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 2016( لسنة --اقتراح القانون رقم )

 الوظائف القيادية بشأن التعيين في
 

 الدستور على االطالع بعد -

 له، والقوانين المعدلة المدنية الخدمة ديوان بقانون 1960لسنة ( 10) رقم األميري المرسوم وعلى -

 له، المعدلة والقوانين المدنية الخدمة شأن في 1979 ( لسنة15) رقم القانون وعلى -

 1979وعلى مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في  -

 لمكافحة الفساد، المتحدة األمم اتفاقية على بالموافقة 2006 ( لسنة47) رقم القانون وعلى -

في  1979ابريل  4بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في  2015( لسنة 111وعلى المرسوم رقم ) -

 شأن الخدمة المدنية

 الخاصىة الفسىاد واألحكىام لمكافحىة العامىة الهيئىة بإنشىا  2016( لسىنة 2قىم )ر بقىانون وعلىى مرسىوم -

 المالية الذمة عن بالكشف

 وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -

 

 - تعريفات:( 1المادة )

 : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

 : شاغلوا الدرجة الممتازة، وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد.ياديةالوظائف الق -

 مجلس الخدمة المدنية. : المجلس -

 . ديوان الخدمة المدنية: الديوان -

 الجهة: كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. -

 على ديوان الخدمة المدنية. الوزير: وهو الوزير الذي يشرف -

 يراد شغلها تحت مسؤوليته.  تقع الوظيفة التي الوزير الذي: الوزير المختص -

 اللجنة: اللجنة العليا الختيار القياديين. -

 .، تتولى إدارة االعمال التنفيذية للجنةأمانة السر: تتبع اللجنة العليا الختيار القياديين -

 

 - اللجنة العليا الختيار القياديين:( 2المادة )

برئاسىة رئىيس الىديوان وعضىوية سىتة مىن  )اللجنة العليىا الختيىار القيىاديين( يشكل المجلس لجنة تسمى (1

، مىن غيىر المجاالت اإلدارية والموارد البشرية والمالية والقانونيىة والسياسىية الكفا ة والخبرة في ذوي

تارهم المجلس بنا  علىى اقتىراحين مسىببين يقىدمهما كىال مىن يخالعاملين في الجهات الخاضعة للديوان، 

الوزير ورئيس الديوان، ويعمل بآلية االختيار هذه في كل مرة يتم فيهىا التجديىد ألي عضىو فىي اللجنىة، 

 على أن يكون للمنظمات األهلية في المجتمع المدني ممثال في هذا التشكيل.
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ها، وفي االجتماع األول بعىد كىل تغييىر يحىد  فىي واحىد أو تختار اللجنة نائبا للرئيس في أول اجتماع ل (2

 أكثر من أعضا  اللجنة.

مدة العضوية ألعضا  اللجنة الستة ثال  سنوات، ويستثنى من ذلك الدورة األولى لألعضا ، حي  يىتم  (3

الثالثىة، استبدال اثنين منهم بالقرعة مع نهاية السنة الثانية، واثنين آخرين منهم بالقرعة مىع نهايىة السىنة 

وآخر اثنين مع نهاية السنة الرابعة، ويجوز التجديد للعضو مرة واحدة فقط، كما يمكن التغيير فىي حالىة 

 رغبة عضو اللجنة باالستقالة منها.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضىائها علىى أن يكىون مىن  (4

وص إجرا ات التقيىيم بأكثريىة األعضىا  الحاضىرين، وعنىد تعىادل بينهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بخص

 األصوات ترجح الكفة التي فيها رئيس االجتماع.

يضع الديوان الئحىة داخليىة تىنظم أعمىال اللجنىة، علىى أن تشىمل تنظىيم حىاالت تعىارض المصىالح عنىد  (5

 األعضا ، والحاالت التي ينبغي فيها االستعانة بشخصيات لحضور اجتماعاتها.

 يتولى أمين السر أعمال مقرر اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. (6

 

 اللجنة: اتاختصاص -( 3المادة )

 تختص اللجنة بما يلي:

وضىع وإدارة وتنفيىذ نظىىام متكامىل للتعيىين فىىي الوظىائف القياديىىة فىي الجهىات الخاضىىعة لىديوان الخدمىىة  (1

 الرشيدة. اإلدارةهم واعفائهم، وفق أفضل الممارسات الدولية في المدنية وتقييم أدا  القياديين والتجديد ل

التأكىد مىن اإلجىرا ات التىي تىتم قبىل خلىو المنصىى  القيىادي بسىتة شىهور مىرورا بىاإلعالن عىن الوظيفىىة  (2

الشاغرة وحتى صدور قرار اللجنة بتسمية القيادي وارسال القرار الى الجهة المختصة بإصىدار مرسىوم 

 التعيين.

 مرشحين للتعيين في الوظائف القيادية واختيار الشخص المناس  منهم.مقابلة ال (3

 اقتراح ما تراه مفيدا لتحقيق أهداف هذا القانون واعتماده من المجلس. (4

 

 أمانة السر: -( 4المادة )

 رئىيس الىديوانبقىرار مىن  ويتم اعتماد هيكلها التنظيمىي اللجنة العليا الختيار القياديين( تنشأ أمانة سر ) (1

 .على اقتراح من اللجنة بنا 

 يضع الديوان الئحة داخلية تنظم أعمال أمانة السر، تشمل تنظيم حاالت تعارض المصالح للعاملين فيها. (2

تضع أمانة السر )دليل الوصف الوظيفي للقياديين( بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتضمن: تحديد المهىام  (3

لمىؤهالت العلميىة والشىهادات المهنيىة والخبىرات العمليىة الوظيفية وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتهىا وا

 . والقدرات والمهارات المطلوبة إلشغالها، ويعتمد هذا الدليل من اللجنة

 الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطا   تضع أمانة السر خطة لبرامج التأهيل للمرشحين للتعيين في   (4

، وكذلك خطة برامج تدريبية متقدمة لمن يتولى الوظائف القيادية، تكون من ضمنها أساسيا للتعيين فيها

 برامج تتعلق باإلدارة الرشيدة. 
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 - اإلعالن عن الوظائف الشاغرة:( 5المادة )

علىىى كىىل جهىىة أن تعىىد بيانىىا فصىىليا بالوظىىائف القياديىىة الشىىاغرة والمتوقىىع شىىغورها خىىالل سىىتة أشىىهر،  (1

الماليىىة ووصىىف مىىوجز لهىىا وشىىروط شىىغلها طبقىىا لبطاقىىة  متضىىمنا مسىىميات هىىذه الوظىىائف ودرجاتهىىا

الوصف الوظيفي، والمهارات والقدرات الالزمة لشغلها والمدة المحددة لتلقي الطلبات، ويقدم هذا البيان 

 الى الوزير المختص وترسل نسخة منه الى اللجنة.

ن وأيضىا علىى موقىع الجهىة يتم اإلعالن عىن الوظيفىة القياديىة الشىاغرة علىى الموقىع االلكترونىي للىديوا (2

 المعنية، في أيام األحد ولمدة اسبوعين، وفي صحيفتين محليتين يومية لمرة واحدة.

تستقبل أمانة السر طلبىات التقىدم للوظيفىة القياديىة ومرفقاتىه المىذكورة فىي االعىالن خىالل المىدة المعلىن  (3

 ومن مرفقاته. عنها، وإذا كان الطل  المقدم ورقيا يتم إرفاق نسخة الكترونية منه

يحصىىل مقىىدم الطلىى  علىىى إشىىعار يثبىىت تسىىلم طلبىىه، وفىىي حىىال كىىان تقىىديم الطلىى  مىىن خىىالل البريىىد  (4

 االلكتروني فيُرسل لمقدمه إشعارا إلكترونيا يفيد وصول طلبه.

ال يجوز ترك الوظيفة القيادية شاغره ألكثر من ثالثة شهور دون االعالن عنها، وفي حالىة انتهىا  هىذه  (5

للجنىىه العليىىا االعىىالن عىىن الوظيفىىة الشىىاغرة خىىالل شىىهر مىىن انتهىىا  الثالثىىة شىىهور وبىىدون المىىدة يحىىق 

 الرجوع للجهة ذات العالقة بالوظيفة الشاغرة.

 

 - فرز الطلبات:( 6المادة )

تتىىولى أمانىىة السىىر فىىرز الطلبىىات المتقدمىىة وحصىىر المسىىتوفية منهىىا للشىىروط والمتطلبىىات الىىواردة فىىي  (1

 عالن.اإل

الخىاص بالوظيفىة ( للقيىاديين)دليىل الوصىف الىوظيفي تقوم أمانة السر بالنظر في الطلبات المتوافقة مىع  (2

 .%10الشاغرة، وترصد درجات لكل مرشح من 

 تطلع أمانة السر على سجل المتقدم في الجوان  التالية: (3

 .تقييم أدائه في وظيفته -

 لق بنطاق اختصاصه.المالحظات النهائية للجهات الرقابية فيما يتع -

( مىن مرسىوم نظىام الخدمىة المدنيىة 1العامة لتولي الوظائف العامة الواردة فىي المىادة ) الشروطتوفر  -

 بالتنسيق مع الجهات المعنية.  1979لسنة 

 .%20وترصد درجات لكل مرشح من 

 لقياس الجوان  التالية:لكل وظيفة  تجري أمانة السر مقابالت تمهيدية مع المتقدمين (4

 اللمام بطبيعة العمل في الجهة والوظيفة التي يتقدم لها.ا -

 الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي. -

 المظهر الالئق والقدرة على التخاط . -

 .%20وترصد درجات لكل مرشح من 



 

 

                                                  | مقدم من انوناقتراح ق 4

 الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام رابطة االجتماعيين الكويتية االتحاد العام لعمال الكويت جمعية الشفافية الكويتية

 لمتابعة وتقييم األداء البرلماني الكويتية الجمعية ين الكويتيةجمعية المهندس الجمعية الكويتية لحقوق االنسان الكويتية االقتصاديةالجمعية 

 االتحاد الوطني لطلبة الكويت الهيئة التنفيذية جمعية المعلمين الكويتية الكويتية جمعية المحاسبين والمراجعين جمعية الخريجين الكويتية

 

تختار أمانة السر أفضل خمسة مرشحين من بين المتقدمين، من واقع ما هىو وارد فىي األوراق المقدمىة  (5

واقىىع نتىىائج المقابلىىة التمهيديىىة، وترفىىع أسىىما  المرشىىحين المتىىأهلين وأوراقهىىم  مىىن المرشىىحين، ومىىن

 ( إلى اللجنة إلجرا  المقابالت الشخصية واتخاذ القرار المناس .%50ونتائجهم )من 

يجوز للجنة تشىكيل فريىق عمىل أو أكثىر، يخىتص فىي اجىرا  المقىابالت التمهيديىة، يتكىون مىن ثالثىة أو  (6

 في اجرا  المقابالت الوظيفية الختيار القياديين.خمسة أعضا  متخصصين 

 

 - المقابالت ومعايير المفاضلة لالختيار:( 7المادة )

تقوم اللجنة بمقابلة المرشحين للمنص  القيادي، ولغايات المفاضلة فيما بينهم تقوم بإجرا  المقابالت 

 :%50لكل مرشح من مسترشدة بمعايير التقييم واألوزان النسبية التالية، وترصد درجات 

 (%10) القدرات اإلدارية والقيادية: (1

 مهارات التفكير المنطقي والتحليلي. -

 القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في األوقات المناسبة. -

 (%20) المهارات: (2

 القدرة على التواصل مع األطراف ذات العالقة. -

 مهارات االتصال والتفاوض وإدارة االجتماعات.  -

 والتكنولوجيا. إتقان اللغات -

 (%20: )التخطيط االستراتيجي (3

 الخبرة في إدارة البرامج والمشاريع. -

 القدرة على تحديد أولويات العمل. -

 رؤية متميزة لتطوير العمل. -

 

 - تسمية القيادي:( 8المادة )

بهم حس  متوسط نتائج التقييم ( وتحدد اللجنة ترتي7( و )6المرشحين حس  المادتين ) نتائجيتم جمع 

)من مائة( التي حصل عليها كل مرشح، ويكون قرار اللجنة في االختيار نهائيا، وترسل قراراتها إلى 

 السلطة المختصة إلصدار قرار التعيين للمرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة.

 سنوات.الوظائف القيادية في الجهات لمدة أربع  في التعيينويكون 

 

 - تقييم أداء القياديين والتجديد لهم:( 9المادة )

تضىىع اللجنىىة مؤشىىرات قيىىاس أدا  القيىىاديين وفقىىا ألفضىىل الممارسىىات الدوليىىة وتعتمىىدها مىىن المجلىىس،  (1

وتنظر في تحديثها دوريا، مىع تحديىد األطىراف المعنيىة بىالتقييم، ثىم يىتم بنىا  عليهىا تقيىيم أدا  القيىاديين 

 سنويا.
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وذلىك بالتنسىيق مىع الجهىة المعنيىة يراعى فيه األدا  المتميىز واألقىل تميىزا ،  للحوافز اللجنة نظاما   تضع (2

يجىوز مىنح  والمن المجلس، ويىتم مىنح الحىوافز بنىا  علىى نتىائج التقيىيم السىنوي،  عتمدهتوبكل وظيفة، 

 .الجهة الواحدة جميع القياديين ذات الحوافز في

  مىىدة عمىىل القيىىادي التجديىىد لىىه فىىي منصىىبه بنىىا  علىىى طلبىىه أو بتزكيىىة مىىن الىىوزير يجىىوز بعىىد انقضىىا (3

المختص، وللجنة ان تنظر في الطل  أو التزكية وتفصل بالموضوع بنا  على تقييم أدائىه فىي السىنوات 

 التي تولى فيها المسؤولية وبعد اجرا  مقابلة شخصية معه.

ال فىي إاعتبارهىا الجهىة التىي اعتمىدت تعيينىه، وال يكىون ذلىك ال يتم عزل القيادي اال بقرار من اللجنة ب (4

لى وجهة نظره، ويكون قرار اللجنىة إحالة حصوله على تقييم ضعيف لسنتين متتاليتين، وبعد االستماع 

 بعد ذلك نهائيا. 

 

 - الوظائف غير الخاضعة للديوان:( 10المادة )

خاضعة لديوان الخدمة المدنية، حي  تكون لكل يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف غير ال

 منها لجنة خاصة ضمن جهازها لتطبيق معايير العدالة والجدارة متوخية أهداف هذا القانون. هةج

 

 - المساءلة:( 11المادة )

بهدف تعزيز المسا لة في أعمال اللجنة، يتم تحرير محاضر رسمية الجتماعات كل من: اللجنىة وأمانىة 

يقدمىه لكىل مىن مجلىس  عنهىا سىنويا   المحاضر لرقابة ديوان المحاسىبة، الىذي يعىد تقريىرا   السر، وتخضع هذه

 . األمة ومجلس الوزرا 

قابلته اللجنة ان يطلع على قراراتها الخاصة بنتيجته والحصول على نسخة رسمية  الذيللمرشح  ويجوز

 منها.

 

 - إنفاذ القانون:( 12المادة )

بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر  2015لسنة  111( من )مرسوم رقم 1مكرر 30تلغى فقرة )مادة 

 في شأن الخدمة المدنية(. 1979ابريل  4في 

يتعىارض  ويصدر كل من المجلس والديوان القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى كل حكىم

  . مع أحكامه

 .تنفيذ هذا القانون- يخصه  ماكل في  -وعلى رئيس مجلس الوزرا  والوزرا 

                                                 
 على األقل لشغل الوظيفة القيادية ... الخ. 3مكرر: يرشح الوزير المختص عدد  30مادة  1



 

 

                                                  | مقدم من انوناقتراح ق 6

 الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام رابطة االجتماعيين الكويتية االتحاد العام لعمال الكويت جمعية الشفافية الكويتية

 لمتابعة وتقييم األداء البرلماني الكويتية الجمعية ين الكويتيةجمعية المهندس الجمعية الكويتية لحقوق االنسان الكويتية االقتصاديةالجمعية 

 االتحاد الوطني لطلبة الكويت الهيئة التنفيذية جمعية المعلمين الكويتية الكويتية جمعية المحاسبين والمراجعين جمعية الخريجين الكويتية

 

 المذكرة اإليضاحية

 2016( لسنة --للقانون رقم )

 الوظائف القيادية بشأن التعيين في
 

بشأن المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  2006( لسنة 47( من قانون رقم )7جا  في المادة )

ى األمر ووفقا للمبادئ األساسىية لنظامهىا القىانوني، إلىى تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتض)الفساد ما يلي: )

اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين 

عنىىد االقتضىىا ، واسىىتخدامهم واسىىتبقائهم وتىىرقيتهم وإحىىالتهم علىىى التقاعىىد تتسىىم بأنهىىا: )أ( تقىىوم علىىى مبىىادئ 

لشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة واإلنصاف واألهلية ) ( تشتمل على إجرا ات مناسبة الكفا ة وا

الختيار وتدري  أفراد لتولي المناص  العمومية التىي تعتبىر عرضىة للفسىاد بصىفة خاصىة وضىمان تنىاوبهم 

 .((على المناص  عند االقتضا 

لمكافحىة الفسىاد  العامىة الهيئىة بإنشىا 2016  لسىنة 2 رقىم ( مىن قىانون7( فقرة )5كما جا  في المادة )

)دراسىة التشىريعات واألدوات القانونيىة المتعلقىة )المالية الىنص التىالي:  الذمة عن بالكشف الخاصة واألحكام

بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديالت الالزمىة عليهىا لمواكبىة االتفاقيىات والمعاهىدات الدوليىة التىي 

ويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير الالزمة للوقايىة مىن الفسىاد وتحىدي  آليىات ووسىائل صادقت عليها الك

 .(مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة(

الجهىىات  وحسىىن تنفيىىذ الخطىىط وتنفيىىذ االختصاصىىات فىىي ومىىن أجىىل ضىىمان االرتقىىا  بىىاألدا  الىىوظيفي

لىذلك علىى ذلىك التنفيىذ،  الذين يقومىون أو يشىرفوناديين فإن السبيل إلى ذلك هو حسن اختيار القي ،الحكومية

الوظائف القيادية ووضعت الضوابط والقواعد  فيوالتجديد أعطت الدولة كل اهتمامها إلى االختيار والتعيين 

 . واألهليةتكفل اختيار الشخص المناس  لكل مسؤولية وفقا لمعايير الجدارة واإلنصاف  التي

 

 ( مادة، وفيما يلي يتم إيضاح عدد من تلك المواد.12انون استجابة لكل ذلك، وشمل )لقد جا  هذا الق

 

لضمان أن يكون االختيار للقياديين بنا  علىى  )اللجنة العليا الختيار القياديين( ( شؤون2تناولت المادة )

فىي عضىوية الن مىدة أمىا بشىأأي اعتبارات أخرى غير مهنيىة  معايير الجدارة واإلنصاف واألهلية بعيدا عن 

اللجنة فقد تم توقيتها بثال  سنوات، ويستثنى من ذلك الدورة األولى لألعضا ، وذلك لضىمان تواصىل عمىل 

وقىد أجىازت الفقىرة الخامسىة للجنىة   رهم جميعىا فىي نهايىة الىثال  سىنواتاللجنة وتناقل الخبرة بدال من تغييى

اعاتها، وخاصة دعوة الوزير المختص أو مىن يمثلىه دعوة من تراه مناسبا لحضور اجتماع أو أكثر من اجتم

 عند مناقشة الترشيحات التي تعني الجهة التي تقع تحت مسؤوليته، دون أن يشارك في التصويت.

 

 ( اختصاصات اللجنة.3وتناولت المادة )
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، سىر( الأمانىة ) وهىي( جهىة تتىولى األعمىال التنفيذيىة المتعلقىة بهىذا القىانون، 4حددت المادة )في حين 

سوا  تقىرر أن يكىون قطاعىا يتىواله قياديىا بدرجىة وكيىل وزارة أو وكيىل وزارة مسىاعد أو غيىر ذلىك، تتبىع 

اللجنة  على أن تضع أمانة السر )دليل الوصف الوظيفي للقياديين( بالتنسيق مع الجهات المعنية، باعتبار أن 

هناك جوان  عامة يشترك فيها جميع القياديين في الدولة وجوان  تخصصية تتناس  وطبيعة عمل كل جهة 

 وأحيانا كل وظيفة في الجهة الواحدة، ويعتمد هذا الدليل من اللجنة.

 

 ( إجرا ات اإلعالن عن الوظائف القيادية الشاغرة وإجرا ات استقبال الطلبات.5وتناولت المادة )

 

ا ينطبىق عليهىا مىن شىروط مىع الطلبىات المقدمىة وفىرز مى أمانة السىر( تعامل 6في حين تناولت المادة )

أفضىل خمسىة مرشىحين مىن بىين المتقىدمين، ثىم ترفىع  أمانىة السىرختىار توبنا  علىى ذلىك،   واستبعاد غيرها

ولمعالجىة الحىاالت التىي يتقىدم فيهىا   اختيىار القيىادي المناسى للجنة إلجىرا  المقىابالت الشخصىية و همأسما 

جرا  المقابالت التمهيديىة، فقىد أجىازت المىادة للجنىة أن كثير من المرشحين لوظيفة أو أكثر، مما يؤخر من إ

 .المقابالت التمهيدية تشكل أكثر من فريق عمل إلجرا 

 

مىىن  ومعىىايير المفاضىىلة لالختيىىار المرشىىحين الخمسىىة ( إجىىرا ات اللجنىىة فىىي مقىىابالت7المىىادة )بينىىت و

 بينهم.

 

 ي، ومدة شغل الوظيفة القيادية أربع سنوات.( أن قرار اللجنة في اختيار القيادي نهائ8بينت المادة )كما 

 

الدوليىة، قيىاس أدا  القيىاديين وفقىا ألفضىل الممارسىات لمؤشرات ضرورة وضع ( أكدت على 9المادة )

لتحقيىق العدالىة فىي التقيىيم، كمىا نظمىت  يراعىى فيىه األدا  المتميىز واألقىل تميىزا   للحوافز نظام وكذلك وضع

 القيادي وآلية التجديد له أو عزله. المادة حاالت انتها  فترة

 

تم النص على وجود استثنا ات في تطبيق هذا القانون، حي  أنه ينطبق علىى الجهىات ( 10في المادة )

الخاضعة إلشراف ديوان الخدمة المدنية، ولكن هذا االستثنا  ليس مطلقا وال يعني أن الجهات غير الخاضعة 

للديوان يتم فيها التعيين في الوظائف القيادية دون ضوابط، بل البد أن يكون لكل جهة حكومية لجنة خاصة 

ضمن جهازها لتطبيق معايير الجدارة واإلنصاف واألهلية متوخية أهداف هذا القانون من خالل وضع نظام 

 داخلي لهذا الغرض.

 

ألعضا  اللجنة ولتحقيق المسا لة والرقابة على أعمال اللجنة بعد أن منح هذا القانون صالحيات واسعة 

مىن إجىرا ات المسىا لة علىى أعمىال ( 11المىادة ) عىززتللجهات العامة في الدولة، فقد  القياديينفي اختيار 

 . اللجنة

 


