املوظف واملوظفة 
املختصة  الفنية  اللجنة  تقرره  ما  عىل  بناء  الطبية  اإلجازات  تنظيم  أحكام  من  اإلعاقة  ذو 

وطبقاً للرشوط والضوابط التي يصدر هبا قرار من اهليئة وفقاً لنوع ودرجة اإلعاقة.
كام يستحق املوظف أو املوظفة ممن يرعى ولد أو زوجاً من ذوي اإلعاقة إجازة خاصة 
يف  للعالج  برعايته  للمكلف  مرافقاً  كان  إذا   األخر إجازته  من  حتسب  ال  كامل  بمرتب 

خارج أو داخل دولة الكويت وفقاً ملا تقرره اللجنة الفنية املختصة. 
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يستحق املوظف واملوظفة من ذوي اإلعاقة أو املوظف أو املوظفة ممن يرعى ولداً أو 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٣٨) بتصحيح عبارة ( من إجازهتا  ) لتكون (من إجازاهتا ) وعبارة (ذات العالقة) 

لتكون ( ذات اإلعاقة) وذلك  باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون
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زوجاً من ذوي اإلعاقة املتوسطة أو الشديدة ختفيض ساعات العمل بواقع ساعتني يومياً 
مدفوعة األجر وذلك وفقاً للرشوط والضوابط التي يصدر هبا قرار من اهليئة. 

(*)
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يستحق  العسكريني  معاشات  وقانون  االجتامعية  التأمينات  قانون  أحكام  من  استثناء 
يعادل  تقاعدياً  معاشاً  معاق  أنه  املختصة  الفنية  اللجنة  تقرر  الذي  املستفيد  أو  عليه  املؤمن 
بالنسبة  األقل  عىل  سنة   ١٥ املعاش  يف  املحسوبة  اخلدمة  مدة  بلغت  إذا  املرتب  من   %١٠٠
احلالة  هذه  يف  املعاش  عىل  للحصول  يشرتط  وال  لإلناث،  بالنسبة  سنوات   ١٠ و  للذكور 

بلوغ سن معينة. 
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يستحق  العسكريني  معاشات  وقانون  االجتامعية  التأمينات  قانون  أحكام  من  استثناء 
معاشاً  شديدة  أو  متوسطة  إعاقة  ذي  معاق  برعاية  قانوناً  املكلف  املستفيد  أو  عليه  املؤمن 
تقاعدياً يعادل ١٠٠%من املرتب إذا بلغت مدة اخلدمة املحسوبة يف املعاش ٢٠ سنة للذكور 
و ١٥ سنة لإلناث، وال يشرتط للحصول عىل املعاش يف هذه احلالة بلوغ سن معينة، وذلك 

وفقاً للرشوط والضوابط التي تضعها اهليئة باالتفاق مع مؤسسة التأمينات االجتامعية. 
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يستحق الشخص ذو اإلعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للرشوط واألوضاع 
التي يصدر هبا قرار من اهليئة. 

 (٢٩) للامدة  طبقاً  املستحق  الشهري  واملخصص  املعاش  هذا  بني  اجلمع  جيوز  وال 
واملعاش املستحق طبقاً للامدة (٤١) من هذا القانون أو طبقاً لقانوين التأمينات االجتامعية 
املعاش  اإلعاقة  لذوي  ويرصف  إليهام  املشار  للعسكريني  التقاعد  ومكافآت  معاشات  أو 

األكرب منهام. 
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والتعويضية  التأهيلية  واألجهزة  األدوات  بأنواعها  والرضائب  الرسوم  من  تعفي 
ومركبات األفراد املجهزة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة.

* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٤١) بتصحيح عبارة ( ١٠ شنوات  ) لتكون (١٠ سنوات) وذلك  باستدراك جملس 
الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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الالزمة  التعويضية  باألجهزة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تزويد  عىل  احلكومة  كام تعمل 
هلم جماناً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية املختصة. 
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توجب  إعاقته  أن  املختصة  الفنية  اللجنة  تقرر  الذي  اإلعاقة   ذو الشخص  يمنح 
تضعها  التي  والضوابط  للرشوط  وفقاً  اهليئة  حتدده  مادياً  مقابالً  خادم  أو  بسائق  االستعانة 

لذلك عىل أال يقل عن ١٠٠ دينار.
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يف  املقررة  واملزايا  باخلدمات  التمتع  له  تكفل  إعاقة  بطاقة  اإلعاقة  ذو  الشخص  يعطي 
هذا القانون، وذلك طبقاً للرشوط والضوابط التي يصدر هبا قرار من اهليئة، ووفقاً للشهادة 
الصادرة من اللجنة الفنية املختصة مع حتديد نوع اإلعاقة عىل قاعدة البيانات يف اجلهات 

الرسمية يف الدولة. 
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تنشأ هيئة تعني بشئون ذوي اإلعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى (اهليئة العامة لشئون 
ذوي اإلعاقة) ختضع إلرشاف النائب األول لرئيس جملس الوزراء.
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اإلعاقة  ذوي  األشخاص  برعاية  الكفيلة  واملهام  األعامل  بجميع  بالقيام  اهليئة  ختتص 
وتأهيلهم وعىل وجه اخلصوص ما ييل:

تنفيذها  تقارير  ومتابعة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لرعاية  العامة  السياسة  إقرار  ١ -
وتطويرها.

وضع القواعد اخلاصة بتحديد االحتياجات األساسية لرعاية وتأهيل األشخاص  ٢ -
ذوي اإلعاقة. 
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وضع اللوائح وحتديد اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة املنصوص عليها  ٣ -
يف هذا القانون. 

برعاية  يتعلق  ما  مجيع  تشمل  متكاملة  عمل  خطة  تنفيذ  عىل  واإلرشاف  اإلعداد  ٤ -
مع  بالتنسيق  وذلك  والبعيد  القريب   املد يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتأهيل 

األجهزة املعنية بالدولة. 
تشكيل اللجان الالزمة التي تتويل الدراسة والتنظيم واإلعداد وتقديم االقرتاحات  ٥ -

وأعامل املتابعة وحتديد اختصاصات هذه اللجان. 
قبول املعونات واهلبات غري املرشوطة وحتديد أوجه رصفها. ٦ -

وضع القواعد والنظم اخلاصة بإدارة األموال التي ترصد لشئون األشخاص ذوي  ٧ -
اإلعاقة وحتديد أوجه استثامرها. 

اقرتاح القوانني املتعلقة برعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.  ٨ -
وتبادل  والدولية  املحلية  واللقاءات  املؤمترات  يف  للمشاركة  السنوية  اخلطة  إقرار  ٩ -

اخلربات واملعلومات يف جمال رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة. 
ذوي  األشخاص  بشئون  املعنية  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  ومتابعة  دراسة  ١٠ -
اجلهات  مع  بالتنسيق  وذلك  إليها  االنضامم  إىل  بالنسبة  الرأي  وإبداء  اإلعاقة 

املعنية. 
وتبادل  واإلحصائية،  املسحية  الدراسات  وإجراء  العلمي  البحث  تشجيع  ١١ -
املعلومات واخلربات يف جماالت اإلعاقة بني اجلهات املختصة ذات الصلة املحلية 

والدولية ضمن األطر القانونية املحددة هلا. 
وضع اخلطط والربامج املتكاملة والالزمة لتوفري الكوادر املحلية وتدريبها علمياً  ١٢ -

وعملياً عيل وسائل رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة. 
ضامن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وبناء قدراهتم وتنمية مهاراهتم وتعزيز دجمهم  ١٣ -

يف املجتمع. 
شمول  لضامن  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  خاصة  إحصائية  بيانات  قاعدة  وضع  ١٤ -

خطط وبرامج التنمية للدولة عىل كافة االحتياجات واخلدمات اخلاصة هبم. 
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واالستعانة  اإلعاقة،  أساس  عىل  احلقوق  يف  التمييز  وعدم  الفرص  تكافؤ  ضامن  ١٥ -
بتجارب الدول األخر يف جماالت رعاية املعاقني وكفالة حقوقهم والتعاون مع 
اجلهات املعنية بحقوق املعاقني لتوفري سبل الدعم للمعاقني ورعايتهم وتأهيلهم 

وإعادة التأهيل. 
تم  ما  حول  الوزراء  وجملس  األمة  ملجلس  اهليئة  أعامل  عن  سنوي  تقرير  تقديم  ١٦ -

تنفيذه خالل السنة املاضية وما هو خمطط له خالل السنة القادمة. 
(*)
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ويشكل  للهيئة،  العامة  والسياسات  األهداف  بوضع  خيتص  أعىل  جملس  للهيئة  يكون 
هذا املجلس برئاسة النائب األول لرئيس جملس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من: 

وزير الشئون االجتامعية والعمل.  ١ -
وزير الصحة. ٢ -

وزير الرتبية ووزير التعليم العايل. ٣ -
رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للشباب والرياضة.  ٤ -

يف  العاملة  واألندية  العام  النفع  جلمعيات  ممثلني  عضويته  إىل  األعىل  املجلس  ويضم 
واألندية، واثنني من ذوي الكفاءة  جمال اإلعاقة ترشحهام جمالس إدارات تلك اجلمعيات 
واخلربة بشؤون اإلعاقة ويشرتط يف من يتم ترشيحهم أال تكون هلم مصالح مادية مع اهليئة، 
ملرة  للتجديد  قابلة  سنوات  أربع  ملدة  الرئيس  من  عرض  عىل  بناءً  مرسوم  بتعينهم  ويصدر 

واحدة مماثلة، وحتدد مكافأهتم بقرار يصدر من جملس الوزراء.
ويصدر املجلس الئحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد 
حرضه  إذا  إال  صحيحاً  املجلس  اجتامع  يكون  وال  السنة،  يف  األقل  عىل  اجتامعني  املجلس 

أغلبية األعضاء عىل أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 
ويكون املدير العام للهيئة مقرراً للمجلس. 

* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٤٩) بتصحيح عبارة ( وحتديد مكافآهتم  ) لتكون (وحتدد مكافأهتم) وذلك باستدراك 
جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون



≠ ≥∑μ ≠

©μ∞® …œU

جتتمع مجعيات النفع العام واألندية العاملة يف جمال اإلعاقة لرتشيح واختيار ممثليها يف 
املجلس األعىل وجملس اإلدارة يف اهليئة بناء عىل دعوة وزارة الشؤون االجتامعية والعمل. 

©μ±® …œU

وكيل  بدرجة  الرئيس-  من  ترشيح  عىل  بناء  بمرسوم-  يعني  عام  مدير  للهيئة  يكون 
األشخاص  وتأهيل  رعاية  أو  التشخيص  جماالت  يف  اخلربة  وذوي  املختصني  من  وزارة 
ذوي اإلعاقة وملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة مماثلة. ويكون مسئوالً عن تنفيذ 
ويمثل  اإلدارة،  جملس  يتخذها  التي  والقرارات  األعىل  املجلس  يضعها  التي  السياسات 
املدير العام اهليئة أمام القضاء ويف عالقتها بالغري، وجيوز أن يكون له نائب أو أكثر بتعيينهم 

مرسوم بناء عىل ترشيح من الرئيس. 
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يكون للهيئة جملس إدارة يشكل بقرار من املجلس األعىل برئاسة املدير العام وعضوية 
كل من: 

االجتامعية  والشئون  العايل  والتعليم  والرتبية  الصحة  وزارة  من  كل  عن  ممثل  ١ -
الوزير  ويرشح  املدنية.  اخلدمة  وديوان  والرياضة  للشباب  العامة  واهليئة  والعمل 

املختص كل منهم، وال تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد. 
ختتارهم  اإلعاقة  جمال  يف  العاملة  واألندية  العام  النفع  مجعيات  عن  ممثلني  أربعة  ٢ -
بشؤون  واخلربة  الكفاءة  ذوي  من  واثنني  واألندية،  اجلمعيات  تلك  إدارة  جمالس 
وذلك  العام،  املدير  من  ترشيح  عىل  بناء  اهليئة  خارج  من  اختيارمها  يتم  اإلعاقة 
ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة مماثلة ويشرتط يف من يتم ترشيحه أال 

يكون له مصالح مادية مع اهليئة. 
وحتدد مكافآت أعضاء جملس اإلدارة بقرار يصدر من جملس الوزراء وال جيوز اجلمع 

بني عضوية املجلس األعىل وجملس اإلدارة. 
وللمجلس أن يستعني بمن يراه مناسباً من اخلرباء واملختصني إلبداء آرائهم دون أن 

يكون هلم حق التصويت عىل القرارات. 



≠ ≥∑∂ ≠

©μ≥® …œU

يصدر املجلس األعىل الالئحة الداخلية ملجلس اإلدارة بناء عىل اقرتاح جملس اإلدارة 
وتتضمن هذه الالئحة بصفة خاصة ما ييل: 

اجتامعات  وإجراءات  وقواعد  قراراته  إصدار  وآلية  اإلدارة  جملس  أعامل  تنظيم  ١ -
اللجان وفرق العمل التي ير تشكيلها.
حتديد اختصاصات املدير العام ونوابه.  ٢ -

حتديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل واخلرباء واالستشاريني.  ٣ -
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خيتص جملس اإلدارة باآليت:
تنفيذ السياسة العامة للهيئة. ١ -

إصدار القرارات واللوائح املتعلقة بالشئون اإلدارية و املالية للهيئة.  ٢ -
النظر يف التقارير الدورية التي تقدم عن سري العمل يف اهليئة.  ٣ -

النظر يف كل ما ير رئيس املجلس أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل يف  ٤ -
اختصاصات اهليئة.

اختاذ ما يراه الزماً من القرارات لتحقيق األغراض التي أنشئت اهليئة من أجلها.  ٥ -
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يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها املدير العام ويعتمدها جملس اإلدارة 
وتبدأ السنة املالية للهيئة من أول أبريل من كل عام وتنتهي يف آخر مارس من العام التايل، 
هناية  يف  وتنتهي  القانون  هبذا  العمل  تاريخ  من  األوىل  املالية  السنة  تبدأ  ذلك  من  واستثناء 
مارس من العام التايل، ويعد املدير العام مرشوع احلساب اخلتامي للهيئة متهيداً لعرضه عىل 

جملس اإلدارة العتامده.
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تتكون موارد اهليئة مما خيصص هلا يف ميزانية الدولة سنوياً، وما يقبله جملس اإلدارة من 
إعانات وهبات ووصايا. 
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يصدر جملس الوزراء، بناء عىل اقرتاح املجلس األعىل، قراره باجلهات واإلدارات التي 
تنتقل تبعيتها واختصاصاهتا إىل اهليئة وذلك بعد التنسيق مع اجلهات التي تتبعها. 

(*)
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 ٤٩ رقم  بالقانون  الصادر  املعاقني  لشؤون  األعىل  باملجلس  العاملون  املوظفون  ينقل 
ومستوياهتم  بدرجاهتم  املذكورون  وحيتفظ  اهليئة،  إىل  املعاقني  رعاية  شأن  يف   ١٩٩٦ لسنة 

الوظيفية التي كانوا يشغلوهنا يف املجلس األعىل لشؤون املعاقني.
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ال  مدة  باحلبس  يعاقب  آخر  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 
من  فعالً  ارتكب  من  كل  كويتي  دينار  ألفي  جتاوز  ال  وبغرامة  سنوات  عرش  تتجاوز 

األفعال اآلتية:
من ارتكب تزويراً يف بطاقة اإلعاقة أو استعملها مع علمه بتزويره.  ١ -

معلومات  أخفى  أو  املختصة  اجلهة  أمام  صحيحة  غري  بيانات  قدم  أو   أبد من  ٢ -
بقصد اإلفادة دون وجه حق بأي من احلقوق أو املزايا املقررة لذوي اإلعاقة هبذا 

القانون.
من ساعد شخصاً من غري ذوي اإلعاقة يف انتحال صفة معاق.  ٣ -

من استغل وظيفته يف اهليئة لتحقيق مصالح شخصية له أو ألي جهة له هبا عالقة  ٤ -
مبارشة أو غري مبارش.

* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٥٨) بتصحيح عبارة (رقم ٩٤ لسنة ١٩٩٦) لتكون ( رقم ٤٩لسنة ١٩٩٦) وذلك 
باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.

** تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٥٩) بتصحيح عبارة ( قد بيامات  ) لتكون (قدم بيانات)  وذلك باستدراك جملس 
الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون
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ال  مدة  باحلبس  يعاقب  آخر،  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 
تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استوىل عليه من مال وذلك فضالً عن إلزامه 
برد هذا املبلغ، كل من انتحل صفة معاق حيق له بحكم القانون أن حيصل عىل مال معني 

واستوىل عيل هذا املال. 
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ال  مدة  باحلبس  ويعاقب  آخر  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 
تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحد هاتني العقوبتني كل شخص 
يف  وهيمل  االلتزام  هذا  مصدر  كان  أياً  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  أحد  برعاية  مكلف 
القيام بواجباته نحوه أو يف اختاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته. 
وتكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف دينار 
إحلاق رضر بالشخص ذي  اإلمهال  هذا  إذا ترتب عىل  بإحد هاتني العقوبتني  كويتي أو 

اإلعاقة. 
أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي اإلعاقة تكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز 

مخس سنوات وبغرامة ال تتجاوز مخسة آالف دينار أو بإحد هاتني العقوبتني.
العقوبة  تكون  النهائي،  احلكم  تاريخ  من  سنوات  ثالث  خالل  العود،  حالة  ويف 

مضاعفة. 
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ال  مدة  باحلبس  يعاقب  آخر،  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 
تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحد هاتني العقوبتني من استعمل 

بطاقة إعاقة دون أن يكون له احلق يف ذلك. 
(*)
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ال  مدة  باحلبس  يعاقب  آخر،  قانون  عليها  ينص  اشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٦٣) بتصحيح عبارة ( ال تتجتوز  ) لتكون (ال تتجاوز) وعبارة (يف حالة العودة) 

لتكون ( يف حالة العود) وذلك باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون
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تتجاوز شهراً وبغرامة ال تتجاوز مائة دينار أو بإحد هاتني العقوبتني كل شخص استخدم 
املواقف اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة دون وجه حق. ويف حالة العود للمحكمة أن 

تأمر بسحب رخصة القيادة مدة ال تتجاوز الشهر. 
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مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة ال تقل عن 
مخسامئة دينار كويتي وال تزيد عىل ألفي دينار كويتي صاحب العمل أو املسئول عنه الذي 
يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي اإلعاقة الذي ترشحه اجلهة املختصة للعمل 
لديه وفق أحكام هذا القانون والذي ال يلتزم بالوفاء بالنسب املحددة لتعيني ذوي اإلعاقة، 
الذين  األشخاص  عدد  بقدر  الغرامة  وتتعدد  القانون،  هذا  من  املادة (١٤)  يف  إليها  املشار 

وقعت يف شأهنم املخالفة. 
العقوبة  تكون  النهائي،  احلكم  تاريخ  من  سنوات  ثالث  خالل  العود  حالة  ويف 

مضاعفة. 
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تراجع اهليئة قيمة املخصصات املالية التي متنح لشخص ذي اإلعاقة كل ثالث سنوات 
من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون. 
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يعهد إىل املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية بتنفيذ أحكام املعاشات املقررة بموجب 
نص  بشأنه  يرد  مل  فيام  االجتامعية  التأمينات  قانون  أحكام  شأهنا  يف  ويرسي  لقانون،  هذا 

خاص. 
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ال جيوز ألي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من 
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األشكال لد إحد اجلهات املعنية بشؤون ذوي اإلعاقة ألي طرف من األطراف سواء 
بطريق األمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية وجيب عىل تلك اجلهات يف هذه احلالة إخطار 

اهليئة واجلهة التي يتبعها املوظف أو املكلف املشار إليه الختاذ اإلجراءات القانونية بحقه. 
وال جيوز أن يقبل البدء باإلجراءات اخلاصة بمعاملة املعاق إال عن طريقه أو ويل أمره 

أو قريبه من الدرجة األوىل أو من لديه وكالة رسمية عنه.  
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حتدد اهليئة املكلفني (أصدقاء املعاقني) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة 
تنفيذاً له، سواء من العاملني فيها أو من خارجها، وتصدر اهليئة قراراً بتحديد اختصاصاهتم 

وسلطة الضبطية القضائية املقررة هلم بموجب هذا القانون. 
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تتحمل اخلزانة العامة األعباء املالية الناجتة عن تطبيق هذا القانون. 
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يلغى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ املشار إليه وكل حكم خيالف أحكام هذا القانون. 
وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معموالً هبا فيام ال يتعارض مع أحكام هذا القانون 

حلني صدور اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذه. 
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يعمل هبذا القانون بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. 
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عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء- كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون. 
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صدر بقرص السيف يف :٧ ربيع األول ١٤٣١هـ
 املوافـق : ٢١ فرباير ٢٠١٠م
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تقيض املادة العارشة من الدستور بأن: 
واجلسامين  األديب  اإلمهال  وتقيه  االستغالل،  من  وحتميه  النشء،  الدولة  "ترعى 

والروحي".
كام تقيض املادة احلادية عرش منه بأن: 

"تكفل الدولة املعونة للمواطنني يف حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل. 
كام توفر هلم خدمات التأمني االجتامعي واملعونة االجتامعية والرعاية الصحية".

وانطالقاً من املفهوم اإلسالمي القائم عىل التكافل والتضامن واعتبار رعاية األشخاص 
ذوي اإلعاقة ليست منة أو شفقة وإنام هي واجب عىل املجتمع والتزاماً باجتاه الدولة نحو 
ضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم املدنية والسياسية إذ هم يمثلون رشحية من 
نسيج املجتمع هلم ذات احلقوق عىل قدم املساواة مع اآلخرين من غري ذوي اإلعاقة دون 

متييز بسبب إعاقتهم. 
وترسيخاً هلذه احلقوق وتقنينها أدرجها املرشع بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦م بشأن 
رعاية املعاقني، وهذا التدخل املحمود من املرشع ال يغني عنه إعادة النظر يف القانون ككل، 
وإعادة صياغته يف منظومة متكاملة تتوافق مع التطور احلاصل عىل املستويني املحيل والدويل 
باحلقوق  متتعهم  يتضمن  وبام  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الرعاية  من  مزيد  حتقيق  جمال  يف 

األساسية التي كفلها الدستور وأكدهتا املواثيق الدولية. 
وإعامالً هلذه املبادئ ووضعها موضع التطبيق، كان هذا االقرتاح بقانون. 

وقد جاء الفصل األول منه لبيان نطاق تطبيقه حيث تضمنت املادة األوىل منه تعريف 
املقصود ببعض املصطلحات التي ترددت فيه منعاً للبس وإبرازاً للمعني املقصود منها. 

وحددت املادة (٢) منه نطاق تطبيقه من حيث األشخاص فشملت املواطن الكويتي 
وأبناء الكويتية من زوج غري كويتي يف حدود الرعاية الصحية والتعليمية واحلقوق الوظيفية 
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الواردة يف هذا القانون. كام أجازت رسيان بعض أحكامه عىل ذوي اإلعاقة من غري الكويتيني 
بقرار يصدر من اهليئة وفقاً للرشوط والضوابط التي تراها بعد موافقة املجلس األعىل. 

ونصت املادة (٣) عىل معاملة الشخص ذو اإلعاقة غري الكويتي من أم كويتية معاملة 
الكويتي منذ ميالده ومدة حياته، وذلك بناء عىل قرار يصدر من وزير الداخلية. 

احلكومة  تقدمها  التي  اخلدمات  املادة (٤)  "اخلدمات" حددت  بعنوان  ثان  فصل  ويف 
بناء  ذلك  يكون  أن  عىل   أخر خدمات  استحداث  وأجازت  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 

عىل قرار يصدر من اهليئة. 
عىل   (٥) املادة  أوجبت  اإلعاقة"  ذوي  األشخاص  "حقوق  بعنوان  ثالث  فصل  ويف 
ذوي  األشخاص  متتع  لضامن  الالزمة  التجهيزات  وتوفري  اإلدارية  التدابري  اختاذ  احلكومة 

اإلعاقة بحقوقهم املدنية والسياسية. 
وألزمت املادة (٦) احلكومة باختاذ اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية لضامن شمول خطط 
الالزمة لألشخاص  واخلدمات  االحتياجات  احلكومة عىل  وبرنامج عمل  التنمية  وبرامج 

ذوي اإلعاقة. 
والعالجية  واإلرشادية  الوقائية  اخلدمات  توفري  احلكومة  عىل   (٧) املادة  وأوجبت 
والتأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة بكافة املراكز العالجية، وأن تعمل عىل احلد من أسباب 

اإلعاقة، باإلضافة إىل توفري العالج هلم باخلارج عند الرضورة. 
لتقديم  املدربة  و  املتخصصة  الطبية  الكوادر  بتوفري  احلكومة   (٨) املادة  ألزمت  كام 
الطبيعي  والعالج  الصحية  الرعاية  وتوفري  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  العالجية  اخلدمات 

هلم يف منازهلم ملن حتدد اللجنة الفنية املختصة حاجته هلذه الرعاية . 
والوسائل  والرتبوية  التعليمية  اخلدمات  بتقديم  احلكومة  التزام   (٩) املادة  وقررت 
عىل  وذلك  التعلم،  وصعوبات  التعلم  بطيئي  ولفئتي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  التعليمية 
قدم املساواة مع اآلخرين باإلضافة إىل توفري الكوادر الرتبوية واملهنية املتخصصة هلم، وكذا 
توفري الوسائل السمعية واملرئية الالزمة ملساعدهتم عىل استكامل تعليمهم، كام نصت عىل أن 
تعمل وزارة الرتبية عىل توفري الدورات التدريبية للمعلمني يف املدارس الكتشاف حاالت 
صعوبات التعلم وبطئ التعلم وكيفية التعامل معها، كام ألزمت املادة اهليئة بتحمل تكاليف 
االختبارات اخلاصة بتقييم بطئ التعلم وصعوبات التعلم عىل أن تلتزم وزارة الرتبية بتوفري 
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املراكز اخلاصة هلذه االختبارات من تاريخ العمل هبذا القانون. 
لدمج  والتنظيمية  اإلدارية  الرتتيبات  كافة  اختاذ  احلكومة  عىل   (١٠) املادة  وأوجبت 
بام  املختلفة  التعليم  مراحل  يف  التعلم  وبطئ  التعلم  وصعوبات  اإلعاقة  ذي  األشخاص 

يؤهلهم لالندماج يف املجتمع. 
واملنح  البعثات  مقاعد  من  نسبة  بتخصيص  احلكومة  التزام  إىل   (١١) املادة  وأشارت 
الدراسية سواء يف الداخل أو اخلارج لألشخاص ذوي اإلعاقة وأحالت يف تنظيم ذلك إىل 

قرار يصدر من اهليئة وفقاً لنوع ودرجة اإلعاقة. 
التأهيل  وإعادة  والتدريب  التأهيل  مراكز  بتوفري  احلكومة   (١٢) املادة  ألزمت  كام 
والورش التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع املحافظات وتزويدها بالكوادر الفنية 
هذا  بأحكام  العمل  تاريخ  من  سنوات  ثامين  خالل  ذلك  تنفيذ  واشرتطت  املتخصصة، 

القانون.
اهليئة،  حتدد  أن  عىل   (١٣) املادة  نصت  والتشغيل"  "التأهيل  بعنوان  رابع  فصل  ويف 
ذوي  األشخاص  قبول  ورشوط  والتأهيلية  التدريبية  املراحل  املعنية،  اجلهة  مع  باالتفاق 
هذه  بعض  من  اإلعفاء  فيها  جيوز  التي  واحلاالت  والتدريب  التأهيل  بمراكز  اإلعاقة* 
يف  التعيني  أولوية  املهني  التأهيل  شهادات  عىل  احلاصلني  إعطاء  عىل  نصت  كام  الرشوط، 
الوظائف.  تلك  لشغل  قانوناً  املقررة  الرشوط  ذلك  يف  يراعى  أن  عىل  واملهن  الوظائف 
وأوجبت املادة (١٤) عىل اجلهات احلكومية واألهلية وقطاع النفط، التي يعمل هبا مخسون 
يقل  ال  املؤهلني  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  من  عدد  بتشغيل  األقل،  عىل  كويتياً  عامالً 
رفض  اجلهات  هذه  عىل  وحظرت  لدهيا.  الكويتيني  العاملني  جمموع  من   %٤ عن  عددهم 
تقديم  للحكومة  وأجازت  اإلعاقة.  خالف  مقبول  سبب  دون  للعمل  املرشحني  تعيني 
تنظيم  يف  وأحالت  املحددة  النسبة  التوظيف  يف  تتجاوز  التي  العمل  جلهات  املادي  الدعم 

ذلك إىل قرار يصدر من السلطة املختصة بناء عىل عرض اهليئة. 
لألشخاص  الشاغرة  والوظائف  املهن  بتحديد  العمل  جهات   (١٥) املادة  وألزمت 
من  لكل  أشهر  ستة  كل  بذلك  دورياً  بياناً  تقدم  أن  عىل  لتخصصاهتم  وفقاً  اإلعاقة  ذوي 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة باملذكرة اإليضاحية بتصحيح عبارة  ( األشخاص دوي  ) لتكون (األشخاص ذوي) 

وذلك باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون
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بيئة  جتهيز  العمل  أوجبت  كام  العاملة،   القو هيكلة  إعادة  وبرنامج  واهليئة  اخلدمة  ديوان 
العمل املناسب هلم. 

إساءة  صور  مجيع  بمنع  الكفيلة  اإلجراءات  حتديد  اهليئة  عىل   (١٦) املادة  وأسندت 
استغالل األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل.

بالرتقيات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متتع  ضامن  الدولة  عىل   (١٧) املادة  وأوجبت 
منهم  للمتميزين  يكون  أن  وعىل  القطاعات  كافة  يف  واملكافآت  الوظيفية  واالمتيازات 

األولوية يف ذلك. 
ويف فصل خامس بعنوان "االندماج يف املجتمع" أوجبت املادة (١٨) عىل اهليئة العامة 
وثقافية  رياضية  ومراكز  أندية  إقامة  لضامن  الكفيلة  اإلجراءات  اختاذ  والرياضة  للشباب 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك وفقاً للمواصفات العاملية. 
مع  ومساواهتم  اإلعاقة  ذوي  من  الرياضيني  بتشجيع  احلكومة   (١٩) املادة  وألزمت 

الرياضيني اآلخرين. 
عامة  واملباين  املرافق  إنشاء  عند  واألهلية  احلكومية  اجلهات   (٢٠) املادة  وألزمت 

االستخدام التقيد بالتصميم العام املشار إليه يف املادة (١) من هذا القانون. 
واشرتطت املادة (٢١) لرتخيص وسائل النقل العام واملركبات اخلاصة عامة االستخدام 

أن تكون جمهزة بالوسائل املناسبة خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة. 
وأوجبت املادة (٢٢) عىل اهليئة توعية املجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي 

حتفظ هلم إنسانيتهم وكرامتهم بالطرق التي حددهتا. 
كام أوجبت املادة (٢٣) عىل وزارة اإلعالم توفري مرتجم للغة اإلشارة حال بث براجمها 
ذلك  لتنفيذ  مدة  وحددت  واملؤمترات  األمة  جملس  جلسات  ووقائع  والثقافية  اإلخبارية 

خالل سنتني من تاريخ العمل هبذا القانون. 
ويف فصل سادس بعنوان " الرعاية االجتامعية" نصت املادة (٢٤) عىل تكاتف األرسة 
بتنظيم  اهليئة  من  يصدر  قرار  إىل  وأحالت  أفرادها  من  اإلعاقة  لذوي  الرعاية  توفري  يف 

رعايتهم. 
وعنيت املادة (٢٥) ببيان من الذي يتوىل الرعاية فأسندهتا للزوج والزوجة طاملا كان 
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قادراً عىل أدائها فإذا تبني عدم توفر هذه الرعاية كان املكلف هبا قانوناً أحد أقاربه املقيمني 
بالكويت ممن يقدر عىل القيام بمسئولية رعاية املعاق واملحافظة عليه واإلرشاف عىل شئون 
حياته وذلك وفق الرتتيب التايل: األوالد ثم أوالد األوالد ثم األخوة وإذا تعدد أفراد الفئة 
وأوضحت  بذلك،  املرشف  إخطار  مع  املعاق  رعاية  يتوىل  من  بينهم  من  اختاروا  الواحدة 
املادة أنه إذا مل يتم االتفاق بني أفراد الفئة الواحدة أو مل يتقدم أحد من الفئة السالفة لتويل 
الرعاية ففي تلك احلالة تتوىل اهليئة رفع األمر إىل املحكمة املختصة لتكليف من يتوىل من 
الرعاية  دور   إحد يف  إقامته  تقرير  أو  املعاق  رعاية  غريهم  من  أو  إليهم  املشار  األقارب 

االجتامعية بحسب كل حالة وظروفها. 
االجتامعي  االختصاص  ذوي  من  مرشفني  بتعيني  اهليئة  إىل   (٢٦) املادة  عهدت  بينام 
والنفيس لإلرشاف عىل رعاية ذوي اإلعاقة ومنحتهم حق احلصول عىل املعلومات املتعلقة 
بمستحقي الرعاية من ذوي اإلعاقة والالزمة ألداء عملهم سواء كانت معلومات صحية 
املكلفني  استدعاء  سلطة  خولتهم  كام  املعنية  اجلهات  من   أخر معلومات  أية  أو  مدنية  أو 
بالرعاية وتنبيههم إيل واجباهتم عىل نحو ملزم، وكذلك ضبط احلاالت التي تقع باملخالفة 

ألحكام هذا القانون وحترير املحارض الالزمة بشأهنا وإحالتها إىل اجلهات املختصة. 
وحرصاً عىل متكني اهليئة من الرقابة واإلرشاف عىل رعاية املعاق ألزمت املادة (٢٧) 
الشخص املكلف برعاية املعاق بإخطارها كتابة يف حالة وفاة املشمول بالرعاية أو مرضه أو 

تبديل مسكنه أو غيابه عن املسكن. 
وأجازت املادة (٢٨) للهيئة أن تطلب من املحكمة تغيري املكلف بالرعاية أو إحالة ذي اإلعاقة 
إىل إحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون االجتامعية والعمل كلام دعت احلاجة إىل ذلك. 
ويف فصل سابع بعنوان "املزايا واإلعفاءات" قررت املادة (٢٩) رصف خمصص شهري 
للشخص ذي اإلعاقة حتى سن الثامنة عرش، وذلك طبقاً لنوع درجة اإلعاقة عىل أن يستمر 
رصف هذا املخصص له يف حالة استمراره بالدراسة اجلامعية حتى سن السادسة والعرشين، 
كام نصت عىل استحقاق املرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة وال تعمل خمصص شهري 

وذلك بناء عىل الرشوط والضوابط التي تضعها اهليئة. 
كام نصت املادة (٣٠) عىل رسيان أحكام املواد التالية هلا يف هذا الفصل عىل األشخاص 

ذوي اإلعاقة الشديدة واملتوسطة ما مل يرد نص خيالف ذلك. 
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كام نصت املادة (٣١) عىل أن ترصف لألشخاص ذوو اإلعاقة الكويتيني منحة زواج 
الزوجة غري كويتية رشيطة أن  تعادل ما يتقاضاه أقراهنم من غري ذوي اإلعاقة ولو كانت 

يكون عقد الزواج موثقاً بدولة الكويت. 
وقررت املادة (٣٢) أحقية األشخاص ذوو اإلعاقة، متى توفرت فيهم رشوط التمتع 
متتعوا  قد  ذووهم  إذا كان  النظر عام  – برصف  املادة  قررهتا  التي  الزيادة  السكنية،  بالرعاية 
بتلك الزيادة من عدمه – ولذوهيم ممن تنطبق عليهم رشوط التمتع بالرعاية السكنية زيادة 
مقدارها عرشة آالف دينار كويتي عىل قيمة القرض اإلسكاين املخصص إلقراهنم من غري 
ذوي اإلعاقة، وأحالت يف تنظيم ذلك إىل قرار يصدر من اهليئة باالتفاق مع بنك التسليف و 
االدخار، كام نصت عىل منح األشخاص ذوي اإلعاقة البسيطة أو ذوهيم مبلغ مخسة آالف 

دينار كويتي، وأبانت كيفية االقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف واالدخار. 
يف  إعاقة  ذو  شخص  أفرادها  أحد  يكون  التي  األرسة  أحقية   (٣٣) املادة  وقررت 
احلصول عىل القرض العقاري من بنك التسليف واالدخار و استثنائها من حكم املادة ٣٠ 
من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ يف شأن الرعاية السكنية رشيطة أن يكون قيمة ما آل إليه 

من عقار تتجاوز القيمة املنصوص عليها يف تلك املادة مضافاً إليها نسبة ٥٠% منها. 
وقررت املادة (٣٤) منح األشخاص ذوي اإلعاقة أو ذوهيم ممن تنطبق عليهم رشوط 
وشدة  لنوع  وفقاً  سنوات  مخس  مدهتا  تتجاوز  ال  اعتبارية  أقدمية  السكنية  بالرعاية  التمتع 

اإلعاقة. 
ونصت املادة (٣٥) عىل أحقية املرأة الكويتية املتزوجة من غري كويتي وترعى ولداً أو 
تويف  إذا  احلق  هذا  عنها  يزول  وال  فقط،  به  االنتفاع  بغرض  سكناً  شديدة،  إعاقة  ذا  زوجاً 

عنها من ترعاه. 
يوازي  بام  لألوالد  قانوناً  املقررة  االجتامعية  العالوة  تزاد  أن  عىل  املادة (٣٦)  ونصت 
نسبة (١٠٠%) من قيمتها األصلية عن كل ولد من األوالد ذوي اإلعاقة واستثنت احتساب 
األوالد ذوي اإلعاقة من عدد األوالد الذي حدده القانون ملنح تلك العالوة، وتعاد تسوية 
املعاشات التقاعدية التي يستحق أصحاهبا هذه الزيادة، وحظرت رصف فروق مالية عن 
الفرتة السابقة عىل تاريخ العمل هبذا القانون، كام نصت عىل عدم خضوع تلك العالوات 

ألي استقطاعات يف حالة تسوية املعاش التقاعدي .
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مقابل  احلكومية  الرسوم  كافة  من  اإلعاقة  ذو  الشخص  إعفاء   (٣٧) املادة  وقررت 
اخلدمات العامة. 

ونصت املادة (٣٨) عىل استحقاق املوظفة ذات اإلعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل ال 
كام  املختصة،  الفنية  اللجنة  بذلك  وأوصت  حامالً  كانت  إذا   األخر اجازاهتا  من  حتسب 
نصت عىل استحقاق املوظفة ذات اإلعاقة يف القطاعات احلكومية واألهلية النفطية إجازة 
وضع ملدة سبعني يوماً وإجازة رعاية األمومة التالية إلجازة الوضع ملدة أربعة أشهر براتب 

كامل وستة أشهر بنصف راتب . 
كام نصت املادة (٣٩) عىل استثناء املوظف ذوي اإلعاقة من تنظيم اإلجازات الطبية 
وفقاً ملا تقرره اللجنة املختصة وأحالت يف تنظيم ذلك إىل قرار يصدر من اهليئة وفقاً لنوع 

ودرجة اإلعاقة. 
كام نصت عىل استحقاق املوظف أو املوظفة ممن يرعى ولداً معاقاً أو زوجاً من ذوي 
اإلعاقة أجازة خاصة بمرتب كامل إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعالج يف الداخل أو 

اخلارج وفقاً ملا تقرره اللجنة الفنية املختصة. 
وقررت املادة (٤٠) أحقية املوظف واملوظفة من ذوي اإلعاقة برصف النظر عن درجة 
وشدة اإلعاقة، أو املوظف أو املوظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي اإلعاقة الشديدة 
أو املتوسطة ختفيض ساعات العمل بواقع ساعتني يومياً مدفوعة األجر، وأحالت يف تنظيم 

ذلك إىل قرار يصدر من اهليئة. 
وقانون  االجتامعية  التأمينات  قانون  أحكام  من  استثناء  أنه  عىل   (٤١) املادة  ونصت 
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني يستحق املؤمن عليه أو املستفيد الذي تقرر اللجنة 
الفنية أنه معاق معاشاً تقاعديا يعادل (١٠٠%) من املرتب إذا بلغت مدة خدمته املحسوبة 
تشرتط  ومل  لإلناث،  بالنسبة  سنوات   ١٠ و  للذكور  بالنسبة  األقل  عىل  سنة   ١٥ املعاش  يف 

للحصول عىل املعاش يف هذه احلالة بلوغ سن معينة. 
وقانون  االجتامعية  التأمينات  قانون  أحكام  من  استثناء  أنه  عىل   (٤٢) املادة  ونصت 
معاشات العسكريني يستحق املؤمن عليه أو املستفيد ممن يرعي ( ذكراً أو أنثى) أو زوجاً 
( ذكر أو أنثى) ذا إعاقة شديدة أو متوسطة معاشاً تقاعدياً يعادل (١٠٠%) من املرتب إذا 
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ومل  لإلناث،  بالنسبة  سنة   ١٥ و  للذكور  سنة   ٢٠ املعاش  يف  املحسوبة  اخلدمة  مدة  بلغت 
تشرتط للحصول عىل املعاش يف هذه احلالة بلوغ سن معينة. 

معاش  العمل  عن  العاجز  اإلعاقة  ذو  الشخص  استحقاق  عيل   (٤٣) املادة  ونصت 
إعاقة، وأحالت يف تنظيم ذلك إىل قرار يصدر من اهليئة، وحظرت اجلمع بني هذا املعاش 
هذا  من   (٤١) للامدة  املستحق  واملعاش   (٢٩) للامدة  طبقاً  املستحق  الشهري  واملخصص 
القانون أو طبقاً لقانون التأمينات االجتامعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني، 

وعىل أن يرصف لذي اإلعاقة املعاش األكرب منهام. 
الالزمة  والتعويضية  التأهيلية  واألجهزة  األدوات  إعفاء   (٤٤) املادة  وأوجبت 
عىل  احلكومة  تعمل  وأن  بأنواعها،  والرضائب  الرسوم  من  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

تزويدهم هبا بال مقابل وذلك بناء عىل تقرير من اللجنة الفنية املختصة. 
أن  املختصة  الفنية  اللجنة  تقرر  الذي  اإلعاقة  ذو  الشخص  منح   (٤٥) املادة  وقررت 
 ١٠٠ عن  يقل  أال  عىل  اهليئة  حتدده  مادياً  مقابالً  خادم  أو  بسائق  االستعانة  توجب  إعاقته 

دينار. 
وأكدت املادة (٤٦) منح الشخص ذو اإلعاقة بطاقة تكفل له التمتع باخلدمات واملزايا 

املقررة يف هذا القانون. 
عىل   (٤٧) املادة  " نصت  اإلعاقة  ذوي  لشئون  العامة  "اهليئة  بعنوان  ثامن  فصل  ويف 
إنشاء هيئة عامة تعني بشئون ذوي اإلعاقة ذات شخصية اعتبارية ختضع إلرشاف النائب 

األول لرئيس جملس الوزراء. 
وأوضحت املادة (٤٨) اختصاصات اهليئة بام جيعل هلا الصالحيات الكفيلة بمبارشة 

اإلرشاف عىل النشاطات املتعلقة برعاية وتأهيل األشخاص ذو اإلعاقة. 
وأوردت املادة (٤٩) كيفية تشكيل املجلس األعىل للهيئة وقد رؤ أن يكون برئاسة 
حتى  املعينني  الوزراء  وعضوية  عنه  ينوب  من  أو  الوزراء  جملس  لرئيس  األول  النائب 
تكون اهليئة عىل مستو املسئولية امللقاة عىل عاتقها، وأن يضم املجلس إىل عضويته ممثلني 
واخلربة  الكفاءة  ذوي  من  واثنني  اإلعاقة  جمال  يف  العاملة  واألندية  العام  النفع  جلمعيات 
وكيفية  أعامله  لتنظيم  الداخلية  الئحته  إصدار  سلطة  املجلس  خولت  كام  اإلعاقة،  بشئون 

إصدار قراراته ودورية اجتامعاته. 
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جمال  يف  العاملة  واألندية  العام  النفع  مجعيات  اجتامع  كيفية  بيان   (٥٠) املادة  وعنيت 
اإلعاقة الختيار ممثليها يف املجلس األعىل وجملس اإلدارة يف اهليئة. 

جمال  يف  اخلربة  وذوي  املختصني  من  للهيئة  عام  مدير  تعيني  عىل   (٥١) املادة  ونصت 
التشخيص أو رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة يمثل اهليئة أمام القضاء ويف عالقتها 

مع الغري. 
وعضوية  العام  املدير  برئاسة  اهليئة  إدارة  جملس  تشكيل  كيفية   (٥٢) املادة  وأوردت 
والعمل  االجتامعية  والشئون  العايل  والتعليم  والرتبية  الصحة  وزارة  من  كل  عن  ممثل 
واهليئة العامة للشباب والرياضة وديوان اخلدمة املدنية وأربعة ممثلني جلمعيات النفع العام 
واألندية العاملة يف جمال اإلعاقة واثنان من ذوي الكفاءة واخلربة بشئون اإلعاقة عىل أن يتم 

اختيارهم من خارج اهليئة .
وخولت املادة (٥٣) املجلس األعىل إصدار الالئحة الداخلية ملجلس إدارة اهليئة التي 
 ير التي  العمل  وفرق  اللجان  اجتامعات  وإجراءات  قراراته  إصدار  وكيفية  أعامله  تنظم 
أعضاء  ومكافآت  العام  املدير  ونواب  املجلس  أعضاء  مكافآت  حتديد  وكذلك  تشكيلها 

اللجان وفرق العمل واخلرباء واالستشاريني. 
ونصت املادة (٥٤) عىل اختصاصات جملس إدارة اهليئة. 

ونصت املادة (٥٥) عىل أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. 
وأوردت املادة (٥٦) كيفية احلصول عىل املوارد املالية للهيئة. 

واإلدارات  اجلهات  بتحديد  الوزراء  جملس  من  يصدر  قرار  إىل   (٥٧) املادة  وأحالت 
التي تنقل تبعيتها إىل اهليئة.

بينام نصت املادة (٥٨) عىل أن ينقل املوظفون العاملون باملجلس األعىل لشئون املعاقني 
احتفاظهم  مع  اهليئة  إىل  املعاقني  رعاية  شأن  يف   ١٩٩٦ لسنة   ٤٩ رقم  بالقانون  الصادر 

بدرجاهتم ومستوياهتم الوظيفية التي كانوا يشغلوهنا من قبل. 
الذي  اجلنائي  اجلزاء  عىل   (٥٩) املادة  نصت  "العقوبات"  بعنوان  تاسع  فصل  ويف 
كل  عقاب  فتناولت  املادة،  هبذه  عليها  املنصوص  األفعال  أحد  يرتكب  من  كل  عىل  يوقع 
قدم  أو   أبد ومن  بتزويرها،  علمه  مع  استعملها  أو  إعاقة  بطاقة  يف  تزويراً  ارتكب  من 
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بيانات غري صحيحة أمام اجلهة املختصة أو أخفى معلومات بقصد اإلفادة دون وجه حق 
باحلقوق أو املزايا املقررة هبذا القانون، ومن ساعد شخصاً من غري ذوي اإلعاقة يف انتحال 
صفة معاق، ومن استغل وظيفته يف اهليئة لتحقيق مصالح شخصية له أو ألي جهة له هبا 
عالقة مبارشة أو غري مبارشة، بأن قررت عقوبة احلبس الذي ال يتجاوز مدته عرش سنوات 
ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  دون  وذلك  كويتي،  دينار  ألفي  تتجاوز  ال  التي  والغرامة 

عليها قانون آخر.
وتضمنت املادة (٦٠) اجلزاءات التي ترتتب عىل خمالفة أحكامها فهناك عقوبات تتمثل 
يف احلبس واسرتداد ما رصف دون وجه حق، باإلضافة إىل عقوبة جزائية تتمثل يف الغرامة 
التي تعادل قيمة املبلغ الذي رصفه دون وجه حق وذلك دون اإلخالل بأية عقوبات أشد 
صفة  انتحل  من  عىل  توقع  العقوبات  وتلك  آخر،  قانون  أي  أو  اجلزاء  قانون  عليها  ينص 

معاق حيق له بحكم القانون أن حيصل عىل مال معني واستوىل عىل هذا املال. 
املنصوص  األفعال  أحد  يرتكب  من  كل  يلحق  الذي  اجلزاء  عىل  املادة (٦١)  ونصت 
آخر  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأية  اإلخالل  عدم  مع  أنه  عىل  فنصت  فيها  عليها 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحد هاتني 
هذا  مصدر  كان  أياً  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أحد  برعاية  يكلف  شخص  كل  العقوبتني 
االلتزام وهيمل يف القيام بواجباته نحوه أو يف اختاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع 
ال  وغرامة  سنوات  ثالث  تتجاوز  ال  مدة  احلبس  العقوبة  وتكون  بالتزاماته،  القيام  عن 
اإلمهال  هذا  عىل  ترتب  إذا  العقوبتني  هاتني   بإحد أو  كويتي  دينار  آالف  ثالثة  تتجاوز 
إحلاق رضر بالشخص ذي اإلعاقة، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي اإلعاقة تكون 
العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز مخس سنوات وغرامة ال تتجاوز مخسة آالف دينار كويتي أو 
بإحد هاتني العقوبتني وتضاعف العقوبة يف حالة العود خالل ثالث سنوات من تاريخ 

احلكم النهائي. 
وقررت املادة (٦٢) مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب 
باحلبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحد هاتني العقوبتني 

كل من استعمل بطاقة إعاقة دون أن يكون له احلق يف ذلك. 
آخر  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأية  اإلخالل  عدم  مع   (٦٣) املادة  قررت  بينام 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز شهراً وبغرامة ال تتجاوز مائة دينار كويتي أو بإحد هاتني 
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العقوبتني كل من استخدم املواقف اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة دون وجه حق، ويف 
حالة العود جيوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة ال تتجاوز الشهر. 

ويرفض  اإلعاقة  ذوي  بتشغيل  القانون  يلزمه  من  كل  عقاب  عىل  املادة (٦٤)  ونصت 
ذلك دون عذر مقبول أو الذي ال يلتزم بالوفاء بالنسب املحددة لتعيني ذوي اإلعاقة املشار 
إليها يف املادة (١٤) من هذا القانون بأن قررت عقوبة الغرامة التي ال تقل عن مخسامئة دينار 
كويتي وال تزيد عن ألفي دينار مع مضاعفة العقوبة يف حالة العود خالل ثالث سنوات من 

تاريخ احلكم النهائي. 
مراجعة  اهليئة  عىل   (٦٥) املادة  أوجبت  عامة"  "أحكام  بعنوان  عارش  فصل  ويف 
 مد عىل  للوقوف  سنوات  ثالث  كل  اإلعاقة  ذو  للشخص  متنح  التي  املالية  املخصصات 

االستحقاق لتلك املخصصات أو ما يكون قد طرأ من تغيري عىل احلالة املنتفعة . 
ونصت املادة (٦٦) عىل أن يعهد إىل املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية بتنفيذ أحكام 
املعاشات املقررة بموجب هذا القانون، ويرسي يف شأهنا أحكام قانون التأمينات االجتامعية 

فيام مل يرد بشأنه نص خاص. 
وحظرت املادة (٦٧) عىل أي موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة التوسط 
لد إحد اجلهات املعنية بشئون ذوي اإلعاقة وأوجبت عىل تلك اجلهات إخطار اجلهة 

التابع هلا بذلك. 
وأسندت املادة (٦٨) إىل اهليئة حتديد األشخاص املكلفني بتطبيق أحكام هذا القانون 

والقرارات الصادرة تنفيذاً له سواء من العاملني لدهيا أو من خارجها.
تطبيق  عن  الناجتة  املالية  األعباء  العامة  اخلزانة  تتحمل  أن  عىل  املادة (٦٩)  نصت  بينام 

أحكام هذا القانون. 
وقررت املادة (٧٠) إلغاء القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ وكل نص يتعارض وأحكام 
هذا القانون وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معموالً هبا فيام ال يتعارض مع أحكام 

هذا القانون حتى صدور اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذه. 
يف  نرشه  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  بعد  القانون  هبذا  يعمل  أن  عىل   (٧١) املادة  ونصت 

اجلريدة الرسمية . 
وأخرياً أوجبت املادة (٧٢) عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء- كل فيام خيصه- تنفيذ 

هذا القانون .
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بعد اإلطالع عيل الدستور، 
والقوانني  التجارية  الرشكات  قانون  بإصدار   ١٩٦٠ لسنة   ١٥ رقم  القانون  -وعىل 

املعدلة له.
-وعىل القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له. 

- وعىل القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية والقوانني 
املعدلة له.

- وعىل القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء ديوان املحاسبة و القوانني املعدلة له. 
- وعىل القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ بشأن قانون املناقصات العامة والقوانني املعدلة له. 
واملهنة  املركزي  الكويت  وبنك  النقد  شأن  يف   ١٩٦٨ لسنة   ٣٢ رقم  القانون  وعىل   -

املرصفية و القوانني املعدلة له. 
- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ يف شأن قواعد إعداد امليزانيات العامة 

والرقابة عىل تنفيذها احلساب اخلتامي والقوانني املعدلة له. 
- وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له. 

- وعىل املرسوم الصادر يف ١٩٧٩/٤/٤ بشأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته، 
املدنية  املرافعات  قانون  ١٩٨٠بإصدار  لسنة   ٣٨ رقم  بالقانون  املرسوم  وعىل   -

والتجارية والقوانني املعدلة له، 
- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون املدين وتعديالته، 

- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة والقوانني املعدلة 
له. 

* نرش بالكويت اليوم العدد رقم ٩٦٤ السنة ٥٦ بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٨.
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احلسابات  مراقبة  مهنة  مزاولة  بشأن   ١٩٨١ لسنة   ٥ رقم  بالقانون  املرسوم  وعىل   -
والقوانني املعدلة له،

املسامهة  رشكات  أسهم  يف  الترصف  بشأن   ١٩٨٤ لسنة   ٤٢ رقم  القانون  وعىل   -
واألوراق املالية وتداوهلا. 

- وعىل املرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء والقوانني املعدلة 
له،

املالية  األوراق  تداول  تنظيم  شأن  يف   ١٩٩٠ لسنة   ٣١ رقم  بالقانون  املرسوم  وعيل   -
وإنشاء صناديق االستثامر،

وحتديد  اإلداري  التنظيم  شأن  يف   ١٩٩٢ لسنة   ١١٦ رقم  بالقانون  املرسوم  وعىل   -
االختصاصات والتدابري فيها والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ يف شأن محاية املال العام والقوانني املعدلة له.
واالستثامر  اإلجارة  رشكات  إنشاء  برتخيص   ١٩٩٨ لسنة   ١١ رقم  القانون  وعىل   -

والقوانني املعدلة له. 
- وعىل القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ يف شأن اإلعالن عن املصالح يف أسهم الرشكات 

املسامهة،
- وعىل املرسوم اخلاص بوزارة التجارة والصناعة الصادر يف ١٢ أغسطس ١٩٨٦،

- وعىل املرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول األوراق املالية وغرفة املقاصة يف سوق 
الكويت لألوراق املالية الصادر يف ٢٧ ديسمرب ١٩٨٦، 

- وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 
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يقصد بالكلامت والعبارات التالية حسبام وردت يف القانون املعاين املحددة أدناه:
h∫ وزير التجارة والصناعة. *« d “u « ≠

W ∫هيئة سوق املال. ON « ≠

fK ∫ جملس مفويض اهليئة. *« ≠

W�—u∫ بورصة األوراق املالية أو سوق األوراق املالية. « ≠

W�—u∫ هي الرشكات والصناديق املدرجة يف البورصة والوسطاء. « ¡UC √ ≠

W�UI∫ اجلهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداوالت األوراق املالية وعملية   W U Ë ≠

اإليداع املركزي لألوراق املالية. 
h∫ شخص طبيعي أو اعتباري.  ≠

bB—∫ شخص اعتباري حيق له إصدار أوراق مالية. Ô  ≠

W∫ رشكة مسامهة مدرجة يف البورصة. —b  W d  ≠

قابلة  متويلية  عملية  يف  حصة  يثبت  القانوين  شكله  كان  أياً  صك  أي   ∫WO U  W —Ë  ≠

للتداول برتخيص من اهليئة مثل:
أ- األسهم الصادرة أو املقرتح إصدارها يف رأسامل الرشكة. 

ب- أي أداة تنشئ أو تقرر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة رشكة. 
رأسامل  يف  أسهم  إىل  للتحويل  القابلة   األخر واألدوات  والسندات  ج- القروض 

الرشكة. 
د- مجيع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن اهليئات احلكومية املختلفة أو 

اهليئات واملؤسسات العامة. 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (١) بتصحيح عبارة ( األوراق املالية أو أسواق  ) لتكون ( األوراق املالية أو سوق) 

وذلك  باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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ه- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من األوراق املالية.
و- الوحدات يف نظام استثامر مجاعي.

والسندات  والكمبياالت  الشيكات  مثل  التجارية  األوراق  مالية  أوراق  تعد  ز- وال 
تتداوهلا  التي  واألدوات  النقدية  واحلواالت  املستندية  االعتامدات  وكذلك  ألمر 
التقاعد  صناديق  يف  املرتتبة  واحلقوق  التأمني  وبوالص  بينها  فيام  حرصاً  البنوك 

للمنتفعني. 
jO: شخص يزاول أعامل رشاء وبيع األوراق املالية حلساب الغري مقابل عمولة.  Ë -

Ë«b‰: شخص يزاول مهنة رشاء وبيع األوراق املالية حلسابه اخلاص.  -
االستثامرية  املحافظ  إدارة  مهمة  إليه  توكل  الذي  الشخص   :—UL ô« WEH  d b  -

بالنيابة عن العمالء أو لصالح الرشكة التي يعمل هبا.
املتعلقة  االستثامرية  االستشارات  بتقديم  يقوم  اعتباري،  شخص   :—UL «  —UA  -

باألوراق املالية مقابل عمولة. 
بمختلف  فيه  املستثمرين  أموال  توظيف  جمال  يف  يعمل  كيان   :w UL  —UL « ÂUE  -

أدوات االستثامر. 
kH(« 5: شخص اعتباري مرخص له من اهليئة ملزاولة نشاط  √ Ë√ —UL ô« 5 √ -
حفظ األصول املكونة ألنظمة االستثامر اجلامعي وفقاً ألحكام هذا القانون ولوائحه.

U«: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه  « qO Ë -
أو حيصل عىل أوراق مالية من املصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق. 

- »*lKD: أي شخص اطلع بحكم موقعة عىل معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن 
رشكة مدرجة مل تكن متاحة للجمهور. 

ÂUF: عملية الدعوة املوجهة للجمهور لالكتتاب باألوراق املالية عن طريق  « »U ô« -
وسائل النرش املختلفة. 

لالكتتاب  معينني  أشخاص  أو  معينة  فئة  إىل  موجهة  دعوة  هو   :’U)«  »U ô«  -
للرشوط  وفقاً  قائمة  رشكة  مال  رأس  زيادة  عند  أو  مقفلة  مسامهة  رشكة  أسهم  يف 

واملتطلبات التي حتددها اهليئة.
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- »)nOK: الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاصاً آخرين أو خيضع لسلطتهم. 
WB: املحكمة املنصوص عليها يف هذا القانون.  *« WLJ;« -

نسبتها  كانت  أياً  حصص  أو  ألسهم  ملكية  أو  اتفاق  أو  وضع  كل   :WOKFH «  …dDO «  -
تؤدي إىل التحكم يف تعيني أغلبية أعضاء جملس اإلدارة أو يف القرارات الصادرة منه 

أو من اجلمعيات العامة للرشكة املعنية. 
u‚: الشخص الذي يضمن توفري قو العرض والطلب عىل ورقة مالية أو  « l U� -

أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها اهليئة. 
UO)« œuI—: عقد أو أتفاق يعطي شخصاً ما احلق، وليس االلتزام، برشاء أو بيع ورقة   -
مالية أو جمموعة من األوراق املالية أو مؤرش يف األوراق املالية لشخص آخر، ولكن 

هذا احلق ال حيمل حق متلك األوراق املالية. 
lO: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة يف السوق من خالله مقابل  « ÷d  -

قيمة نقدية. 
قيمة  مقابل  خالله  ومن  السوق  يف  مدرجة  مالية  ورقة  متلك  رغبة   :¡«dA «  ÷d  -

نقدية. 
W: هو فرد يشغل مركز عضو يف جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو  ö  Ë– h  -
 اإلرشافية لوسيط أو مستشار استثامر، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إرشافية لد
اجلهات يقوم  اجلهات املذكورة أعاله أو يعمل كموظف لد أو ممثل ألي من تلك 
من  كجزء  األموال،  أو  املالية  األوراق  يف  الترصف  حرية  لديه  أو  العامة  مع  بالتعامل 

عمله لد اجلهة املرخصة للعمل يف جمال األوراق املالية. 
W: هو السوق الذي جتري فيه عمليات بيع ورشاء األوراق املالية ونقل  u U « ‚u « -

ملكيتها بموجب اللوائح واألنظمة والقوانني التي حتكمها.
w: هو ذلك اجلزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الرشكات التي  Ozd « ‚u « -

ينطبق عليها معايري حمددة تضعها السوق . 
التي  الرشكات  فيه  تدرج  الذي  الثانوي  السوق  من  اجلزء  ذلك  هو   :Í“«u*«  ‚u «  -

ينطبق عليها معايري أدنى تضعها السوق. 



≠ ≥π∑ ≠

w U « qBH «

‰U*« ‚u  W O

©≤® …œU

التجارة  وزير  عليها  يرشف  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  مستقلة  عامة  هيئة  تنشأ 
والصناعة، وتسمى (هيئة سوق املال).
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هتدف اهليئة إىل ما ييل:
تنظيم نشاط األوراق املالية بام يتسم بالعدالة التنافسية والشفافية.  ١ -

املرتبطة  وااللتزامات  واملخاطر  واملنافع  املالية  األوراق  بنشاط  اجلمهور  توعية  ٢ -
باالستثامر يف األوراق املالية وتشجيع تنميته. 

توفري محاية املتعاملني يف نشاط األوراق املالية.  ٣ -
تقليل األخطار النمطية املتوقع حدوثها يف نشاط األوراق املالية.  ٤ -

تطبيق سياسة اإلفصاح الكامل بام حيقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض املصالح  ٥ -
واستغالل املعلومات الداخلية. 

العمل عىل ضامن االلتزام بالقوانني واللوائح ذات العالقة بنشاط األوراق املالية.  ٦ -
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خيتص جملس مفويض اهليئة بام ييل:
بإصدار  القيام  عىل  تعمل  كام  القانون  لتنفيذ  الالزمة  والتعليامت  اللوائح  إصدار  ١ -
التوصيات و الدراسات الالزمة لتطوير القوانني التي تساعد عىل حتقيق أهدافها. 
) من هذا القانون يصدر املجلس الرتاخيص لبورصات  مع مراعاة أحكام املادة (٣٣- ٢

األوراق املالية واألنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها. 
والرتاخيص للعاملني هبا،  املالية،  األوراق  الرتاخيص لعضوية بورصات  إصدار  ٣ -
األصول  إدارة  رشكات  ومنها  املالية،  األوراق  نشاط  إدارة  يف  يعمل  من  وكل 
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املالية  األوراق  حفظ  ورشكات  املالية  الوساطة  ورشكات  االستثامر  وصناديق 
وأمانة االستثامر ومؤسسات اخلدمات االستشارية وغريها. 

تنظيم الرتويج لصناديق االستثامر وغريها من أنظمة استثامر اجلامعي.  ٤ -
تنظيم االكتتاب العام واخلاص لألوراق املالية الكويتية وغري الكويتية واإلرشاف  ٥ -

والرقابة عليه.
تنظيم عمليات االستحواذ واالندماج واإلرشاف والرقابة عليها.  ٦ -

وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذايت يف نشاط األوراق املالية.  ٧ -
أعامهلا  ملبارشة  البورصة  إدارة  تضعها  التي  والضوابط  القواعد  كافة  عىل  املوافقة  ٨ -

واعتامدها. 
األشخاص   لد والنزاهة  والكفاءة  املهنة  بأخالقيات  االلتزام  قواعد  وضع  ٩ -

املرخص هلم واعتامدها. 
توفري النظم املالئمة حلامية املتعاملني والعمل عىل احلد من املامرسات غري املالئمة  ١٠ -

وغري القانونية وغري العادلة يف نشاط األوراق املالية. 
بالتنظيم  يتصل  فيام  املثيلة  األجنبية  واملؤسسات  الرقابية  اهليئات  مع  التعاون  ١١ -

والتنسيق واملشاركة باألنشطة املشرتكة. 
القيام بكافة املهام واالختصاصات املوكلة إليه يف هذا القانون أو أي قانون آخر  ١٢ -

هبدف تاليف اضطراب السوق. 
إصدار مجيع القرارات التي تدخل يف اختصاص اهليئة والالزمة لتنفيذ أحكام هذا  ١٣ -

القانون والئحته التنفيذية وله أن يفوض يف بعض هذه االختصاصات.
وضع القواعد اخلاصة والنظم واإلجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل  ١٤ -

وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية. 
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تقوم اهليئة بام ييل:
واللوائح  القانون  هذا  أحكام  بمخالفة  املتعلقة  والتجارية  املدنية  الدعاوي  رفع  ١ -

الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 
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تلقي الشكاوي املقدمة بشأن املخالفات واجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون،  ٢ -
والتحقيق اإلداري فيها وإحالتها إىل جملس التأديب إذا قدرت ذلك. 

اجلرائم  عن  الكشف  إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من  التي  اإلجراءات  بجميع  القيام  ٣ -
املنصوص عليها يف هذا القانون وإحالة الشكاوي اجلنائية إىل النيابة العامة يف كل 
واقعة يشتبه يف كوهنا جريمة سواء وقعت يف مواجهة اهليئة أو املتعاملني يف نشاط 

األوراق املالية. 
إجراء التفتيش ومراقبة نشاط األشخاص املرخص هلم بموجب هذا القانون. ٤ -

أشكال  بكافة  والقيام  وصفها  كان  أياً  املمتلكات  يف  والترصف  وحيازة  رشاء  ٥ -
الترصفات القانونية. 

طباعة ونرش املواد ذات الصلة بنشاط األوراق املالية.  ٦ -
للهيئة فرض الرسوم وحتصيل الغرامات يف حدود تطبيق هذا القانون. وهلا القيام  ٧ -
هبذا  املبينة  أهدافها  وحتقيق  مهامها  أداء  من  متكنها  التي  الالزمة  األمور  بكافة 

القانون. 
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مفوضني  مخسة  من  يتكون  املال  أسواق  هيئة  مفويض  يسمى  جملس  اهليئة  إدارة  يتوىل 
متفرغني يصدر بتسميتهم مرسوم بناء عىل ترشيح الوزير املختص. 

وحيدد املرسوم من بني األعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.
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أصحاب  ومن  النزاهة،  ذوي  من  كويتياً  طبيعياً  شخصاً  يكون  أن  املفوض  يف  يشرتط 
اخلربة أو التخصص يف املجاالت ذات الصلة بعمل اهليئة وأال يكون قد صدر ضده حكم 
هنائي بشهر اإلفالس أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية أو جريمة خملة بالرشف أو األمانة. 
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يمثل الرئيس اهليئة أمام الغري وأمام القضاء، ويتوىل عمل املدير التنفيذي وينفذ قرارات 
اهليئة كام يتوىل اإلرشاف عىل كافة األجهزة الفنية واإلدارية التابعة هلا، ويامرس اختصاصاته 
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بقية  مع  مسئوالً  ويكون  املفوضني  جملس  يقرها  التي  والقرارات  واللوائح  القوانني  وفق 
املفوضني عن إدارة اهليئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته اإلدارية إىل أحد املفوضني أو 

إىل وحدة إدارية باهليئة. 
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إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه، ومل يكن نائب الرئيس قادراً عىل أداء مهامه ألي سبب كان، 
فإن عىل املجلس أن جيتمع خالل أسبوعني ويكلف من يقوم بأعامل رئيس املجلس بالوكالة. 
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مدة عضوية املفوض مخس سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة باستثناء أعضاء املجلس 
األول فإنه جيدد لثالثة منهم فقط ملدة ثالثة. 

ويشغر مقعد املفوض بالوفاة أو العجز أو االستقالة، كام يفقد املفوض صفته ويصبح 
مكانه شاغراً يف األحوال اآلتية:

أ- إذا صدر حكم هنائي بإفالسه. 
ب- إذا متت إدانته بحكم هنائي يف جريمة ماسة بالرشف أو األمانة.

إذا تغيب عن حضور ثالثة اجتامعات متتالية أو ٦ج-  اجتامعات غري متتالية دون عذر 
مقبول من جملس املفوضني.

) من هذا القانون.  إذا أخل بأحكام املادة (٢٧) أو أحكام املادة (٣٠د- 
ه- إذا خالف عمداً ميثاق الرشف الذي يضعه جملس املفوضني يف أول تشكيل له بحيث 

حيدد بموجبه قواعد سلوك وأخالقيات املفوضني أعضاء اهليئة. 
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حيدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي املفوضني وأي بدالت أو مزايا 
ترصف من أموال اهليئة. وذلك بناء عىل اقرتاح الوزير املختص وموافقة جملس الوزراء.

©±≤® …œU

جيتمع جملس املفوضني ثامن مرات عىل األقل يف السنة بناء عىل دعوة من الرئيس أو بناء 
عىل طلب اثنني عىل األقل من املفوضني. 

هـ-
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يكون اجتامع جملس املفوضني صحيحاً إذا حرضه أغلبية املفوضني عىل أن يكون من 
قرارات  وتصدر   .(٩) املادة  يف  عليه  املنصوص  االجتامع  باستثناء  نائبه،  أو  الرئيس  بينهم 

املجلس بأغلبية أصوات أعضائه. 
©±¥® …œU

بدراسة  إليها  يعهد  وأن  مؤقتة،  أو  دائمة  استشارية  جلاناً  ينشئ  أن  للمجلس  جيوز 
اللجان  عمل  يف  يستعني  أن  وله  القانون  هذا  يف  املحددة  اختصاصاته  من  معني  موضوع 

بخرباء من خارج اهليئة. 
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يتقدم  أن  مصلحة  ذي  لكل  جيوز  والتظلامت  الشكاوي  لتلقي  جلنة  اهليئة  يف  تنظم 
بالشكو إليها من أي خطأ يقوم به أحد األشخاص املرخص هلم، كام تتلقى التظلامت من 
القرارات التي تصدرها اهليئة. وتنص الالئحة التنفيذية عىل املواعيد واإلجراءات وقواعد 

عمل اللجنة وقواعد إجراءات الطعن عىل قراراهتا أمام املحكمة املختصة. 
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مع مراعاة أحكام املادة الثانية من املرسوم األمريي رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم 
مجيع  مبارشة  تتويل  اهليئة  رئيس  تتبع  قانونية  إدارة  للهيئة  يكون  والترشيع،   الفتو إدارة 
وإجراء  القانوين  الرأي  إبداء  أو  التحكيم  وهيئات  املحاكم  مجيع  أمام  واحلضور  القضايا 
والقرارات  واللوائح  للقوانني  واالقرتاحات  املرشوعات  إعداد  تتويل  كام  التحقيقات، 

املتصلة بنظام السوق.
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يضع جملس اهليئة اللوائح اإلدارية واملالية لشئون املوظفني يف اهليئة دون التقيد بالقواعد 
املقررة للموظفني املدنيني يف قانون اخلدمة املدنية ونظامه عىل أن يرسي هذا القانون األخري 

ونظامه فيام مل يرد بشأنه نص خاص. 
فيام  املدنية  اخلدمة  وديوان  الوزير  اختصاصات  اهليئة  مفويض  جملس  لرئيس  ويكون 

يتعلق بموظفي اهليئة.
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وتبدأ  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  للقواعد   َ وفقاً تعد  مستقلة  ميزانية  للهيئة  يكون 
السنة املالية يف األول من أبريل وتنتهي يف هناية مارس من كل عام. 

وتبني الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات املالية للترصف يف أمواهلا والدفاتر التي 
السنة  تبدأ  املادة  هذه  حكم  من  واستثناء  حساباهتا،  مراقبة  وكيفية  عملياهتا  لضبط  متسكها 

املالية األويل للهيئة من تاريخ العمل هبذا القانون وتنتهي يف ٣١ مارس من العام التايل.
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تتكون املوارد املالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه حتصيلها 
حلساب اهليئة، أو أي موارد أخر تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياهتا. 
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تعد أموال مستحقة للهيئة عىل الغري أمواال عامة وتتمتع باملعاملة نفسها التي تتمتع هبا 
الديون املستحقة للخزانة العامة، ويتم حتصيلها طبقاً إلجراءات حتصيل الديون املستحقة 

للخزانة العامة. 
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عىل اهليئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن هلا استقراراً مالياً 
عىل املد الطويل. وحيدد جملس املفوضني بقرار منه طبيعة هذه االحتياطيات ومقدارها 
العامة  اخلزانة  إىل  الفائض  حيول  املحدد  املقدار  إىل  االحتياطيات  هذه  وصلت  فإذا 

للدولة. 
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تلتزم اهليئة بإمساك دفاتر احلسابات والسجالت املالئمة واخلاصة بإيراداهتا ومرصوفاهتا 
وأصوهلا والتزاماهتا وكل املعامالت اخلاصة باهليئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل 

أو أكثر.
وتضع اهليئة القواعد والرشوط الواجب توافرها يف مراقبي احلسابات للقيد بالسجل 

اخلاص بذلك لد اهليئة. 
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مع عدم اإلخالل بالرقابة الالحقة لديوان املحاسبة عىل اهليئة، ال ختضع اهليئة للرقابة 
١٩٦٤م  لسنة   ٣٧ رقم  العامة  املناقصات  قانون  ألحكام  وال  املحاسبة  لديوان  املسبقة 

وتعديالته.
©≤¥® …œU

إصدار  أو  األموال  إقراض  هلا  جيوز  ال  كام  جتاري،  عمل  بأي  القيام  اهليئة  عىل  حيظر 
األوراق املالية أو االستثامر فيها. 
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يوماً   ١٢٠ خالل  الوزراء  جملس  إىل  يرفع  سنوياً  تقريراً  املختص  للوزير  اهليئة  تقدم 
عىل  يشتمل  أن  عىل  املنقضية  السنة  خالل  وأعامهلا  أنشطتها  حول  مالية  سنة  كل  هناية  من 

حسابات اهليئة و تقرير مراقب احلسابات. 
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ال جيوز ألي شخص مدعو إىل اجتامع يف جمال اختصاص اهليئة، وكانت له يف املوضوع 
أو  فيه  رأي  إبداء  أو  بحثه  يف  يشارك  مبارشة، أن  غري  أو  مبارشة  مصلحة  للبحث  املطروح 
التصويت عليه وجيب عليه أن يفصح عن هذه املصلحة يف بداية االجتامع وأن يرتك االجتامع 

قبل البدء بمناقشة املوضوع. 
(*)
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حيظر عىل املفوضني واملوظفني أثناء توليه العمل يف اهليئة القيام بأي عمل جتاري عن 
نفسه أو بصفته وكيالً أو ولياً أو وصياً، كام ال جيوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل 
آخر يف القطاع العام أو اخلاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مبارش أو غري 
مبارش أو املشاركة يف عضوية جملس إدارة أي جهة ختضع لرقابة اهليئة أو أي جهة ذات صلة 

هبا. 
) وذلك  ) لتكون ( وكيالً أو ولياً أو وصياً * تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٢٧) بتصحيح عبارة ( وكيالً أو ولياً وصياً

باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون



≠ ¥∞¥ ≠

(*)
©≤∏® …œU

يلتزم كل عضو من أعضاء جملس مفويض اهليئة واملوظفني بالترصيح خطياً لد اهليئة 
فور استالم مهامه عن األوراق املالية املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية التي يملكها 
وزوجه وأوالده القرص كام يلتزم باإلفصاح خطياً عن أي تغري يطرأ عىل ذلك وفقاً للنظام 

الذي يضعه جملس املفوضني. 
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بمقابل  معها  أو  اهليئة  جلان  يف  يعمل  شخص  أي  أو  موظف  أو  مفوض  أي  عىل  جيب 
وأن  هذا،  مركزه  بحكم  إليه  وصلت  التي  املعلومات  رسية  عىل  حيافظ  أن  مقابل،  دون  أو 
املختصني باهليئة، ما مل يقض   يطلع عليها سو مستندات فال  حيافظ عىل ما حتت يده من 
هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه باإلفصاح أو 

تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
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الضبطية  صفة  املختص  الوزير  من  قرار  بتحديدهم  يصدر  الذين  اهليئة  ملوظفي  يكون 
الصادرة  والقرارات  القانون  هذا  ألحكام  باملخالفة  تقع  التي  اجلرائم  إثبات  يف  القضائية 
تنفيذاً له، وهلم يف سبيل ذلك االطالع عىل السجالت والدفاتر واملستندات والبيانات يف 
مقر الرشكات العاملة يف جمال األوراق املالية أو يف مقر أسواق األوراق املالية أو أي جهة 

أخر توجد هبا. 
وعىل املسئولني يف اجلهات املشار إليها يف الفقرة السابقة أن يقدموا إىل هؤالء املوظفني 

املذكورين البيانات واملستندات التي يطلبوهنا هلذا الغرض. 

باستدراك  وذلك  يطرأ )  تغري  أي  لتكون (  يطرء)  تغري  أي  عبارة (  بتصحيح  باملادة (٢٨)  الوارد  املادي  اخلطأ  استدراك  تم   *
جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون
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وطلبات  البيع  عروض  بني  للتوفيق  املخصص  السوق  مالية  أوراق  ببورصة  يقصد 
الرشاء يف األوراق املالية ويتبع اإلجراءات اخلاصة بالتداول ويؤدي الوظائف املعتاد أداؤها 

من قبل األسواق املالية. 
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بورصة  تشغيل  أو  تأسيس  عىل  املساعدة  أو  تشغيل  أو  تأسيس  شخص  ألي  جيوز  ال 
لألوراق املالية إال بعد احلصول عىل ترخيص بموجب هذا القانون ووفقاً للنظم واللوائح التي 
تعتمدها اهليئة وختتص اهليئة دون غريها بإصدار هذا الرتخيص وينرش يف اجلريدة الرسمية. 
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جملس  من  بقرار  رأسامهلا  حيدد  مسامهة  لرشكة  إال  بورصة  ترخيص  منح  جيوز  ال 
ختصص  أن  عىل  املالية  األوراق  بورصة  تشغيل  عىل  مقصوراً  نشاطها  ويكون  املفوضني، 

أسهمها عىل النحو التايل:
لألوراق  الكويت  سوق  يف  املسجلة  الرشكات  بني  العلني  املزاد  يف  تطرح   % ٥٠- ١
املالية توزع عىل رشائح مقدار كل منها ٥% - ويرسى املزاد عىل من يقدم أعىل سعر 

للسهم فوق قيمته اإلسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت.
% من األسهم ختصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.  ٥٠- ٢

) من هذه املادة إىل  حتويل الزيادة الناجتة عن بيع األسهم وفقاً ألحكام البند رقم (١- ٣
االحتياطي العام للدولة. 

تتويل هيئة املفوضني املكلفة بتأسيس الرشكة حتديد رأسامهلا وتوزيع مجيع األسهم  ٤ -
املخصصة لالكتتاب العام بالتساوي بني مجيع الكويتيني املسجلة أسامؤهم يف اهليئة 
األسهم،  لكسور  ختصيص  غري  ومن  االكتتاب  يوم  يف  املدنية  للمعلومات  العامة 
عىل أن يتم تسديد قيمة هذه االكتتابات من قبل املواطنني للدولة وفقاً لإلجراءات 
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سعر  فوق  زيادة  أي  أو  رسوم  أو  فوائد  أي  دون  اهليئة،  حتددها  التي  وبالطريقة 
السهم يف تاريخ االكتتاب، يف موعد أقصاه اليوم الذي تنقيض يف هنايته ستون يوماً 
املواطنني  دعوة  اهليئة  فيه  تولت  الذي  للشهر  التايل  الشهر  أول  من  بدءاً  حمسوبة 
قيمة  تسديد  إىل  واملرئية  واملسموعة  املقروءة  الكويتية  اإلعالم  وسائل  طريق  عن 

االكتتابات املستحقة عليهم. 
تؤول إىل الدولة كسور األسهم غري املخصصة للمواطنني كام تؤول إليها اعتباراً  ٥ -
من اليوم التايل النتهاء املوعد املحدد لتسديد املواطنني لقيمة هذه االكتتابات مجيع 
األسهم التي مل يسدد فيها املواطنون قيمتها للدولة خالل ذلك املوعد ألي سبب 

من األسباب. 
وجيوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقاً للبند السابق باملزاد العلني يف  ٦ -

رشائح ال جتاوز أي منها ٥% من أسهم الرشكة. 
ويف مجيع األحوال ال جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري بغري طريق املرياث أن  ٧ -

يمتلك أكثر من ٥% من أسهم الرشكة بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. 
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حتدد الالئحة التنفيذية للقانون اإلجراءات والقواعد والنظم التي يتعني عىل البورصة 
املرخص هلا اتباعها لتداول ونقل ملكية األوراق املالية الكويتية غري املدرجة يف البورصة. 
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ما  املنصب  هذا  شغل  يف  االستمرار  وكذلك  البورصة  إدارة  جملس  عضو  يف  يشرتط 
ييل: 

أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة. ١ -
إال يكون قد أشهر إفالسه.  ٢ -

أن يكون حسن السمعة. ٣ -
أن يكون لديه خربة كافية يف الشئون املالية واالقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد  ٤ -

والضوابط التي يصدر هبا قرار من اهليئة. 
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يدير البورصة جملس إدارة يشكل عىل النحو التايل: 
اجلمعية  من  انتخاهبم  يتم  أعضاء  وستة  غيابه  عند  حمله  حيل  للرئيس  ونائب  رئيس 

العمومية للرشكة بعد موافقة جملس مفويض اهليئة. 
وجيب عىل رئيس البورصة أو من ينوب عنه إخطار جملس املفوضني بأسامء املرشحني 
لعضوية جملس إدارة البورصة قبل ثالثني يوماً عىل األقل من التاريخ املقرر النعقاد اجلمعية 

العمومية للرشكة النتخاب أعضاء جملس اإلدارة. 
وملجلس املفوضني خالل مخسة عرش يوماً من إخطاره أن يعرتض بقرار مسبب عىل أي 

من هؤالء املرشحني لعدم توافر الرشوط املطلوبة فيه.
ويرتتب عىل هذا االعرتاض استبعاد املرشح لعضوية جملس اإلدارة وال جيوز أن يعرض 
عىل اجلمعية العامة للبورصة مرشح مل خيطر به جملس املفوضني أو املرشح الذي اعرتض 

عليه وفقاً ألحكام هذه املادة. 
إذا  األعضاء  من  أي  تنحية  البورصة  إدارة  جملس  من  يطلب  أن  املفوضني  وملجلس 
فقد – أثناء توليته منصبه- أحد الرشوط املنصوص عليها يف هذه املادة أو رأ أن يف هذا 
اإلجراء احلفاظ عىل سالمة أموال املتداولني أو الصالح العام للبورصة، وإذا مل تتم التنحية 
كان ملجلس املفوضني أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤرش بذلك يف 

سجل اهليئة. 
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يتويل رئيس البورصة عمل املدير التنفيذي، وذلك بتنفيذ قرارات البورصة، واإلرشاف 
النظام  يوضحه  ملا  طبقاً  القضاء،  أمام  البورصة  ويمثل  واإلدارية  الفنية  األجهزة  كافة  عىل 

القانوين للبورصة. 
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جيب عىل البورصة ما ييل:
أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة. ١ -
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أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر املتعلقة بأعامهلا وعملياهتا.  ٢ -
أن تقدم املصلحة العامة املعللة يف حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها  ٣ -

أو مسامهيها أو إدارهتا.
أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماهتا وفق القواعد واللوائح التي تقررها اهليئة.  ٤ -

للقواعد  طبقاً  أعضائها  وسلوك  ممارستها  ومعايري  عملياهتا  بتنظيم  تلتزم  أن  ٥ -
والسياسات واإلجراءات اخلاصة بالبورصة. 

وموظفيها  لدهيا  املدرجة  الرشكات  ممارسات  ومعايري  عمليات  بتنظيم  تلتزم  أن  ٦ -
طبقاً للوائح املنظمة لذلك. 

بام  اآللية  واألنظمة  والتطبيقات  التقنيات  أحدث  وفق  خدماهتا  بتقديم  تلتزم  أن  ٧ -
يتوافق واملعايري الدولية املعتمدة من اهليئة أو تلك التي تقررها. 

بأعضائها  يتعلق  فيام  حوزهتا  يف  املوجودة  املعلومات  كل  رسية  عىل  حتافظ  أن  ٨ -
وعمالئها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نرشها أو اإلفصاح عنها، 
من  بأمر  أو  منها  بأمر  أو  للهيئة  إال  املعلومات  هذه  عن  تفصح  أن  هلا  جيو  وال 

القايض. 
االلتزام بالتعليامت التي تصدرها اهليئة.  ٩ -
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تلتزم رشكة البورصة بإخطار اهليئة عىل وجه الرسعة بام ييل:
أو  البورصة  قواعد  من  بأي  االلتزام  عىل  قادر  غري  أعضائها  أحد  أن  هلا  تبني  إذا  ١ -

ضوابط املوارد املالية.
مالءة  عدم  إىل  يشري  أن  يمكن  آخر  أمر  أي  أو  مايل  انتظام  عدم  وجود  قدرت  إذا  ٢ -

العضو أو عدم قدرته عىل الوفاء بالتزاماته. 
بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.  ٣ -
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جمال  يف  حمددة  قواعد  بإعداد  تقوم  أن  البورصة  من  يطلب  أن  اهليئة  مفويض  ملجلس 
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عملها أو أن تقوم بتعديلها خالل مدة معينة. فإذا مل تلتزم البورصة بام جاء يف الطلب أو يف 
املهلة املحددة هلا بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها 

مع إلزامها بالتكاليف. 
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ال ترسي أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها 
أو استبداهلا أو تغيريها أو اإلضافة إليها، ما مل يتم اعتامدها من قبل اهليئة. وعىل البورصة 
أن تقدم للهيئة األسباب واألهداف التي دعتها القرتاح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبني 
اآلثار املرجوة هلا، وللهيئة أن تقرر بناء عىل ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن 

ختطر البورصة بقرارها خالل مدة ال جتاوز ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار باالقرتاح. 
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تشكل البورصة جلنة ختتص بالنظر يف املخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها وللجنة أن 
توقع اجلزاءات التالية: 

اإلنذار. ١ -
إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك املخالفة.  ٢ -

إخضاع املخالف ملزيد من الرقابة.  ٣ -
الوقف عن العمل أو مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز سنة.  ٤ -

فرض قيود عىل نشاط أو أنشطة املخالف.  ٥ -
إلغاء املعامالت ذات العالقة باملخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك. ٦ -

وقف تداول ورقة مالية فرتة زمنية حمددة.  ٧ -
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عىل إدارة البورصة إخطار اهليئة بأي أجراء تأديبي تتخذه جتاه أي من أعضائها وبتفاصيل 
املخالفة التي ارتكبها واإلجراءات التي اختذهتا واجلزاء الذي تم توقيعه. 

تاريخ  من  يوماً  عرش  مخسة  خالل  املتظلم  يقدمه  تظلم  عىل  بناء  أو  منها  بقرار  وللهيئة 
التأديبي  اإلجراء  مراجعة  ليتوىل  التأديب  جملس  إىل  املوضوع  إحالة  بالقرار،  كتابة  إخطاره 
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أو  يعدله  أو  البورصة  قرار  يؤيد  أن  التأديبي  وللمجلس  لديه،  املعتمد  املراجعة  نظام  وفق 
يلغيه وذلك بقرار مسبب. 
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يف حاالت الكوارث واألزمات واالضطرابات التي يمكن أن ختلق آثاراً بالغة الرضر 
فللهيئة  مضللة،  إشارات  أو  إحياءات  املتداولني  بعض  ممارسة  حالة  يف  وكذلك  السوق  يف 
أوسع الصالحيات بإصدار التعليامت التي هتدف إىل استعادة العدالة والشفافية والكفاءة 

للسوق وهلا عىل وجه اخلصوص اختاذ أي من التدابري اآلتية: 
إيقاف التداول يف البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفرتة زمنية مؤقتة.  ١ -

إلغاء التداول لفرتة زمنية حمددة أو إلغاء الصفقات عىل سهم معني. ٢ -
إصدار قرارات لتصفية كل األرصدة أو جزء منها أو ختفيضها.  ٣ -

تعديل أيام وساعات التداول.  ٤ -
تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.  ٥ -
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سلطتها  بموجب  الصادرة  اهليئة  تعليامت  أو  بقرارات  البورصة  التزام  عدم  حالة  يف 
املقررة هلا يف املادة السابقة جيوز للهيئة اختاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول املنتظم 

أو تصفية أي مركز يتعلق باألوراق املالية. 
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من  اعتباراً  هلا  املمنوح  الرتخيص  إلغاء  للبورصة  كتايب  إخطار  بموجب  للهيئة  جيوز 
اليوم املحدد بقرار اهليئة، وذلك يف احلاالت التالية: 

إذا فقدت الرشكة أحد الرشوط التي أهلتها للحصول عىل الرتخيص.  ١ -
إذا توقف العمل يف البورصة ملدة تزيد عىل مخسة أيام عمل.  ٢ -

إذا تم إقفاهلا.  ٣ -
إذا مل تلتزم بتعليامت اهليئة رغم تنبيه اهليئة هلا.  ٤ -



≠ ¥±± ≠

أو  صحيحة  غري  معلومات  قدمت  أو  طلبتها  التي  املعلومات  للهيئة  تقدم  مل  إذا  ٥ -
مضللة. 

وعىل اهليئة نرش قرار إلغاء الرتخيص وأسبابه يف اجلريدة الرسمية. 
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املهلة  متد  أن  أو  نفسها  تلقاء  من  وذلك  حمددة  مهلة  الرشكة  تعطي  أن  للهيئة  جيوز 
أو  عامة،  مصلحة  ذلك  يف  أن  اهليئة  قدرت  إذا  الرتخيص  إلغاء  تاريخ  بعد  هلا  املمنوحة 
 بناء عىل طلب البورصة حلني إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخر

مرخص هلا. 
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يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقاً يتويل عملية التسوية والتقاص بني متداويل 
اخلاصة  اخلدمات  بتوفري  ويقوم  كالمها،  أو  التسليم  أو  بالدفع  يتعلق  فيام  املالية  األوراق 

بذلك ومنها خدمة إيداع األوراق املالية ضمن نظام مركزي حلفظ ونقل امللكية. 
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ال جيوز ألي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارهتا أو املساعدة يف تأسيسها 
أو إدارهتا أو اإلعالن عن قيامها بذلك إال بعد احلصول عىل ترخيص وكالة مقاصة صادر 
من اهليئة وفقاً للرشوط والقيود التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون وينرش الرتخيص يف 

اجلريدة الرسمية. 
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ال جيوز منح ترخيص وكالة مقاصة إال لرشكة مسامهة حيدد رأسامهلا جملس املفوضني، 
ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية واإليداع املركزي لألوراق املالية وحفظها 

واألمور املتعلقة هبا أو املتصلة هبا واملتطلبة حلسن إدارة الوكالة. 
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تراها  بيانات  أو  معلومات  أية  الرتخيص  طالبة  الرشكة  من  تطلب  أن  وللهيئة 
رضورية. 

وحتدد اهليئة الرشوط الواجب توافرها ملنح الرتخيص وإجراءاته يف الالئحة التنفيذية 
للقانون. 
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يتعني عىل وكالة املقاصة التقيد بااللتزامات اآلتية:
اختاذ تدابري املقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيام يتعلق بأي معامالت جتارية  ١ -

يف األوراق املالية.
القيام بإدارة املخاطر املتعلقة بنشاطها وعملياهتا بأعىل درجات املهنية.  ٢ -
تغليب املصلحة العامة ومصلحة املتعاملني معها عىل مصالح الرشكة.  ٣ -

أن تتوىل إدارة خدماهتا طبقاً للقواعد اخلاصة املعتمدة من اهليئة.  ٤ -
املحافظة عىل رسية كل املعلومات والبيانات املوجودة يف حوزهتا باستثناء ما تطلبه  ٥ -

اهليئة أو اجلهات القضائية.
يتوافق  بام  اآللية  واألنظمة  والتطبيقات  التقنيات  ألحدث  طبقاً  خدماهتا  تقديم  ٦ -

واملعايري الدولية املعتمدة من اهليئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره اهليئة. 
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جيب عىل وكالة املقاصة إخطار اهليئة عىل وجه الرسعة بام ييل:
اخلاصة  املتعاملني معها عىل االلتزام بأي من القواعد  أحد  إذا تبني هلا عدم قدرة  ١ -

بعمليات التقاص والتسوية أو اإليداع. 
بالتزاماته  الوفاء  عىل  وقدرته  معها  املتعاملني  من  ألي  املايل  املركز  أن  قدرت  إذا  ٢ -
أصبحت  قد  بالتزاماته  الوفاء  عىل  قدرته  أن  أو  باالضطراب،  تنذر  أصبحت  قد 

مضطربة. 
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املقاصة  بعمليات  تتعلق  ولوائح  قواعد  إعداد  املقاصة  وكالة  من  تطلب  أن  للهيئة 
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أن  أو  الوكالة  بأعامل  الصلة  ذات  األنشطة  من  وغريها  املالية  األوراق  وتسجيل  والتسوية 
تقوم بتعديلها خالل مدة حمددة. فإذا مل تلتزم وكالة املقاصة بام جاء يف الطلب أو يف املهلة 
إلزام  مع  تعديلها  أو  القواعد  تلك  بإعداد  عنها  نيابة  تقوم  أن  للهيئة  جاز  فيه  هلا  املحددة 

الوكالة بالتكاليف. 
©μ¥® …œU

ذلك  كان  سواء  عليها،  تعديل  أي  أو  املقاصة  وكالة  عن  صادرة  قواعد  أي  ترسي  ال 
بسحبها أو استبداهلا أو تغيريها أو اإلضافة عليها، ما مل يتم اعتامدها من قبل اهليئة، وعىل 
أو  القواعد  هذه  القرتاح  دعتها  التي  واألهداف  األسباب  للهيئة  تقدم  أن  املقاصة  وكالة 
عدم  أو  موافقتها  ذلك  عىل  بناء  تقرر  أن  وللهيئة  هلا.  املرجوة  اآلثار  تبني  وأن  تعديلها، 
موافقتها أو تعديلها وأن ختطر وكالة املقاصة كتابة بقرارها خالل مدة أقصاها أسبوع من 

تاريخ القرار.
©μμ® …œU

تلزمه  أن  املقاصة،  بقواعد  املتعاملني  أحد  التزام  عدم  حال  يف  املقاصة،  لوكالة  جيوز 
بالرسوم الناجتة عن عدم التزامه بتلك القواعد. 
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واملالئمة  واملنظمة  العادلة  التسوية  لضامن  املقاصة  لوكالة  تعليامت  تصدر  أن  للهيئة 
يف  الشاملة  املخاطر  إدارة  وسالمة  نزاهة  حتقيق  وضامن  املالية،  األوراق  يف  للمعامالت 
أسواق األوراق املالية، وهلا عىل وجه اخلصوص أن تصدر تعليامت فيام يتعلق بتسوية عقود 
األوراق املالية، وإجراء التعديالت بااللتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود األوراق 

املالية أو أي أمور أخر تراها اهليئة رضورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.
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يف حاالت الكوارث واألزمات واالضطرابات التي يمكن أن ختلق آثاراً بالغة الرضر يف 
السوق فللهيئة إصدار التعليامت بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة املقاصة. 
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يف حال عدم التزام وكالة املقاصة بقرارات أو تعليامت اهليئة الصادرة بموجب سلطتها 
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املقررة هلا يف املادة السابقة جاز للهيئة اختاذ أية إجراءات تراها رضورية لالحتفاظ بتسوية 
عادلة وحتقيق الفاعلية للمعامالت التجارية يف األوراق املالية أو أي فئة منها. 
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جيوز للهيئة بموجب إخطار كتايب إلغاء ترخيص وكالة املقاصة املمنوح هلا وفقاً ألحكام 
هذا القانون اعتباراً من اليوم املحدد بقرار اهليئة، وذلك يف أي من احلاالت اآلتية:

فقدان الوكالة أحد الرشوط التي أهلتها للحصول عىل الرتخيص.  ١ -
إذا توقفت الوكالة عن أداء املهام املوكلة إليها أو املرخص هلا إدارهتا.  ٢ -

تصفية الوكالة.  ٣ -
التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.  ٤ -

التقاعس عن تقديم املعلومات التي تطلبها اهليئة أو تقديم معلومات غري صحيحة  ٥ -
أو مضللة. 

األسايس  نظامها  أو  تأسيسها  عقد  يف  أغراضها  عىل  تعديالت  أي  الوكالة  إجراء  ٦ -
دون أخذ موافقة مسبقة من اهليئة.

إذا طلبت الوكالة إلغاء الرتخيص املنوح هلا.  ٧ -
وعىل اهليئة نرش قرار إلغاء الرتخيص وأسبابه يف اجلريدة الرسمية. 
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جيوز للهيئة أن متنح وكالة املقاصة مهلة حمددة أو أن متد املهلة بعد تاريخ إلغاء الرتخيص 
أو  عملياهتا  إليقاف  الوكالة  طلب  عىل  بناء  أو  عامة،  مصلحة  ذلك  يف  أن  اهليئة  رأت  إذا 

لتسليم أنشطتها لوكالة أخر مرخص هلا.
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جيوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خالل مخسة عرش 
يوماً من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية وعىل اهليئة البت يف 

التظلم بقرار مسبب وذلك خالل عرشين يوماً من تاريخ تقديمه. 
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عند خضوع أي شخص ألحكام اإلعسار أو اإلفالس أو التصفية أو عند تعيني حارس 
أية  عىل  األولوية  املقاصة  لوكالة  والتسوية  املقاصة  إلجراءات  تكون  أمواله،  عىل  قضائي 

إجراءات أو ديون عادية. 
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ال جيوز ألي شخص مزاولة أي من األعامل املبينة أدناه إال بعد احلصول عىل ترخيص 
من اهليئة يبني فيه النشاط أو األنشطة املرصح هبا: 

وسيط أوراق مالية أو مندوب له.  ١ -
مستشار استثامر أو مندوب له.  ٢ -

مدير حمفظة االستثامر.  ٣ -
مدير لنظام استثامر مجاعي.  ٤ -

أمني استثامر.  ٥ -
وفقاً  منظم  مالية  أوراق  نشاط  اهليئة  تعتربه  آخر  نشاط  يف  يشارك  شخص  أي  ٦ -

ألغراض هذا القانون. 
وجيوز الرتخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنني أو أكثر من هذه األنشطة وحتدد 
النشاط  ممارسة  ومعايري  الرتاخيص  هذه  منح  وضوابط  رشوط  للقانون  التنفيذية  الالئحة 

والنظم اخلاصة بذلك. 
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وال جيوز ألي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعى ذلك إال 
بعد موافقة اهليئة وترخيصها له. 
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للهيئة أن تطلب من األشخاص املرخص هلم يف نشاط األوراق املالية رفع تقارير دورية 
هلا عن كافة أعامهلم، بام فيها تقرير سنوي عن البيانات املالية املدققة. 

وختضع كافة سجالهتم للفحص والتدقيق من قبل اهليئة، كام جيوز هلا أخذ صور عن 
هذه السجالت أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها. 
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جيب عىل الشخص املرخص له بالعمل يف إدارة نشاط األوراق املالية االلتزام بالضوابط 
التي تضعها اهليئة، وحتددها الالئحة التنفيذية وعىل األخص ما ييل:

 .فصل التعامل التجاري يف أوراقه املالية عن سائر األعامل التجارية األخر ١ -
االحتفاظ برأسامل كاف.  ٢ -

عدم القيام بتحويل أموال العمالء أو أوراقهم املالية الستعامله اخلاص أو أن يسئ  ٣ -
إدارهتا. 

أو  مالية  أوراق  عيل  احلصول  بغرض  االئتامن  من  عالية  درجة  إىل  اللجوء  عدم  ٤ -
االحتفاظ هبا. 

أن تكون له مربرات معقولة لالعتقاد بأن األوراق املالية التي يويص هبا لعميل ما  ٥ -
تعترب مالئمة لذلك العميل.

عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معني أو ضامنه للعميل عدم اخلسارة. ٦ -
أن يسعى لتحقيق أفضل أداء ملصلحة العميل.  ٧ -

عدم القيام بتحصيل عموالت مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة يف التعامالت.  ٨ -
عدم االرتباط بعمليات رشاء أو بيع مفرطة يف حساب عميل ما.  ٩ -

أن يزود العمالء باملستندات وكشوف احلسابات اخلاصة بتعامالهتم.  ١٠ -
إعداد دفاتر وسجالت منتظمة واالحتفاظ هبا.  ١١ -

تعيني أحد مديريه مسئوالً عن تطبيق االلتزامات القانونية.  ١٢ -
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ذلك  يف  بام  العمل،  لضبط  وقواعد  وأنظمة  مكتوبة  رقابية  لوائح  لديه  تكون  أن  ١٣ -
اإلجراءات اخلاصة بمنع سوء استخدام املعلومات الداخلية واإلجراءات اخلاصة 

بكشف ومنع عمليات غسيل األموال. 
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للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل يف 
إدارة أنشطة األوراق املالية، أو أي شخص ذي عالقة تابع له إذا ثبت هلا إتيانه أحد األمور 

اآلتية: 
ارتكاب خطأ جسيامً أو إعطائه بيانات مضللة أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند  ١ -
يتوجب   أخر معلومات  أي  ذكر  إغفاله  أو  به  اخلاص  الرتخيص  طلب  تقديم 

تقديمها للهيئة.
عدم استيفائه للمعايري املطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو الئحة  ٢ -

تصدر بناء عليه. 
أو  القانون،  هذا  بموجب  صدرت  الئحة  أو  نظام  أو  قاعدة  أو  حكم  أي  خالف  ٣ -

 .قانون أوراق مالية آخر أو قاعدة أو الئحة لدولة أخر
إمهاله يف مراقبة أحد تابعيه ملنعه عن كل ما من شأنه خمالفة أحكام هذا القانون أو  ٤ -

الئحته التنفيذية. 
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وحسابات  وسجالت  دفاتر  وحفظ  بتنظيم  يقوم  أن  له  مرخص  شخص  كل  وعىل 
تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو حتويالت امللكية لألصول اخلاصة هبذا الشخص، 

وفقاً للمعايري املحاسبية املعتمدة من اهليئة. 
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وعليه أن حيتفظ هبذه الدفاتر والسجالت واحلسابات ملدة ال تقل عن مخس سنوات من 
تاريخ إعدادها، عىل أن تبقى خالهلا صاحلة لالطالع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية 

الفحص والتدقيق يف مجيع األوقات من قبل اهليئة أو من تعينه هلذا الغرض. 
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يتعني عىل كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية االلتزام باألمور اآلتية:
تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من اإلدارة املختصة.  ١ -

حرية الترصف باألصول بموجب تفويض عام أو خاص من اإلدارة املختصة . ٢ -
مقارنة األصول املسجلة خالل فرتات زمنية مناسبة واختاذ ما يلزم جتاه أي تغيريات  ٣ -

جوهرية. 
تتبناها  التي  املعايري  مع  تتوافق  مالية  بيانات  بإعداد  يسمح  بام  العمليات  تسجيل  ٤ -

اهليئة أو عند التدقيق عىل األصول املسجلة للرشكة.
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جيب عىل كل شخص مرخص له أن يبادر خالل شهر واحد من حصوله عىل الرتخيص 
أن يعني مراقباً للحسابات توافق عليه اهليئة، رشيطة أال يكون هذا املراقب مديراً أو مسئوالً 

أو موظفاً أو مسامهاًُ أو رشيكاً للشخص املرخص له. 
وعليه إخطار اهليئة بذلك خالل سبعة أيام من تعيينه، كام جيب عليه إخطارها خالل 

هذه املدة أيضاً يف حال استقالة املراقب أو استبداله. 
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يقصد بعرض االستحواذ العرض أو املحاولة أو الطلب لتملك: 
كافة أسهم رشكة مدرجة، أو مجيع األسهم اخلاصة بأي فئة أو فئات ضمن رشكة  ١ -
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مدرجة وذلك بخالف األسهم التي يملكها مقدم العرض أو األطراف التابعة له 
أو املتحالفة معه يف تاريخ تقديم العرض. 

كافة األسهم املتبقية يف الرشكة املقدم إليها العرض والتي يتم عرضها عىل مجيع محلة  ٢ -
األسهم اآلخرين يف تلك الرشكة نتيجة حيازة مقدم العرض واألطراف التابعة له 

واملتحالفة معه لنسبة أغلبية يف الرشكة متكنه من السيطرة عىل جملس اإلدارة. 
وتصدر اهليئة قراراً حتدد فيه نسبة األغلبية املطلوبة لتطبيق حكم هذه املادة. 
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يتعني عىل الشخص الذي يرغب يف تقديم عرض استحواذ، أن يقدم نسخة من وثائق 
ومصدر  والبورصة  اهليئة  من  كل  إىل  األساسية  واملعلومات  بالبيانات  مصحوبة  العرض 
األوراق املالية موضوع عرض االستحواذ. وجيب أن حيصل الشخص مقدم العرض عىل 

موافقة اهليئة قبل امليض يف مبارشة إجراءات عرض االستحواذ.
وإصدار  العرض  ووثائق  البيان  مراجعة  عمل  أيام  عرشة  أقصاها  مدة  خالل  وللهيئة 

موافقتها. ومتتنع اهليئة عن إصدار موافقتها يف احلاالت التالية: 
كون العرض ال يتفق مع أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية.  ١ -

كون العرض غري مشفوع برسوم التقديم املطلوبة.  ٢ -
إخفاق مقدم العرض يف تقديم البيانات املطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو  ٣ -

الئحته التنفيذية. 
انطواء العرض عىل بيان غري صحيح أو جاء ناقصاً وكان من شأن ذلك التأثري يف  ٤ -

قرار محلة األسهم.
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جيب عىل اهليئة أن تضمن الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة لعمليات متلك أي شخص 
لنسبة ال تقل عن ٥% وال تزيد عىل ٣٠% من أسهم أي رشكة مدرجة يف البورصة. 

قرارات  عىل  االعرتاض  السابقة  الفقرة  يف  إليهم  املشار  األسهم  محلة  من  ألي  وجيوز   
حق  وله  األقلية،  بحقوق  اإلرضار  القرارات  هذه  شأن  من  كان  إذا  العمومية  اجلمعيات 
عليه  املعرتض  القرار  إصدار  تاريخ  من  يوماً  عرش  مخسة  خالل  املفوضني  هيئة  إىل  التظلم 
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أو علمه به أهيام أبعد، وللهيئة إلغاء قرار اجلمعية العمومية إذا ثبت الرضر وجيوز لكل ذي 
هذا  حيددها  التي  لإلجراءات  وفقاً  املختصة  املحكمة  أمام  اهليئة  قرار  عىل  الطعن  مصلحة 

القانون والئحته التنفيذية. 
وإذا مل ترد اهليئة عىل التظلم خالل عرشين يوماً اعترب ذلك رفضاً له. 

©∑¥® …œU

يلتزم الشخص خالل ثالثني يوماً من حصوله بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل ملكية 
تزيد عىل ٣٠% من األوراق املالية املتداولة لرشكة مسامهة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض 
بالرشاء لكافة األسهم املتداولة املتبقية طبقاً للرشوط ووفقاً للضوابط التي حتددها الالئحة 

التنفيذية . 
ويستثنى من هذا احلكم االستحواذ الذي تقرر اهليئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة 

 . ٍ ومسبباً وصالح باقي املسامهني، ويصدر قرار اإلعفاء مكتوباً
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استالم  من  أيام  سبعة  وخالل  لالستحواذ،  املالية  أوراقه  ختضع  الذي  املصدر  يلتزم 
العرض، بأن يرفع للهيئة رداً يبني رأيه وتوصيته للمسامهني. 
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يقصد بنظام استثامر مجاعي أي من الصور اآلتية:
صندوق استثامر. ١ -

نظام استثامر مجاعي تعاقدي يتعلق باألصول املنقولة أو غري املنقولة يكون الغرض  ٢ -
منه متكني األشخاص املشاركني يف هذا النظام من املشاركة أو احلصول عىل األرباح 

التي قد تنشأ عن حيازة أو امتالك أو إدارة أو الترصف يف تلك األصول. 
نظام تقرر اهليئة أنه يندرج ضمن نظام استثامر مجاعي.  ٣ -
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ال جيوز إدارة أو بيع األوراق املالية أو الوحدات اخلاصة بنظام استثامر مجاعي إال إذا 
كان مرخصاً له من اهليئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، وذلك بعد إعداد 
يف  للجمهور  ونرشها  اهليئة  من  واعتامدها  به  اخلاصة  الدورية  والتقارير  اإلصدار  نرشة 

اجلريدة الرسمية.
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حسابات  ومراقب  استثامر  وأمني  مدير  اجلامعي  االستثامر  نظام   لد يكون  أن  جيب 
مستقلون ومرخص هلم. 

وفقاً  املشاركني  عن  نيابة  مجاعي  استثامر  نظام  كل  بأصول  االستثامر  أمني  وحيتفظ 
للرشوط التي حتددها الالئحة. 

االستثامر  نظام  أصول  تقييم  حتكم  التي  والضوابط  الرشوط  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 
اجلامعي وإجراءات إصدار واسرتداد وحدات االستثامر وتسعريها. 
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لنظامه  وفقاً  اجلامعي  االستثامر  نظام  يف  اخلاصة  وحداهتم  اسرتداد  للمشاركني  حيق 
األسايس. 
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جيوز لنظام االستثامر اجلامعي الذي رخصت بإنشائه اهليئة أن يُدرج يف البورصة. 
وجيوز ألنظمة االستثامر اجلامعي املؤسسة يف خارج دولة الكويت والتي تعرتف اهليئة 
حتددها  التي  والضوابط  للرشوط  وفقاً  البورصة،  يف  إدراجها  تطلب  أن  الكويت،  يف  هبا 

لوائح البورصة. 
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جيب عىل كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثامر مجاعي االلتزام باألمور اآلتية: 
أن يكون مرخصاً له من قبل اهليئة للعمل كمستشار استثامر.  ١ -

أن يعمل طبقاً للوائح واإلجراءات املنظمة ألنظمة االستثامر اجلامعي وبام هيدف  ٢ -
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إىل حتقيق مصالح محلة الوحدات.
االستشارات  تقديم  عند  اخلاصة  أمواله  عىل  احلريص  الشخص  عناية  يبذل  أن  ٣ -

االستثامرية. 
أن حيتفظ بدفاتر وسجالت منتظمة وفقا للنظم املحاسبية وذلك فيام يتعلق بأنظمة  ٤ -
منه  تطلبه  ما  بحسب  وذلك  دورية،  تقارير  للهيئة  يقدم  وأن  اجلامعي،  االستثامر 

وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.
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حيظر عىل أنظمة االستثامر اجلامعي القيام بأي من األمور اآلتية: 
منح االئتامن. ١ -

رشاء أي ورقة مالية صادرة من الرشكة املديرة للنظام أو أي من رشكاهتا التابعة هلا  ٢ -
إال يف حدود القواعد املقررة من اهليئة يف هذا الشأن.

وكيل  أو  االكتتاب  مدير  هو  النظام  مدير  يكون  التي  للجهة  مالية  ورقة  أي  رشاء  ٣ -
البيع هلا إال يف حدود القواعد املقررة من اهليئة يف هذا الشأن.
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ال جيوز استبدال مدير أو أمني استثامر لنظام استثامر مجاعي إال بعد موافقة اهليئة عىل 
استالمها  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل  مسبباً  بقرارها  الطلب  مقدم  اهليئة  وختطر  ذلك، 

للطلب، وحتدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة لذلك. 
(*)
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ال جيوز ملدير نظام استثامر مجاعي أن جيري أي تعديالت عىل النظام األسايس له إال بعد 
موافقة اهليئة عىل هذه التعديالت. 

حلمله  املكتسبة  احلقوق  يمس  ما  املقرتحة  التعديالت  يف  أن  وجدت  إذا  وللهيئة 
عىل  الوحدات  محلة  من   %٥٠ من  أكثر  موافقة  أخذ  النظام  مدير  من  تطلب  أن  الوحدات 

هذه التعديالت. 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٨٤) بتصحيح عبارة ( التعديالت املقفرحة) لتكون ( التعديالت املقرتحة) وذلك 

باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثامر مجاعي يف أي من األحوال التالية: 
إذا تبني أنه مل يتم الوفاء بأي من الرشوط اخلاصة بمنح الرتخيص.  ١ -

إذا كان يف ذلك محاية ملصلحة املشاركني يف النظام . ٢ -
إذا خالف مدير أو أمني استثامر أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة  ٣ -

معلومات غري صحيحة أو غري دقيقة أو مضللة. 
وجدت  إذا  الطلب  ترفض  أن  وللهيئة  الرتخيص،  إلغاء  النظام  مدير  طلب  إذا  ٤ -

رضورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة املشاركني.
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إلغاء  عىل  بعزمها  كتابة  اجلامعي  االستثامر  نظام  استثامر  أمني  أو  مدير  ختطر  أن  للهيئة 
يقدم  أن  االستثامر  أمني  أو  املدير  وعىل  لذلك،  دعتها  التي  واألسباب  النظام  ترخيص 
ترخيص  إلغاء  لتاليف  اهليئة  هبا  تقبل  إخطاره  تاريخ  من  يوماً  عرش  مخسة  خالل  تعهدات 

النظام. 
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للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثامر مجاعي أن تكلف شخصاً مرخصاً 
له ليقوم بأعامل تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من املحكمة املختصة، وجيب عليها يف هذه 

احلالة أن ختطر مدير وأمني استثامر النظام فوراً وكتابة باإلجراء الذي اختذته. 
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للهيئة، بناء عىل طلب يقدم هلا أن تأذن بتسويق نظام استثامر مجاعي مؤسس يف خارج 
دولة الكويت، وحتدد الالئحة التنفيذية الرشوط والضوابط اخلاصة هبذه احلالة. 

(*)
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للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثامر مجاعي مؤسس يف خارج دولة الكويت يف 
أي من األحوال التالية: 

* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (٨٩ ) بند (٣) بتصحيح كلمة ( إذا خالفه) لتكون ( إذا خالف) وذلك باستدراك 
جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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إذا تبني أنه مل يتم الوفاء بأي من الرشوط اخلاصة بمنح اإلذن.  ١ -
إذا كان يف ذلك محاية ملصلحة املشاركني يف النظام.  ٢ -

قدم  أو  الالئحة  أو  أحكام القانون  من  أياً  النظام  استثامر  أمني  أو  مدير  إذا خالف  ٣ -
للهيئة معلومات غري صحيحة أو غري دقيقة أو مضللة. 
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هذا  بأحكام  مجاعي  استثامر  نظام  استثامر  أمني  أو  مدير  التزام  عدم  هلا  تبني  إذا  للهيئة، 
القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له، أن تصدر تعليامهتا ملدير النظام بالتوقف لفرتة مؤقتة 
يف  اجلامعي  االستثامر  نظام  وحدات  يف  كالمها-  – أو  االشرتاك  أو  االسرتداد  عملية  عن 

التاريخ املحدد بتلك التعليامت. 
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خالل  الفصل  هذا  ألحكام   َ تنفيذاً السابقة  القرارات  من  اهليئة   لد التظلم  للمترضر 
واإلجراءات  القواعد  التظلم  شأن  يف  وترسي  كتابة.  إخطاره  تاريخ  من  يوماً  عرش  مخسة 

املنصوص عليها يف هذا القانون والئحته التنفيذية.
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ترسي أحكام هذا الفصل عىل األوراق املالية الصادرة عن الرشكات أياً كان شكل هذه 
األوراق وأياً كان الغرض منها. 
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تقدم  مل  ما  اخلاص  أو  العام  لالكتتاب  مالية  أوراق  بطرح  القيام  شخص  ألي  جيوز  ال 
التنفيذية  الالئحة  يف  عليها  املنصوص  واإلجراءات  البيانات  مع  تتفق  نرشة  االكتتاب  هلذا 

وتصادق عليها اهليئة. 
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وحتدد الالئحة التنفيذية أي استثناءات تقررها اهليئة من تطبيق أحكام هذه املادة. 
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مكتملة  للهيئة  تقديمها  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  ميض  بعد  نافذة  االكتتاب  نرشة  تكون 
املستندات واملعلومات والبيانات املطلوبة، ما مل تعلن اهليئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل 

هذا التاريخ، ويمكن متديد فرتة املراجعة املذكورة بموافقة مصدر األوراق املالية. 
وعىل اجلهة املصدرة أن توفر النرشة للجمهور بدون مقابل وعىل عنوان واضح يف دولة 

الكويت. 
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للهيئة أن ترفض نرشة االكتتاب يف أي حال من األحوال اآلتية: 
كون النرشة ال تتفق مع أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.  ١ -

تقديم النرشة دون أن تشفع بام يدل عىل سداد الرسم املقرر.  ٢ -
ختلف املصدر عن تقديم البيانات املالية املطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام  ٣ -

أو الئحة صدرت بموجبه. 
قرار  عىل  التأثري  شأنه  من  مما  ناقص  أو  صحيح  غري  بيان  عىل  النرشة  احتواء  ٤ -

املكتتب. 
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جيب أن تتضمن نرشة االكتتاب يف أسهم الرشكة عند تأسيسها اإلفصاح عن البيانات 
 (٧٠) املادة  يف  وتعديالته   ١٩٦٠ لسنة   ١٥ التجارية  الرشكات  قانون  عليها  نص  التي 
باإلضافة إىل البيانات التي حتددها الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق املال فضالً 

عن وجوب اإلفصاح عن البيانات التالية: 
أ- سابقة أعامل الرشكة. 

ب- أسامء أعضاء جملس اإلدارة واملديرين املسئولني وخرباهتم. 
% من أسهم الرشكة  أسامء حاميل األسهم اإلسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من ٥ج- 

والنسبة التي يمتلكها.
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الثالثة  السنوات  عن  احلسابات  مراقبي  من  املعتمدة  املالية  والبيانات  للقوائم  د- موجز 
السابقة أو تلك املدة التي تلت تأسيس الرشكة أهيام اقل طبقاً لقواعد اإلفصاح التي 

تبينها الالئحة التنفيذية وفقاً للنامذج التي تضعها اهليئة.
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التي  اللوائح  وفق  املالية  بياناهتا  عن  باإلفصاح  البورصة  يف  املدرجة  الرشكات  تلتزم 
تصدرها البورصة وتوافق عليها اهليئة.
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هبا  أوراقها  املدرجة  بالرشكات  اإلرساع  شأنه  من  ما  كل  باختاذ  البورصة  إلزام  للهيئة 
لإلفصاح عن أي تغيريات جوهرية قد حتدث يف أي من هذه الرشكات. 
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يسمح للجمهور مقابل رسوم حتددها اهليئة باإلطالع لد البورصة أو احلصول عىل 
نسخ من نرشات اإلصدار والتقارير الدورية واملعلومات والبيانات املودعة لد البورصة 

التي جري اإلعالن أو اإلفصاح عنها. 
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يقصد بالشخص املستفيد كل من له مصلحة متثل مخسة باملائة(٥%) فأكثر من رأسامل 
مع  بالتحالف  أو  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  ذلك  كان  سواء  البورصة  يف  مدرجة  رشكة 

آخرين. 
وتنظم الالئحة التنفيذية املقصود بالشخص املستفيد سواء بشكل مبارش أو غري مبارش 
كام تضع حتديداً للشخص املستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعترب مالكاً 
وذلك  املستفيد)  لتكون (بالشخص  املستفيذ)  بالشخص  كلمة (  بتصحيح  باملادة (١٠٠)  الوارد  املادي  اخلطأ  استدراك  تم   *

باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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مستفيداً، كام تضع حتديداً للمصالح األخر التي يتعني اإلفصاح عنها، وحتدد اإلجراءات 
املتعلقة بأسلوب وتوقيت اإلفصاح.
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جيب عىل الشخص املستفيد، خالل مدة ال تتجاوز مخسة أيام عمل من حتقق املصلحة، 
واجلهة  فيها  املالية  األوراق  تداول  يتم  التي  البورصة  إىل  منه  وموقع  معتمد  بيان  إرسال 

املصدرة لألوراق املالية عىل أن حيتوي البيان عىل املعلومات التي حتددها الالئحة. 
مسامهيها  أسامء  عن  تفصح  أن  البورصة  يف  املدرجة  املسامهة  الرشكات  عىل  جيب  كام 
الذين متثل نسبة مسامهتها ٥% أو أكثر من رأس ماهلا يف أي وقت من األوقات وكل تغيري 

يطرأ عىل هذه النسبة. 
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جيب إبالغ البورصة التي يتم تداول األوراق املالية فيها بأي تغيري يطرأ عىل املصلحة 
حمل اإلفصاح يتجاوز نصف الواحد باملائة من رأس مال اجلهة املصدرة وذلك خالل مدة 
ال تتجاوز مخسة أيام عمل من تاريخ التغيري، ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيري 

إىل انخفاض املصلحة عن مخسة باملائة من رأس املال.
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عىل كل مدير لرشكة مسامهة مدرجة، أن يفصح للهيئة والبورصة والرشكات عن أي 
مصلحة له يف األوراق املالية اخلاصة بالرشكة التي يعمل هبا أو أي رشكة تابعة هلا أو رشكة 

زميلة بغض النظر عن نسبة هذه املصلحة إىل رأسامل الرشكة.
ويرسي هذا االلتزام عىل كل مصلحة قائمة ألقاربه من الدرجة األويل أو لزوجه. 
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جيب عىل كل مدير ينطبق عليه نص املادة السابقة أن يفصح عن األمور اآلتية: 
أي تغيري يطرأ عىل املصلحة امللزم اإلفصاح عنها وفقاً للامدة السابقة.  ١ -

األوراق  يف  اكتتاب  بأي  هلا  تابعة  رشكة  أي  أو  الرشكة  من  له  ممنوح  حلق  ممارسته  ٢ -
املالية للرشكة أو رشكاهتا التابعة أو الزميلة .
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هلذه  املالية  األوراق  يف  باالكتتاب   أخر رشكة  أي  من  له  ممنوح  حلق  ممارسته  ٣ -
الرشكة.
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جملس  أعضاء  بإفصاح  خاص  بسجل  حتتفظ  أن  مدرجة  مسامهة  رشكة  كل  عىل  جيب 
تقررها  التي  املعلومات  و  البيانات  كل  عىل  حيتوي  واملدراء  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارات 
اهليئة، كام حيتوي عىل كل البيانات املتعلقة باملكافآت والرواتب واحلوافز وغريها من املزايا 
الشأن  أصحاب  حق  من  ويكون  العمومية،  اجلمعية  تقارير  يف  وتضمن   األخر املالية 

اإلطالع عىل هذا السجل خالل ساعات العمل املعتادة. 
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يتعني عىل البورصة املدرجة هبا الورقة املالية أن تعلن عن املعلومات التي تلقتها بشأن 
اإلفصاحات عن املصالح فور تلقيها املعلومات بالشكل الذي حتدده الالئحة التنفيذية. 
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يتحمل امللزم باإلفصاح املسئولية عن أية أرضار تلحق باهليئة أو البورصة أو الغري جراء 
عدم إفصاحهم عن مصاحلهم وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية. 
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بتحديد مقرها قرار  تنشأ باملحكمة الكلية حمكمة تسمي "حمكمة أسواق املال" يصدر 
من وزير العدل بموافقة املجلس األعىل للقضاء، وتتألف هذه املحكمة مما ييل:

باجلرائم  املتعلقة  اجلزائية  الدعاوي  يف  بالفصل  غريها  دون  ختتص  جزائية  دوائر  ١ -
املنصوص عليها يف هذا القانون، وتشكل دائرة اجلنايات من ثالثة قضاة أحدهم 
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األوىل  الدرجة  من  قايض  من  اجلنح  دائرة  تشكل  كام  األقل  عىل  مستشار  بدرجة 
القواعد  الدوائر  تلك  أمام  ورفعها  اجلزائية   الدعو حتريك  يف  وتتبع  األقل،  عىل 
واإلجراءات املقررة يف قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية وذلك فيام مل يرد به 

نص خاص يف هذا القانون. 
املتعلقة  اجلزائية  غري  الدعاوي  يف  بالفصل  غريها  دون  ختتص  جزائية  غري  دوائر  ٢ -
القانون  هذا  أحكام  تطبيق  عن  الناشئة  واإلدارية  واملدنية  التجارية  باملنازعات 
واألنظمة واللوائح اخلاصة بسوق األوراق املالية، ومنازعات التنفيذ املوضوعية 
املتعلقة باألحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه املنازعات، وتشكل هذه 

الدوائر من ثالثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار عىل األقل. 
قاضٍ أو أكثر تندبه املحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم املساس بأصل  ٣ -
احلق، يف املسائل التي خيشى عليها من فوات الوقت والتي ختتص هبا هذه املحكمة، 
وكذلك إشكاالت التنفيذ الوقتية وإصدار األوامر عىل العرائض واألوامر الوقتية 

وأوامر األداء املتعلقة هبا. 
غري  الدعاوي  عىل  له  املكملة  والقوانني  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  ويرسي 

اجلزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيام مل يرد به نص خاص فيه. 
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للمتهم  املحكمة  من  أو  املحقق  من  الصادرة  احلضور  وأوامر  القضائية  األوراق  تبلغ 
الثاين  الفصل  يف  املقررة  للقواعد  طبقاً  وذلك  املختصني  املال  سوق  هيئة  مندويب  بواسطة 
من الباب األول من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية، كام جيوز إعالنه يف حمل عمله 

بتسليم الصورة فيه ملن يقرر أنه من القائمني عىل إدارة هذا املحل أو من العاملني لديه. 
الربيد  أو  الفاكس  طريق  عن  املتهم  لغري  احلضور  وأوامر  األوراق  تلك  تبليغ  وجيوز 

االلكرتوين. 
وتنظم الالئحة التنفيذية كيفية اإلعالن هبذه الطريقة. 
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قانون  يف  عليها  املنصوص  القضائية  األوراق  بإعالن  املتعلقة  القواعد  من  استثناءً 
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املدنية  باملنازعات  املتعلقة  القضائية  األوراق  إعالن  جيوز  والتجارية،  املدنية  املرافعات 
والتجارية واإلدارية املنصوص عليها يف هذا القانون بطريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين. 
 – املال  ألسواق  العامة  واهليئة  املواصالت  وزارة  مع  بالتنسيق  العدل-  وزير  ويصدر 
والربامج  األجهزة  ونوعية  اإلعالن  إجراءات  بتنظيم  اخلاصة  والضوابط  بالرشوط  قراراً 
املستخدمة يف إجراء هذا اإلعالن ونامذج وشكل أوراق التكليف باحلضور واإلخطارات 
والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية املقررة يف شأهنا. ويرتتب البطالن عىل خمالفة 

أحكام هذه املادة. 
(*)
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إستثناءً من نص املواد ٤٩، ٥٩، ٩١ من قانون املرافعات املدنية والتجارية يراعى ما 
ييل:

باعتبار الدعو كأن مل تكن إذا مل يتم  جيب احلكم- بناء عىل طلب املدعي عليه – - ١
تكليف املدعي عليه باحلضور خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة 

الكتاب وكان ذلك راجعاً إىل فعل املدعي. 
إذا مل حيرض املدعي وال املدعي عليه يف أول جلسة أو يف أي جلسة أخر حكمت  ٢ -
املحكمة يف الدعو و إال قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة اإلعالن، 
وتقرر املحكمة الشطب إذا حرض الطرفان واتفقا عىل الشطب، ويف حالة ختلف 
 الدعو شطب  من  بدالً  املحكمة  عىل  وجب  الثانية  للمرة  املستأنف  أو  املدعي 
اعتبار  وجب  اجللسة  إهناء  قبل  الغائب  اخلصم  حرض  وإذا  تكن.  مل  كأن  اعتبارها 

الشطب كأن مل يكن.
أو  فيها  السري  بعد  الطرفان  حيرض  مل  إذا  تكن  مل  كأن   الدعو باعتبار  املحكمة  وحتكم 
إذا مل يعلن أحد اخلصوم اآلخر بالسري يف الدعو خالل ثالثني يوماً من شطبها وتدخل 
. وال يعترب امليعاد مرعياً إال  يف حساب هذا امليعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو مل يكن متصالً

بوصول اإلعالن إىل اخلصم قبل انقضائه. 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (١١١) بتصحيح عبارة ( ٩١منانون املرافعات) لتكون ( ٩١ من قانون املرافعات)، 
وعبارة ( ال املدعي) لتكون ( وال املدعي)، وذلك  باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة 

واخلمسون
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جيوز وقف الدعو بناء عىل اتفاق من اخلصوم عىل عدم السري فيها مدة ال تزيد  ٣ -
عىل شهرين من تاريخ إقرار املحكمة التفاقهم، وال يكون هلذا الوقف، أثر يف أي 

ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده إلجرائه.
النتهاء  التالية  يوماً  عرش  اخلمسة  خالل   الدعو يف  السري  اخلصوم  أحد  يعلن  مل  وإذا 

األجل- أياً كانت مدة الوقف - اعترب املدعي تاركاً دعواه واملستأنف تاركاً استئنافه. 
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للنظر  متخصصة  أكثر  أو  جزائية  غري  ودائرة  جزائية  دائرة  االستئناف  بمحكمة  تُرتب 
فيام يستأنف من األحكام الصادرة من حمكمة سوق املال ويكون حكمها باتاً ال جيوز الطعن 

عليه بأي طريق من طرق الطعن. 
الطعون  نظر  يف  الكلية  وباملحكمة  االستئناف  بمحكمة  االستئنافية  الدوائر  وتستمر 
اختصاص  من  أصبحت  التي  القضايا  يف  الصادرة  األحكام  عن  إليها  املرفوعة  االستئنافية 
حمكمة سوق املال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات يف 

موضوعها. 
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يتوىل رئيس املحكمة املختصة عند الطعن عىل األحكام باملعارضة أو االستئناف، حتديد 
للطاعن  إعالن  بمثابة  ذلك  ويعترب  تقديمها،  وقت  عريضته  يف  تدون  الطعن  لنظر  جلسة 
هبا ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناً، وتقوم إدارة الكتاب بإعالن العريضة لباقي اخلصوم 

بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.
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والترصف  بالتحقيق  غريها  دون  ختتص  املال  سوق  نيابة  تسمى  خاصة  نيابة  تنشأ 
الصادرة  األحكام  يف  والطعن  املال  سوق  حمكمة  بنظرها  ختتص  التي  اجلرائم  يف  واإلدعاء 

فيها. 
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عىل كل من هيئة سوق املال وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق واملحكمة 
ومعاونتهام يف البحث عن األدلة املتعلقة باجلرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. 
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أمامها  املنظورة  الدعاوي  نفسها  تلقاء  من  الكلية  باملحكمة  اجلزائية  غري  الدوائر  حتيل 
هذه  إىل  القانون  هذا  أحكام  بمقتىض  املال  سوق  حمكمة  اختصاص  من  أصبحت  والتي 
األخرية وذلك باحلالة التي تكون عليها، ويف حالة غياب أحد اخلصوم تعلن إدارة الكتاب 
إليها  أحيلت  التي  الدوائر  أمام  املحددة  املواعيد  يف  باحلضور  تكليفه  مع  إليه  اإلحالة 

 .الدعو
موضوعها  من  شق  يف  املحكوم  الدعاوي  عىل  السابقة  الفقرة  أحكام  ترسي  وال 
والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه جلزء من اخلصومة والدعاوي التي صدر فيها 

قرار بتأجيلها للنطق باحلكم ولو مع الترصيح بتقديم مذكرات. 
وتستمر املحاكم اجلزائية يف نظر القضايا املنظورة أمامها يف تاريخ العمل هبذا القانون 

عن اجلرائم التي أصبحت من اختصاص حمكمة سوق املال.
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يف  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  أو  القانون  هذا  يف  املقررة  بالتدابري  اإلخالل  عدم  مع 
قانون آخر، يعاقب عىل األفعال املؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات املنصوص عليها 

يف املواد التالية.
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املنفعة  قيمة  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنوات  مخس  تتجاوز  ال  مدة  باحلبس  يعاقب 
ثالثة  تتجاوز  وال  أعىل  أهيام  دينار  آالف  عرشة  مبلغ  أو  جتنبها  تم  التي  اخلسائر  أو  املحققة 
أضعاف قيمة املنفعة املحققة أو اخلسائر التي تم جتنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أهيام أعىل أو 
بإحد هاتني العقوبتني كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق رشاء أو بيع 
األوراق املالية أو الكشف عن املعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة عىل أساس املعلومات 
أثناء  املالية  باألوراق  يتداول  الذي  الشخص  ويعترب  مطلع.  غري  آخر  لشخص  الداخلية 
حيازته للمعلومات الداخلية منتفعاً هبا إذا كان الشخص عىل علم هبا عندما قام بالبيع أو 

الرشاء إال إذا استطاع إثبات أنه مل يتداول بناء عىل تلك املعلومات. 
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يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تتجاوز 
عرشة آالف دينار أو بإحد هاتني العقوبتني كل من خيضع ألحكام هذا القانون وأفشى 

رساً اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه. 
وتكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن عرشة 
آالف دينار وال تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحد هاتني العقوبتني إذا ثبت أنه حصل بأي 
أو  الرس  إفشاء  مقابل  لغريه  أو  لنفسه  مقابل  أو  مصلحة  أو  منفعة  عىل  األشكال  من  شكل 

املعلومة أو اخلرب. 
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يعاقب بغرامة ال تقل عن عرشة آالف دينار وال جتاوز مائة ألف دينار كل من أغفل 
اإلفصاح  أو  هبا  اإلدالء  الالئحة  أو  القانون  أوجب  جوهرية  معلومة  منع  أو  حجب  أو 
عنها للهيئة والبورصة بشأن رشاء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لرشاء أو بيع ورقة 

مالية.
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يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال جتاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من 
أحكام الفصل العارش يف شأن اإلفصاح عن املصالح.
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يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز مخس سنوات و بغرامة ال تقل عن عرشة آالف دينار وال 
جتاوز مائة ألف دينار أو بإحد هاتني العقوبتني كل من:

التداول  بشأن  مضلل  أو  زائف  إحياء  أو  مظهر  خلق  عىل  ينطوي  ترصفاً  ترصف  ١ -
الفعيل لورقة مالية أو لسوق األوراق املالية عن طريق:

أ- الدخول يف صفقة بشكل ال يؤدي إىل تغيري فعيل يف ملكية الورقة املالية. 
ب- إدخال أمر رشاء أو بيع ورقة مالية وهو عىل علم بأن أ مراً مقارباً من حيث احلجم 
والسعر وزمن البيع أو الرشاء لتلك الورقة املالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس 

الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.



≠ ¥≥¥ ≠

كل من أبرم أو أكثر يف ورقة مالية من شأهنا:   -٢
أ- رفع سعر تلك الورقة املالية لنفس املصدر هبدف حث اآلخرين عىل رشائها. 

ب- ختفيض سعر تلك الورقة املالية لنفس املصدر هبدف حث اآلخرين عىل بيعها. 
ج- خلق تداول فعيل أو ومهي هبدف حث اآلخرين عىل الرشاء أو البيع. 
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يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مائة ألف دينار أو ٢٠% من قيمة 
الفصل  يف  وارد  نص  أي  خالف  من  كل  أعىل  أهيام  املخالفة  وقوع  وقت  املخالفة  األسهم 

السابع من هذا القانون يف شأن االستحواذ ومحاية حقوق األقلية. 
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آالف  مخسة  مبلغ  عن  تقل  ال  وبغرامة  سنوات  مخس  تتجاوز  ال  مدة  باحلبس  يعاقب 
دينار وال جتاوز مبلغ مخسني ألف دينار أو بإحد هاتني العقوبتني كل شخص ثبت أن لديه 
مصلحة غري معلنة شجع أو أوىص بشكل علني عىل رشاء أو بيع ورقة مالية معينة وتعني 
املصلحة غري املعلنة أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو 

متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب هلا عالقة بالورقة املالية. 
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يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تتجاوز مخسني ألف دينار كل شخص 
ادعى بأن اهليئة قامت باختاذ أي إجراء أو قرار مل تقم باختاذه يف الواقع. 
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 يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تتجاوز مخسني ألف دينار كل من: 
- ١ زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون احلصول عىل الرتاخيص من اهليئة وفقاً ألحكام 

هذا القانون.
- ٢ قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخر باملخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحته 

التنفيذية. 
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هذا  يوجب  اهليئة  إىل  مستند  أو  دوري  تقرير  أي  تقديم  عن  عمداً  تأخر  أو  امتنع   ٣ -
القانون تقديمه. 

دون  بمزاولته  قام  نشاط  أي  مزاولة  من  مؤقتة  لفرتة  بحرمانه  احلكم  أيضاً  جيوز  كام 
ترخيص أو حرمانه من الدخول يف أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها. 

(*)
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يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسني ألف دينار كل من ارتكب 
فعالً من شأنه إعاقة حتقيقات أو أي نشاط رقايب للهيئة أو ملوظفيها، وتعد األفعال التالية من 

األفعال املعيقة لعمل اهليئة: 
عدم متكني موظفي اهليئة من االطالع عيل أي بيانات أو معلومات تر اهليئة أمهية  ١ -

االطالع عليها. 
عدم االلتزام بأي قرار هنائي صادر عن جملس التأديب يف اهليئة.  ٢ -
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املالية  املنفعة  قيمة  برد  األصلية  العقوبة  عن  فضالً  اجلاين  عىل  حيكم  األحوال  مجيع  يف 
التي حققها أو قيمة اخلسائر التي تم جتنبها نتيجة ارتكابه فعالً خمالفاً ألحكام هذا القانون. 
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جيوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من اجلرائم املنصوص عليها 
عضو  أو  إدارة  جملس  يف  كعضو  العمل  من  دائامً  أو  مؤقتاً  حرماناً  بحرمانه  القانون  هذا  يف 
ويكون  مشاهبة.  مهنة  أي  أو  مهنته  ممارسة  أو  مسامهة  رشكة  يف  تنفيذي  مدير  أو  منتدب 

احلرمان وجوبياً يف حال العود.
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جيوز ملحكمة سوق املال النزول باحلد األدنى لعقوبة احلبس التي يقيض هبا يف اجلرائم 
قانون  من   ٨٣ املادة  من  الثانية  الفقرة  بحكم  التقيد  دون  الشأن،  هذا  يف  عليها  املنصوص 

اجلزاء. 
باستدراك  وذلك  عىل)  اإلطالع   ) لتكون  عل)  االطالع   ) عبارة  بتصحيح  باملادة (١٢٧)  الوارد  املادي  اخلطأ  استدراك  تم   *

جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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كام جيوز هلا أن تأمر بوقف تنفيذ احلكم يف األحوال املنصوص عليها يف املادة ٨٢ من 
قانون اجلزاء أياً كانت العقوبة املقيض هبا. 
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جيوز للهيئة، يف أي مرحلة من مراحل الدعو اجلزائية وإىل أن يصدر فيها حكم بات، 
عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحد اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 
القانون وذلك مقابل أداء مبلغ ال يقل عن احلد األدنى للغرامة املقررة وال يزيد عن حدها 
األقىص، ويشرتط للصلح يف اجلرائم املنصوص عليها يف املواد ١٢٢، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧ 
إضافة إىل دفع املقابل املشار إليه رد قيمة أي منفعة حمققة أو خسائر تم جتنبها، وأال يكون 

 . املتهم عائداً
للقواعد  طبقاً  الصلح  رشوط  استيفاء  املتهم  عىل  خالهلا  جيب  التي  املهلة  اهليئة  وحتدد 

املتقدمة، ويف حال إمتام الصلح تنقيض الدعو اجلزائية. 
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تطلبت  إذا  العمل،  جهة  أو  اهليئة  من  طلب  عىل  بناء  أو  منه  بقرار  العام  للنائب  جيوز 
من  كل  مؤقتة  بصفة  املهنة  مزاولة  أو  الوظيفة  أو  العمل  عن  يوقف  أن  التحقيق  مصلحة 
بارشت النيابة التحقيق معه يف جريمة من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون. ويوقف 
عن العمل بقوة القانون كل من متت إحالته إىل املحكمة اجلزائية، عىل أنه جيوز للمحكمة 
أن تأمر أثناء إجراءات املحاكمة بخالف ذلك، بناء عىل طلب صاحب املصلحة أو من تلقاء 

نفسها.
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للنائب العام إذا جتمعت لدية دالئل كافية بالنسبة لشخص أو جمموعة من األشخاص 
اهليئة  من  طلب  عىل  بناء  أو  القانون،  هلذا  طبقاً  املجرمة  األفعال  من  فعالً  ارتكب  أنه  عىل 
كافة  اختاذ  وكذلك  وإدارهتا  أمواله  يف  والترصف  السفر  من  بمنعه  يأمر  أن  تفوضه،  من  أو 
يد  أو  املتهم  يد  حتت  التي  لألموال  بالنسبة  وذلك  الشأن  هذا  يف  التحفظية  اإلجراءات 
غريه كلها أو بعضها دون أن خيل ذلك بحق اهليئة أو من تكون له مصلحة، يف اختاذ كافة 

اإلجراءات القضائية التحفظية. 
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أو  القرص  املتهم  أوالد  ألموال  بالنسبة  اإلجراءات  ذات  اختاذ  العام  للنائب  وجيوز 
زوجه. 

تاريخ  من  يوماً  عرشين  خالل  املختصة  املحكمة  أمام  القرار  هذا  من  التظلم  وجيوز 
إصداره. 
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خالل  السابقة  املادة  يف  عليه  املنصوص  اهليئة  طلب  بشأن  قرار  اختاذ  العام  النائب  عىل 
الرفض  يكون  أن  جيب  الطلب  رفض  حال  ويف  تقديمه.  وقت  من  ساعة  وعرشين  أربع 
املحكمة  أمام  العام  النائب  قرار  من  يوماً  عرش  مخسة  خالل  التظلم  للهيئة  وجيوز   . مسبباً

املختصة. وعىل املحكمة أن تفصل يف هذا التظلم عىل وجه الرسعة. 
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ال جيوز أن تتعد قيمة األموال املتحفظ عليها قيمة أقىص عقوبة مالية يمكن توقيعها 
حصل  التي  املنفعة  قيمة  تقدير  يف  باهليئة  االستعانة  املحكمة  أو  العام  وللنائب  املتهم،  عىل 

عليها املتهم. 
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رفع  مصلحة  ذي  كل  من  أو  اهليئة  من  طلب  عىل  بناء  املحكمة  أو  العام  للنائب  جيوز 
اإلجراءات التحفظية إذا ما قدم املتهم الضامنات الكافية التي تقبل هبا اهليئة أو املحكمة. 
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يف حالة منع املتهم من إدارة أمواله، عىل النائب العام أن يعني مديراً إلدارة األموال التي 
تم املنع من إدارهتا بناء عىل ترشيح من اهليئة والتي حتدد ببيان منها واجبات وصالحيات 

وضوابط عمل هذا املدير. 
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دون  اجلزائية   الدعو وإقامة  التحقيق  العامة  النيابة  ومبارشة  البالغ  تقديم  حيول  ال 
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حق اهليئة يف مبارشة املساءلة التأديبية. وجيوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت يف املساءلة 
اجلزائي  احلكم  يكون  األحوال  مجيع  ويف  اجلزائية.   الدعو يف  الفصل  يتم  حتى  التأديبية 

ملزماً للكافة. 
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تعد خمالفة كل فعل خيالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو الئحة أو قرار أو تعليامت 
صادرة عن اهليئة.
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ينشأ جملس تأديب أو أكثر يف اهليئة يشكل من ثالثة أعضاء برئاسة قاض يندبه جملس 
القضاء األعىل وعضوين من ذوي اخلربة يف الشئون املالية واالقتصادية والقانونية. وتكون 
يف  النظر  املجلس  ويتوىل  للتجديد.  قابلة  سنوات  ثالث  التأديب  جملس  يف  العضوية  مدة 

األمور اآلتية: 
بمخالفة  واملتعلقة  اهليئة  من  واملرفوعة  إليه  املحالة  التأديبية  املساءلة  يف  الفصل  ١ -

أحكام هذا القانون أو الالئحة أو أي قرارات أو تعليامت صادرة بموجبه. 
الفصل يف التظلامت املرفوعة عن قرارات البورصة وجلنة النظر يف املخالفات فيها.  ٢ -
بمثابة  اللجنة  تلك  قرارات  يف  التظلامت  نظر  عند  اهليئة  يف  التأديب  جملس  ويعترب 

. هيئة استئنافية ويكون فصله فيها هنائياً
إصدار  وكيفية  التأديب  جملس  عمل  وإجراءات  وقواعد  نظام  التنفيذية  الالئحة  حتدد 

قراراته وإعالهنا لذوي الشأن. 
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حيظر عىل أي عضو يف جملس التأديب أثناء توليته مهام عمله أن تكون له أي مصلحة 
يكون  أن  أو  القانون  هذا  ألحكام  خاضعة  جهة  أي  مع  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  سواء 

حليفاً هلا.
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هذا  يف  الواردة  املخالفات  يف  اإلداري  التحقيق  مهمة  باهليئة  القانونية  اإلدارة  تتويل 
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وأداء  التحقيق  مهمة  ممارسة  وهبدف  وللمحقق  اهليئة.  من  إليها  واملحالة  والئحته  القانون 
عمله الصالحيات التالية: 

ذات  جهة  أو  حكومية  جهة  أي  من  وثائق  أو  مستندات  أو  بيانات  أي  طلب  حق  ١ -
شأن بنشاط اهليئة. 

سامع شهادة الشهود.  ٢ -
استدعاء أو طلب حضور كل من ير رضورة سامع أقواله.  ٣ -

حق االنتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لد أي جهة حكومية أو جهة ذات  ٤ -
شأن بنشاط اهليئة. 
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املخالف  إحالة  للهيئة  جاز  املخالفة  إتيان  عىل  أدلة  وجود  التحقيقات  أظهرت  ما  إذا 
إىل جملس التأديب وفق القواعد واإلجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية، وجيوز للهيئة 

 . التنبيه عىل املخالف بالتوقف عن ارتكاب املخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبالً
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ألي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام جملس التأديب احلق الكامل يف الدفاع عن 
نفسه، وله أن يوكل حمام للدفاع عنه. 
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جلسة التحقيق  يتعني إعالن املشكو يف حقه بالوقائع املنسوبة إليه وأسانيدها وموعد 
معه وذلك قبل سبعة أيام عمل عىل األقل من تاريخ وساعة التحقيق املحدد، عىل أن حتدد 

الالئحة التنفيذية طريقة ومواعيد اإلعالن وإجراءاته. 
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ملجلس التأديب بعد التحقق من املخالفة أن يوقع أي من اجلزاءات التالية:
التنبيه عىل املخالف بالتوقف عن ارتكاب املخالفة.  ١ -

اإلنذار. ٢ -
إخضاع املخالف ملزيد من الرقابة.  ٣ -
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إلزام املخالف بإعادة اجتياز االختبارات التأهيلية.  ٤ -
الوقف عن العمل أو مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز سنة.  ٥ -

الوقف عن مزاولة العمل أو املهنة بشكل هنائي.  ٦ -
وقف الرتخيص ملدة ال جتاوز ستة أشهر.  ٧ -

إلغاء الرتخيص. ٨ -
فرض قيود عىل نشاط أو أنشطة املخالف وحتدد الالئحة التنفيذية هذه القيود. ٩ -

إلغاء املعامالت ذات العالقة باملخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم اإلرضار  ١٠ -
بحقوق الغري حسن النية. 

وذلك  عليه  احلصول  يتم  تفويض  أو  توكيل  أو  صاحبه  من  تصويت  أي  إلغاء  ١١ -
باملخالفة ألحكام هذا القانون. 

طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات رشاء خارج نطاق عرض  ١٢ -
نص  أي  أو  القانون  هذا  من  السابع  الفصل  ألحكام  باملخالفة  وذلك  االستحواذ 

يتصل به يف الالئحة التنفيذية. 
حظر ممارسة حق التصويت ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ملساهم امتنع عن تقديم  ١٣ -
أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو خمالفاً للحقيقة وذلك باملخالفة ألحكام هذا القانون 

أو اللوائح الصادرة بموجبه. 
قيمة  من   % ٣٠- ١٤  تتعد ملكية  عىل  حصلت  جمموعة  أو  شخص  لكل  أمر  إصدار 
األوراق املالية املتداولة لرشكة مدرجة تلزم بتقديم عرض بالرشاء لكافة األسهم 

املتداولة املتبقية وإحالته للمحكمة املختصة يف حالة عدم االلتزام. 
تعليق نفاذ نرشة سارية طبقاً ألحكام هذا القانون.  ١٥ -

مالية  ورقة  إدراج  قرار  إلغاء  أو  تعليق  أو  حمدودة،  لفرتة  مالية  ورقة  تداول  وقف  ١٦ -
قبل نفاذه. 

عزل مدير أو أمني استثامر نظام استثامر مجاعي فشل يف تنفيذ املسئوليات املنصوص  ١٧ -
عليها يف هذا القانون أو الالئحة.
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جيوز لكل من صدر بحقه جزاء من اجلزاءات املنصوص عليها يف هذا القانون التظلم 
قرار  ويعترب  بالقرار،  كتابة  إخطاره  تاريخ  من  يوماً  عرش  مخسة  خالل  اهليئة   لد كتابة  منه 
عىل  الرد  عدم  ويعترب  املختصة  املحكمة  أمام  فيه  الطعن  وجيوز  هنائياً  التظلم  برفض  اهليئة 

التظلم خالل شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له. 
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جيوز تسوية املنازعات الناشئة عن االلتزامات املقررة يف هذا القانون أو أي قانون آخر 
اخلاص  للنظام  وفقاً  وذلك  التحكيم،  نظام  طريق  عن  املال  سوق  بمعامالت  تعلقت  إذا 

بالتحكيم الذي تضعه اهليئة. 
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جيوز للهيئة القيام بتبادل املعلومات واملستندات املتعلقة باملخالفات يف أمور األوراق 
املالية بني اهليئة وبني اهليئات املقابلة يف الدول األخر، وذلك وفقاً ملا تقدره اهليئة يف كل 

حالة عىل حدة وما تقتضيه املصلحة العامة رشيطة تطبيق مبدأ املعاملة باملثل. 
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تتمتع كل البيانات واملعلومات املتعلقة بعمل اهليئة بالرسية، وال جيوز الكشف عنها إال 
بموافقة اهليئة أو بموجب أمر من القايض. 

األوراق  سوق  يف  واملتعاملني  هلم  املرخص  األشخاص  ومعلومات  بيانات  تتمتع  كام 
املالية باحلامية املقررة للبيانات الشخصية والرسية، وال جيوز الكشف عنها إال يف األحوال 

التي جييزها القانون أو بموجب أمر من القايض.
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يصدر مرسوم بتسمية أعضاء جملس املفوضني خالل ثالثة أشهر من تاريخ إصدار هذا 
القانون. 
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عىل اهليئة أن تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ صدور 
مرسوم تسمية جملس املفوضني وتنرش يف اجلريدة الرسمية.

(*)
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هذا  تطبيق  عىل  الناشئة  املنازعات  تسوية  بشأن  ترسي   ١٦٤ املادة  أحكام  من  استثناء 
القانون بطريق التحكيم األحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء جلنة 

التحكيم والقواعد واإلجراءات املتبعة أمامها إىل حني إصدار اهليئة نظاماً للتحكيم. 
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بموجب أحكام هذا القانون يعترب سوق الكويت لألوراق املالية احلايل بورصة أوراق 
مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وبشكل 
خاص تلك املتعلقة برشوط وضوابط الرتخيص وذلك خالل سنة من تاريخ نرش الالئحة 

التنفيذية يف اجلريدة الرسمية.
وتكون مجيع القرارات والتعليامت واألنظمة الداخلية لسوق الكويت لألوراق املالية 
سارية املفعول إىل حني إلغائها أو تعديلها من قبل اهليئة وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية. 
* بتاريخ ٢٠١١/٣/٣ - بعد مثول هذا الكتاب للطبع - وافق جملس مفويض هيئة أسواق املال عىل مرشوع الالئحة التنفيذية 

وإصدارها.
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (١٥٣) بتصحيح عبارة ( بالقرار رقم) لتكون ( بالقرار الوزاري رقم) وذلك باستدراك 

جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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نرش  تاريخ  من  أشهر  ستة  خالل  اهليئة  إىل  القانون  هذا  يف  املقررة  الرقابية  املهام  تنتقل 
الالئحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل جلنة سوق الكويت لألوراق املالية يف جانبه الرقايب. 
وال جيوز للبورصة التي حلت حمل السوق وال للجنة السوق بعد هذا التاريخ مبارشة أي 

اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة. 
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عند  املالية  لألوراق  الكويت  لسوق  واملعنوية  املادية  األصول  كامل  اهليئة  إىل  تؤول 
صدور هذا القانون. وتستمر جلنة السوق يف إدارهتا إىل حني تويل اهليئة مهام اإلدارة. 

لتقييم  استشارية  جلنة  بتكليف  القانون  رسيان  من  األويل  السنة  خالل  اهليئة  وتقوم 
للهيئة  منها  يؤول  ما  وحتديد  املالية  لألوراق  الكويت  لسوق  واملعنوية  املادية  األصول 
وما يبقى منها للبورصة. عىل أن تفوض اهليئة كل من البورصة وجلنة السوق بإدارة هذه 
األصول والقيام باملهام اإلدارية واملالية التي يقتضيها سري مرفق البورصة خالل الفرتة 

االنتقالية. 
©±μ∑® …œU

دون إخالل باألوضاع الوظيفية املقررة ملوظفي سوق الكويت لألوراق املالية يف تاريخ 
العمل هبذا القانون، يستمر هؤالء املوظفون يف العمل لد اهليئة بذات احلقوق والواجبات 
القائمة يف ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآهتم عن فرتة عملهم السابقة بمعرفة سوق 
الكويت لألوراق املالية، وتلتزم اهليئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت 

لألوراق املالية وفق مقتضيات العمل هبذا القانون والئحته التنفيذية. 
عدد  إمجايل  من   (%٧٥) عن  نسبتهم  تقل  ال  بحيث  الكويتيني  توظيف  نسبة  وحتدد 

العاملني يف هيئة سوق املال وبورصات األوراق املالية ووكاالت املقاصة. 
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بموجب أحكام هذا القانون تعترب الرشكة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، 
وعىل الرشكة توفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية خالل سنة من 

تاريخ نرش الالئحة التنفيذية. 
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بموجب أحكام هذا القانون تعترب الوسيط املايل املرخص له يف سوق الكويت لألوراق 
املالية وسيطاً مالياً مرخصاً له يف البورصة، وعىل الوسيط ترتيب أوضاعه وفقاً ألحكام هذا 

القانون والئحته التنفيذية خالل ستة أشهر من تاريخ نرش الالئحة التنفيذية. 
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الكويت  سوق  يف  املدرجة  املالية  األوراق  مجيع  تعترب  القانون  هذا  أحكام  بموجب 
لألوراق املالية مدرجة يف البورصة.
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تعترب الصناديق االستثامرية املرصح هلا بموجب املرسوم بقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ 
وفقاً  أوضاعها  ترتيب  وعليها  التنفيذية  والئحته  القانون  هذا  أحكام  بموجب  هلا  مرخصاً 
ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية خالل ستة أشهر من تاريخ نرش الالئحة التنفيذية. 
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تعترب رشكات االستثامر املسجلة لد بنك الكويت املركزي والتي تزاول نشاط إدارة 
مجاعي  استثامر  أنظمة  بإدارة  هلا  مرخصاً  استثامرية  حمافظ  بإدارة  هلا  واملرخص  الغري  أموال 
بموجب أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقاً ألحكام هذا 

القانون والئحته التنفيذية خالل سنة من تاريخ نرش الالئحة التنفيذية. 
(*)
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بعد انتهاء املراحل االنتقالية املشار إليها يف هذا القانون يلغى العمل بالقوانني ومراسيم 
القوانني واملراسيم التالية: 

املرسوم الصادر بتاريخ ١٤ أغسطس ١٩٨٣- ١ بتنظيم سوق الكويت لألوراق املالية. 
يف  املقاصة  وغرفة  املالية  األوراق  تداول  عمليات  تصفية  بتنظيم  الصادر  املرسوم  ٢ -

سوق الكويت لألوراق املالية املؤرخ بتاريخ ٢٧ ديسمرب ١٩٨٦.
*  تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملادة (١٦٣) بند (٢) بتصحيح عبارة ( الصادر بتنظيم عمليات) لتكون ( الصادر بتنظيم 

تصفية عمليات) وذلك باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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اإلجارة  رشكات  إلنشاء  الرتخيص  شأن  يف   ١٩٩٨- ٣ لسنة   ١٢ رقم  القانون 
واالستثامر. 

املادة (١) واملادة (٢) واملواد من (٦) إىل (١٣) من املرسوم بقانون رقم ٣١- ٤ لسنة 
وتعديل  االستثامر،  صناديق  وإنشاء  املالية  األوراق  تداول  تنظيم  شأن  يف   ١٩٩٠
املادتني (٣)، (٥) بحيث تنتقل مسئوليات وزارة التجارة والصناعة اخلاصة هبذه 

املواد إىل اهليئة. 
الرشكات  أسهم  يف  املصالح  عن  اإلعالن  بشأن   ١٩٩٩- ٥ لسنة   ٢ رقم  القانون 

املسامهة. 
©±∂¥® …œU

يعترب هذا القانون، قانوناً خاصاً كام تعترب أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص يف 
قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه. 

©±∂μ® …œU

عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، وينرش يف اجلريدة الرسمية.
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صدر بقرص السيف يف :٧ ربيع األول ١٤٣١هـ
املوافق : ٢١ فرباير ٢٠١٠م.
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صدرت عدة قوانني ومراسيم بقوانني ومراسيم إلنشاء سوق الكويت لألوراق املالية 
وتنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق االستثامر وتصفية عمليات تداول األوراق 

املالية وغرفة املقاصة. 
ولقد نجحت تلك الترشيعات يف أن تكون حجر األساس يف تأسيس سوق لألوراق 
السنوات  خالل  وأصبحت  االقتصاد  وتنمية  تنشيط  يف  سامهت  كام  الكويت  بدولة  املالية 

القليلة املاضية سوقاً إقليمية رائدة وجماالً حمط أنظار املستثمرين يف األسواق الناشئة. 
سقوط  رأسها  وعىل  املال،  رأس  أسواق  شهدهتا  التي  العاملية(*)  التطورات  ضوء  ويف 
احلواجز والقيود التي كانت تعوق حركة رأس املال بني األقطار املختلفة، وظهور مالمح 
نظام عاملي جديد تسوده املنافسة وحرية التجارة وإكامالً لإلطار القانون والتنظيمي له حتت 

مظلة منظمة التجارة العاملية واتفاقيات التجارة الدولية. 
وكذلك يف ضوء التطورات التي شهدهتا السوق الكويتية خالل السنوات القليلة املاضية 
من نجاح بسبب ما تم تنفيذه من بيع احلكومة جلزء كبري من أسهمها للقطاع اخلاص وما 
نتج عن ذلك من توسيع قاعدة امللكية وتزايد أعداد املستثمرين يف سوق الكويت لألوراق 
املالية  األوراق  جمال  يف  العاملة  الرشكات  وانتشار  اعتبارية،  وأشخاص  أفراد  من  املالية 

وتشابك املعامالت فيام بينها. 
وأخرياً يف ضوء ما أفرزه التطبيق العميل ألحكام القوانني واملراسيم املنظمة من بعض 
أوجه القصور يف النظام القانوين والترشيعي احلاكم لسوق الكويت لألوراق املالية خاصة 
املرونة يف التعامل  إىل تطوير جهة الرقابة عليها مع توفري قدر أكرب من  يتعلق باحلاجة  فيام 
والسهولة يف اإلجراءات ومن إضفاء محاية قانونية عىل املستثمرين يف السوق خاصة الصغار 

منهم واحلد من التالعب لتحقيق الربح غري املرشوع. 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملذكرة اإليضاحية بتصحيح عبارة ( العاملية التس) لتكون ( العاملية التي ) وذلك باستدراك 

جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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لكل ذلك فقد رؤ تعديل اإلطار الترشيعي احلاكم ألسواق املال تعديالً جذرياً عن 
طريق وضع قانون جديد شامل يأخذ يف االعتبار ما سبق ذكره من تطورات عاملية وحملية 
ومن أوجه القصور ورضورات التطوير بحيث حتل حمل الترشيعات الراهنة وهي جمموعة 
من الترشيعات العديدة واملتفرقة، مع احلرص عىل أن يتضمن أبرز القواعد التنظيمية مع 
منح الالئحة التنفيذية جماالً واسعاً لتضمن التفصيالت العديدة ملواجهة املشكالت العملية 

يف نشاط اهليئة والبورصات وغريها من النظم املحتواة يف القانون.
واسرتشاداً بالترشيعات السارية يف كثري من البالد العربية واألجنبية، فإنه من املناسب 
إنشاء هيئة ألسواق املال يف دولة الكويت، وهي ركن رئييس من أركان أسواق املال بل هي 
مركزاً حيث متثل عنرص التوازن بني أركان أسواق رأس املال تضبط إيقاعها وحتقق توازهنا 
ومتارس الرقابة عليها وتضمن سالمة أدائها، حيث تفتقر أسواق املال بدولة الكويت إىل و 
جود تلك اهليئة، حيث ال تقوم أي جهة بوظائفها يف بعض األحيان، ويف أحيان أخر تقوم 
التي  الدراسات  من  الكثري  وأن  خاصة  الوظائف،  تلك  ببعض  والصناعة  التجارة  وزارة 
تناولت إصالح وتطوير سوق الكويت لألوراق املالية قد طالبت هبذا النهج كام أوصت به 

الدراسات التي أعدهتا املنظامت الدولية املعنية ومنها صندوق النقد الدويل. 
وتتضح أمهية إنشاء هيئة ألسواق املال يف دولة الكويت بالنظر إىل االعتبارات التالية: 

املالية  لألوراق  الكويت  سوق  عىل  الرقابة  يف  دورها  عىل  تقترص  ال  الوظائف  أ. أن 
ابتداء  املال  أسواق  عنارص  مجيع  عىل  والرقابة  اإلرشاف  خالل  من  تتجاوزه  وإنام 
هذه  يف  العاملة  الرشكات  جلميع  التصفية  حتى  واملامرسة  بالتأسيس  الرتخيص  من 

األسواق. 
ب. أنه بالرغم من أن عدد الرشكات املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية صغري نسبياً 
باملقارنة بمثيالهتا يف أسواق األوراق املالية يف الدول األخر، إال أنه من املالحظ أن القيمة 
الرأساملية للسوق الكويتي كبرية نسبياً باملقارنة بمثيالهتا يف األسواق األخر، كام أنه 
من املالحظ أن القيمة الرأساملية للسوق الكويتي تزداد بمعدالت كبرية من عام آلخر. 
بمعدل  للزيادة  قابلة  املالية  لألوراق  الكويت  سوق  يف  املقيدة  الرشكات  عدد  ج. أن 
والرشكات  املؤسسات  من  الكثري  حتول  ضوء  يف  القادمة  السنوات  خالل  ملموس 
رشكات  ظهور  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما  عامة  مسامهة  رشكات  إىل  واملقفلة  العائلية 
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لتقديم خدمات النقل واملقاوالت والرعاية الطبية والتعليمية وغريها، هذاً فضالً عن 
وبصفة  الصناعية  التنمية  برامج  لتنفيذ  نتيجة  الرشكات(*)  عدد  يف  املرتقب  التوسع 
خاصة يف جمال البرتوكيامويات وما يرتتب عليها من ظهور عرشات الرشكات يف جمال 

إنتاج السلع الوسيطة والنهائية. 
أن  سبق  كام  كبرية  بمعدالت  السوق  واجتاه  املال  أسواق  هيئة  دور  لشمول  ونظراً 
حتكم  التي  الراهنة  الترشيعات  مجيع  تعديل  اهليئة  إنشاء  عىل  يرتتب  فسوف  أوضحنا 
األنسب  ومن  األسلم  من  أن   رؤ فقد  ثم  ومن  الكويت،  دولة  يف  املال  رأس  سوق 
نظراً لكثرة التعديالت عىل أحكام الترشيعات القائمة وتعدد األحكام املقرتح إضافتها 
الكويت  بدولة  املال  أسواق  لتنظيم  شامالً  ليكون  املقدم  بقانون  املرشوع  إعداد  إليها، 

ويتم بموجبه:
أ- إلغاء مجيع الترشيعات املتعددة السارية والتي حتكم سوق رأس املال.

ب- إنشاء هيئة أسواق املال.
ج- تضمني املرشوع بقانون مجيع األحكام الالزمة لتنظيم أسواق رأس املال بعد األخذ 
وتفادي  املختلفة  املال  رأس  أسواق  يف  واملحلية  العاملية  التطورات  كل  احلسبان  يف 
املرشوع  وترك  السارية،  للترشيعات  الفعيل  التنفيذ  عنها  كشف  التي  القصور  أوجه 
املجال أمام اهليئة لوضع الضوابط اخلاصة بعمل األسواق سواء بالنسبة إلجراءات 
منح الرتاخيص وفقاً للرشوط التي حددها القانون، أو بالنسبة للنظم التي يتعني عىل 
البورصة إتباعها للتداول، أو بالنسبة لضامن مشاركة التخصصات املتنوعة واخلربات 
الشئون  يف  اخلربات  األخص  عىل  جمموعهم،  يف  اإلدارة  جمالس  أعضاء   لد الكافية 
املالية والقانونية واالقتصادية، فضالً عن ممارسة اهليئة لصور عديدة من الرقابة عىل 

نشاط هذه األسواق وبام حيقق هلا الكفاءة الشاملة. 
د- حتقيق املرونة الالزمة لعمل اهليئة وذلك بإتاحة املجال فسيحاً أمام الالئحة التنفيذية 
كي تتضمن العديد من التفصيالت سواء يف جمال اإلجراءات أو الضوابط التنظيمية 

بام حيقق األهداف يف املجاالت اآلتية: 
* تم استدراك اخلطأ املادي الوارد باملذكرة اإليضاحية بتصحيح عبارة ( هذا فضالً عن التوسع املرتقب يف عدد الرشكات) 
لتكون (هذا فضالً عن التوسع املرتقب يف عدد الرشكات) وذلك باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ 

السنة السادسة واخلمسون
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السوق  إدارة  تويل  خالل  من  التداول)  سوق   ) الثانوي  السوق  لعمل  آلية  توفري  ١ -
وضع كافة القواعد التي تنظم العمل يف السوق والتي ال تكون قابلة للتنفيذ إال 
التنفيذية،  الالئحة  يف  تضمن  التي  القواعد،  تلك  وتتمثل  اهليئة  من  اعتامدها  بعد 

عىل ما ييل:
- قواعد قيد األوراق املالية والرشكات ومكاتب السمرسة يف جداول السوق. 

- قواعد التداول يف األوراق املالية املدرجة وغري املدرجة الكويتية وغري الكويتية. 
- قواعد عروض الرشاء يف عمليات االستحواذ واالندماج .

- قواعد رشاء وبيع أسهم اخلزينة. 
- القواعد والضوابط التي تلتزم هبا رشكات الوساطة املالية يف تنفيذ أعامهلا ورشوط 

عضوية تلك الرشكات يف السوق. 
- قواعد جتزئة السهم.

- قواعد حظر وكشف التالعب يف األسعار واملامرسات غري العادلة الناجتة عن ترسيب 
واستغالل املعلومات الداخلية.

الرشكات  قيام  شأنه  من  ما  كل  باختاذ  البورصة  إلزام  للهيئة  يكون  أن  يراعى  كام  ٢ -
مما  للكافة  معلومة  غري  جوهرية  تغيريات  أي  عن  اإلفصاح  يف  باإلرساع  املدرجة 
يمكن أن يكون هلا تأثري جوهري عىل سعر األوراق املالية التي أصدرهتا الرشكة 
اهليئة  من  كل  ختطر  وأن  األمر  هذا  طبيعة  فيه  يوضح  بياناً  فوراً  تصدر  بأن  وذلك 

والبورصة وأن(*) تنرشه بالوسيلة التي حتددها اهليئة. 
توضح الالئحة التنفيذية بعض القرارات واإلجراءات التي تؤثر يف أسعار األوراق  ٣ -

املالية الواجب اإلفصاح عنها. 
كام حيرص القانون عىل تنظيم قواعد تضمن للهيئة مراجعة نشاط الرشكات ولعل  ٤ -
من أهم ما جيب أن تضمنه الالئحة التنفيذية أن تنظم ضوابط كل رشكة يتجاوز 
مجلة أوراقها املالية يف هناية السنة املالية العدد الذي حتدده الالئحة التنفيذية وكل 
وذلك  وأن)  البورصة   ) لتكون   ( و  أن  (البورصة  عبارة  بتصحيح  اإليضاحية  باملذكرة  الوارد  املادي  اخلطأ  استدراك  تم   *

باستدراك جملس الوزراء املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة السادسة واخلمسون.
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رشكة تم قيد أوراقها يف السوق وكل رشكة من الرشكات العاملة يف جمال األوراق 
سنوياً  تقريراً  والسوق  للهيئة  تقدم  أن  اجلامعي  االستثامر  أنظمة  وكذلك  املالية، 
باإلضافة إىل تقرير نصف سنوي وربع سنوي يتناول بياناهتا املالية وفق الضوابط 
واللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها اهليئة مع توفريها لكافة املتعاملني 
يف السوق عىل قدم املساواة من حيث حجم املعلومات ونوعيتها ودقتها وتوقيت 

توفريها. 
من  بدالً  الطبيعي  مكاهنا  وهو  للعقوبات.  املنظمة  األحكام  بقانون  املرشوع  ه- تضمني 

تضمينها قانون الرشكات التجارية. 
حل  ويرس  سهولة  حيقق  بام  املال  أسواق  بنشاط  متخصص  قضائي  جهاز  و- إنشاء 

املنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون. 
وقد حرص هذا القانون عىل إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أياً كان موضع هذا 
النص تقديراً لكون أ حكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق املال جيبُ يف تطبيقه أي 

قانون آخر خاص أو عام. 
ويف ضوء ما سبق فقد تم تقسيم القانون إىل عدة فصول عىل النحو التايل: 

Ë_« qBH‰: يتناول التعريفات بام يشمل أبرز املصطلحات املتداولة يف القانون أو يف  «

أسواق املال. 
وأهدافها  وتشكيلها  اهليئة  إنشاء  ويشمل  املال  أسواق  هيئة   :w U «  qBH «

واختصاصاهتا. 
Y: بورصات األوراق املالية.  U « qBH «

l: وكالة املقاصة. «d « qBH «

f: أنشطة األوراق املالية املنظمة.  U)« qBH «

œU”: مراجعة حسابات األشخاص املرخص هلم.  « qBH «

l: عمليات االستحواذ ومحاية حقوق األقلية.  U « qBH «

s: أنظمة االستثامر اجلامعي.  U « qBH «

هـ-
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l: نرشة االكتتاب لألوراق املالية الصادرة عن الرشكات. U « qBH «

d: اإلفصاح عن املصالح .  UF « qBH «

االختصاص  تنظيم  ويشمل  التأديبية  واجلزاءات  العقوبات   :dA  ÍœU(«  qBH «

واملخالفات  والعقوبات  اجلرائم  وحتديد  املختصة،  املحكمة  أمام  واإلجراءات  القضائي 
وقواعد التأديب فضالً عن تسوية املنازعات وفقاً لنظام التحكيم. 

dA: أحكام عامة.   w U « qBH «

dA: أحكام انتقالية.  Y U « qBH «



≠ ¥μ≤ ≠

 ≤∞±∞Ø±±± r — Í—«“Ë —«d  

(*)‰U*« ‚«u √ WLJ  dI  b b

‰bF « d “Ë

-بعد اإلطالع عىل الدستور،
- وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٩٩٠/٢٣ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له،
- وعيل القانون رقم ٢٠١٠/٧ بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية،
بتاريخ   ١٦٤ رقم  للقضاء  األعىل  املجلس  رئيس  املستشار  كتاب  وعىل   -

 ،٢٠١٠/٣/١١
—d??????

v Ë√ …œU

تنشأ باملحكمة الكلية حمكمة تسمى( حمكمة أسواق املال) وتتألف من دوائر جزائية وغري 
جزائية واستئنافية ويكون مقرها مبنى قرص العدل بصفة مؤقتة حلني إعداد مقر مناسب دائم هلا.

WO U  …œU

خيطر املستشار النائب العام الختاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء نيابة خاصة تسمى نيابة 
حمكمة  بنظرها  ختتص  التي  اجلرائم  يف  واالدعاء  بالتحقيق  غريها  دون  ختتص  املال  سوق 

أسواق املال والطعن يف األحكام الصادرة فيها.
W U  …œU

واإلداريني  املوظفني  من  الكايف  العدد  إليهام  املشار  اخلاصة  والنيابة  باملحكمة  يلحق 
والكتابيني الالزمني ملبارشة أعامهلام وتزويدمها بأجهزة احلاسب اآليل واملعدات واألدوات 

الكتابية الالزمة. 
WF «— …œU

االستئناف  حمكمة  رئيس  واملستشار  للقضاء  األعىل  املجلس  رئيس  املستشار  خيطر   
* نرش بالكويت اليوم العدد ٩٧٢ السنة ٥٦ بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٥.
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واملستشار رئيس املحكمة الكلية بصورة من هذا القرار. 
W U  …œU

تبلغ صورة من هذا القرار ملعايل وزير التجارة والصناعة للعلم.
W œU  …œU

 عىل وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينرش يف اجلريدة 
الرسمية.

œUL(« s ;« b  b «— Ø—UA? *«

WO u UI « Êu AK  ¡«—“u « fK  fOz— VzU

WO ö ù« Êu A «Ë ·U Ë_« d “ËË ‰bF « d “ËË
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الصفحةاملـوضوع
تقديم

شكر وتقدير
قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء جملس الدفاع األعىل 

١٧قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ يف شأن اجليش 
٥٧مرسوم بإنشاء كلية عسكرية 

٥٩قرار وزراي رقم ١ لسنة ١٩٩٩ بشأن الئحة النظام الداخيل لكلية عيل الصباح العسكرية 
٨٦مرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٧ بشأن احلرس الوطني 

٨٨قرار جملس الدفاع األعىل بتنظيم احلرس الوطني 
٩٢مرسوم يف شأن تنظيم خدمة االحتياط 

٩٧مرسوم بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ يف شأن اخلدمة اإللزامية واالحتياطية 
قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠١ بوقف العمل ببعض أحكام املرسوم بقانون رقم ١٠٢ 

١٢١لسنة ١٩٨٠ بشأن اخلدمة اإللزامية واالحتياطية 

١٢٥قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الرشطة 
١٦٥مرسوم رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء أكاديمية الرشطة 

١٧٤مرسوم رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء هيئة مساندة يف وزارة الداخلية 

١٧٧قرار جملس الوزراء رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٢ بشأن اهليئة املساندة يف وزارة الداخلية
مرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد 

١٧٨للعسكريني 

١٣
١١
٩
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الصفحةاملـوضوع
ومكافآت  معاشات  قانون  أحكام  رسيان  شـأن  يف   ١٩٦٧ لسنة   ٣١ رقم  قانون 
مناطق  يف  احلكومة  من  بتكليف  العاملني  من  غريهم  عىل  للعسكريني  التقاعد 

٢٠٤العمليات احلربية. 
مرسوم بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ بشأن العسكريني الذين استفادوا من أحكام 
ومكافآت  معاشات  قانون  أحكام  رسيان  شأن  يف   ١٩٦٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون 
مناطق  يف  احلكومة  من  بتكليف  العاملني  من  غريهم  عىل  للعسكريني  التقاعد 

٢٠٧العمليات احلربية. 
٢١٥قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ بنظام السلكني الدبلومايس والقنصيل 

٢٣٦قانون رقم ٣٦لسنة ١٩٨٢ يف شأن رجال اإلطفاء 
لرجال  الوظيفي  النظام  بشأن   ٢٠٠٣ لسنة   ٣ رقم  املدنية  اخلدمة  ديوان  قرار 

٢٤٢اإلطفاء
٢٦٢قانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل يف القطاع األهيل 

٣٤٠قانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ يف شأن العمل يف قطاع األعامل النفطية 
٣٥٧قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ يف شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

األوراق  نشاط  وتنظيم  املال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن   ٢٠١٠ لسنة   ٧ رقم  قانون 
٣٩٢املالية 

٤٥٢قرار وزاري رقم ٢٠١٠/١١١ بتحديد مقر حمكمة أسواق املال 
٤٥٤الفهــرس 
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