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مقدمة جمعية املعلمني الكويتية
جلمعية املعلمني الكويتية رسالتها وأهدافها التربوية واملهنية القائمة على دعم 
وفي احلفاظ على  وتعزيزها  املعلمني  واالرتقاء مبكانة  عام  بشكل  التربوية  املسيرة 
حقوقهم ومكتسباتهم ودفعهم ألداء رسالتهم على أكمل وجه ، وفي إطار مهني يعي 
فيه املعلم دوره الكامل  واملسؤوليات املتنامية املناطة به ، وحاجته املاسة إلى تعزيز 
وتطوير قدراته وامكاناته بشكل دائم ومواكبة التطور التعليمي واملستجدات والكفايات 

التربوية واملهنية والقانونية  املتالحقة . 

في  نصت  والتي  اجلمعية  ألهداف   2 املادة  من   “ ج   “ الفقرة  في  جاء  ما  ولعل 
مضمونها على العناية باملصالح املشتركة لألعضاء ومتثيلهم لدى السلطات املختصة 
والتوسع في العمل على رفع مستواهم العلمي واالجتماعي بكافة الوسائل إمنا يؤكد 
الدور الكبير الذي تقدمه اجلمعية في اِلشأن املهني والقانوني اخلاص باملعلمني مبا 
الوظيفية وما يتعلق باحلقوق  القانونية  اللوائح  بيان وتوضيح  في ذلك دورها في 
تهيئة األجواء  املهنية ومبا يساهم في  أوضاعهم  التي حتكم  والضوابط  والواجبات 
النفسية  والراحة  الثقة  ومنحهم  رسالتهم  مع  املتوافقة  ومكانتهم  لهم  املناسبة 

والشعور باالستقرار والرضا الوظيفي . 

إطار جملة اإلصدارات  الصادر عن اجلمعية في  للمعلم  القانوني  الدليل  ويأتي 
الذي  الدليل  وهو   ، والتوعوي   اإلرشادي  باجلانب  واملرتبطة  واملتميزة  الهادفة 
من  بدءًا  التعليم  مبهنة  املرتبطة  القانونية  املسائل  من  العديد  على  يحتوي 
املتطلبات القانونية ملزاولة املهنة للمعلم الكويتي، وطرق اختيار املعلمني سواء في 
التعليم العام أو اخلاص ومزاولة املهنة لغير الكويتي واالختالف بني أحكام قانون 
من  للمعلمني  الوظيفية  احلالة  واقعة  على  األهلي  العمل  وقانون  املدنية  اخلدمة 
حقوق وواجبات واحلقوق املالية واإلدارية للمعلم واحلقوق اإلدارية وأنواع اإلجازات 
الواجب تقدميها مع طلب اإلجازة وعالقاتها اإلدارية والعامة وواجبات  واملستندات 
املعلم والوظيفة اإلدارية ومتطلباتها وعالقاتها اإلدارية العامة وانتهاء خدمة املعلم 

وتقاعده .

حتقيق  في  يساهم  أن  تتطلع  فإنها  الدليل  هذا  أهمية  على  اجلمعية  تؤكد  وإذ 
األهداف املرجوة وفي منح املعلمني واملعلمات مصدرا قانونيا موثقا يساهم في بيان 
وتوضيح اللوائح والنظم الوظيفية وما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ، وتعرب اجلمعية 
في الوقت نفسه عن شكرها وتقديرها ملكتب اخلبرة لالستشارات القانونية وأعمال 

احملاماة ملساهمته في إعداد هذا الدليل .

مجلس إدارة جمعية املعلمني الكويتية
ديسمبر 2012      
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مقدمة مكتب اخلبرة لإلستشارات القانونية وأعمال احملاماة

احلمدلله القائل }وقل رب زذني علماً { والصالة والسالم على رسوله القائل 
»من سلك طريقا يبتغى منه علما سلك الله به طريقا إلى اجلنة . .« 

والتقدم اإلنساني فالعلماء  ركيزة أساسية للحضارة  والتعليم  العلم  يعتبر 
ورثة األنبياء ، ويقاس جناح املجتمعات وتطورها عبر جناح التعليم في تقدير 

املعلمني فيها.

وقد بذلت جمعية املعلمني الكويتية جهدًا طيبا باجتاه دعم العلم والتعليم 
ولعل   ، العالم  دول  مقدمة  في  وجعلها  بالكويت  النهوض  أجل  من  واملعلمني 
والنظم  القوانني  بتطوير  املتعلقة  تلك اجلهود  املبذولة  الدعم  أبرز صور  من 
واللوائح والقرارات الداعمة للعملية التعليمية والتي من شأنها أن تكون لبنات 
بناء لصروح تعليمية متطورة وراقية ، ومن جانب آخر فإن نشر الثقافة القانونية 
العملية  كافة  على  واإليجابي  احملمود  أثرها  لها  أخرى  ايجابية  هو مساهمة 
التعليمية بالكويت ومن أبرزهم املعلمات واملعلمني والهيئة التدريبية واإلدارية 
باملساهمة  نتشرف  فإننا  عليه  وبناًء   ، الدولة  في  املسئولة  األطراف  وكذلك 
في اعداد دليل املعلم القانوني منذ أن كان فكرة وخرج للواقع طبعة أولى في 
نوفمبر 2008 ، وها هي تأتي الطبعة الثانية لتنير الطريق وجتدد املادة املطلوبة 
لتوضيح احلقوق والواجبات املرتبطة بالعملية التعليمية آملني أن يحقق هذا 
الدليل أهدافه املرجوة وأن يكون اداة خير ودعما ألهل الكويت جميعا وإضافة 

قانونية في هذا املجال احليوي.

األفاضل  إلى  واإلمتنان  الشكر  بجزيل  نتقدم  أن  املقام  هذا  في  يفوتنا  وال 
رئيس وأعضاء جمعية احملامني الكويتية وإلى كافة العاملني باجلمعية وكذلك 
املدنية  وديوان اخلدمة  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  كبير من مسئولي  عدد 
على كرمي تعاونهم ودعمهم إلخراج هذا الدليل ، كما أشكر بإسم مكتب اخلبرة 
إخراج  في  األبرز  الدور  لهم  كان  الذين  املكتب  أسرة  من  احملامني  األساتذة 
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دليل تعريفي في أهم حقوق وواجبات املعلم
 القانونية باإلضافة إلى أسئلة وأجوبة

في شأن بعض قضايا املعلم .

الطبعة الثانية
ديسمبر 2012 م

إعــــــداد
جمعية املعلمني الكويتية

بالتعاون مع
مكتب اخلبرة لالستشارات القانونية وأعمال احملاماة
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رئيس وأعضاء مجلس إدارة

جمعية املعلمني الكويتية

رئيس مجلس اإلدارةأ.مـــــــتـــــــعـــــــب شــــــــجــــــــاع الــــعــــتــــيــــبــــي

أمــــــــــــــــــــني الــــــــســــــــرد.عبد الرحيم عبد الهادي الكندري

الصانع الـــلـــه  عــبــد  احملـــســـن  أمــــــــني الــــصــــنــــدوقأ.عـــبـــد 

اإلدارةد.غـــــــــــــــــــــــازي رحـــــــــيـــــــــل الــــــعــــــنــــــزي مجلس  عضو 

اإلدارةد.جـــــــــــاســـــــــــم أحــــــــمــــــــد اجلـــــــاســـــــم مجلس  عضو 

اإلدارةد.بــــــــــــــــــــــــدر نــــــــــاصــــــــــر الــــــــــبــــــــــراك مجلس  عضو 

اإلدارةأ.خـــــــــالـــــــــد يـــــــوســـــــف األنــــــــصــــــــاري مجلس  عضو 

اإلدارةأ.ســـــــــعـــــــــود جــــــمــــــعــــــان الــــــعــــــازمــــــي مجلس  عضو 

ــــــــع حـــــــمـــــــد الـــــعـــــجـــــمـــــي ــــــــي ــــــــط اإلدارةأ.م مجلس  عضو 

اإلدارةأ.ليلى عبد الله محمد شريف العوضي مجلس  عضو 

اإلدارةد.عــــــــــــــــــــــروب أحــــــــمــــــــد الــــــقــــــطــــــان مجلس  عضو 
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مقدمة جمعية املعلمني الكويتية
جلمعية املعلمني الكويتية رسالتها وأهدافها التربوية واملهنية القائمة على دعم 
وفي احلفاظ على  وتعزيزها  املعلمني  واالرتقاء مبكانة  عام  بشكل  التربوية  املسيرة 
حقوقهم ومكتسباتهم ودفعهم ألداء رسالتهم على أكمل وجه ، وفي إطار مهني يعي 
فيه املعلم دوره الكامل  واملسؤوليات املتنامية املناطة به ، وحاجته املاسة إلى تعزيز 
وتطوير قدراته وامكاناته بشكل دائم ومواكبة التطور التعليمي واملستجدات والكفايات 

التربوية واملهنية والقانونية  املتالحقة . 

في  نصت  والتي  اجلمعية  ألهداف   2 املادة  من   “ ج   “ الفقرة  في  جاء  ما  ولعل 
مضمونها على العناية باملصالح املشتركة لألعضاء ومتثيلهم لدى السلطات املختصة 
والتوسع في العمل على رفع مستواهم العلمي واالجتماعي بكافة الوسائل إمنا يؤكد 
الدور الكبير الذي تقدمه اجلمعية في اِلشأن املهني والقانوني اخلاص باملعلمني مبا 
الوظيفية وما يتعلق باحلقوق  القانونية  اللوائح  بيان وتوضيح  في ذلك دورها في 
تهيئة األجواء  املهنية ومبا يساهم في  أوضاعهم  التي حتكم  والضوابط  والواجبات 
النفسية  والراحة  الثقة  ومنحهم  رسالتهم  مع  املتوافقة  ومكانتهم  لهم  املناسبة 

والشعور باالستقرار والرضا الوظيفي . 

إطار جملة اإلصدارات  الصادر عن اجلمعية في  للمعلم  القانوني  الدليل  ويأتي 
الذي  الدليل  وهو   ، والتوعوي   اإلرشادي  باجلانب  واملرتبطة  واملتميزة  الهادفة 
من  بدءًا  التعليم  مبهنة  املرتبطة  القانونية  املسائل  من  العديد  على  يحتوي 
املتطلبات القانونية ملزاولة املهنة للمعلم الكويتي، وطرق اختيار املعلمني سواء في 
التعليم العام أو اخلاص ومزاولة املهنة لغير الكويتي واالختالف بني أحكام قانون 
من  للمعلمني  الوظيفية  احلالة  واقعة  على  األهلي  العمل  وقانون  املدنية  اخلدمة 
حقوق وواجبات واحلقوق املالية واإلدارية للمعلم واحلقوق اإلدارية وأنواع اإلجازات 
الواجب تقدميها مع طلب اإلجازة وعالقاتها اإلدارية والعامة وواجبات  واملستندات 
املعلم والوظيفة اإلدارية ومتطلباتها وعالقاتها اإلدارية العامة وانتهاء خدمة املعلم 

وتقاعده .

حتقيق  في  يساهم  أن  تتطلع  فإنها  الدليل  هذا  أهمية  على  اجلمعية  تؤكد  وإذ 
األهداف املرجوة وفي منح املعلمني واملعلمات مصدرا قانونيا موثقا يساهم في بيان 
وتوضيح اللوائح والنظم الوظيفية وما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ، وتعرب اجلمعية 
في الوقت نفسه عن شكرها وتقديرها ملكتب اخلبرة لالستشارات القانونية وأعمال 

احملاماة ملساهمته في إعداد هذا الدليل .

مجلس إدارة جمعية املعلمني الكويتية
ديسمبر 2012      
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مقدمة مكتب اخلبرة لإلستشارات القانونية وأعمال احملاماة

احلمدلله القائل }وقل رب زذني علماً { والصالة والسالم على رسوله القائل 
»من سلك طريقا يبتغى منه علما سلك الله به طريقا إلى اجلنة . .« 

والتقدم اإلنساني فالعلماء  ركيزة أساسية للحضارة  والتعليم  العلم  يعتبر 
ورثة األنبياء ، ويقاس جناح املجتمعات وتطورها عبر جناح التعليم في تقدير 

املعلمني فيها.

وقد بذلت جمعية املعلمني الكويتية جهدًا طيبا باجتاه دعم العلم والتعليم 
ولعل   ، العالم  دول  مقدمة  في  وجعلها  بالكويت  النهوض  أجل  من  واملعلمني 
والنظم  القوانني  بتطوير  املتعلقة  تلك اجلهود  املبذولة  الدعم  أبرز صور  من 
واللوائح والقرارات الداعمة للعملية التعليمية والتي من شأنها أن تكون لبنات 
بناء لصروح تعليمية متطورة وراقية ، ومن جانب آخر فإن نشر الثقافة القانونية 
العملية  كافة  على  واإليجابي  احملمود  أثرها  لها  أخرى  ايجابية  هو مساهمة 
التعليمية بالكويت ومن أبرزهم املعلمات واملعلمني والهيئة التدريبية واإلدارية 
باملساهمة  نتشرف  فإننا  عليه  وبناًء   ، الدولة  في  املسئولة  األطراف  وكذلك 
في اعداد دليل املعلم القانوني منذ أن كان فكرة وخرج للواقع طبعة أولى في 
نوفمبر 2008 ، وها هي تأتي الطبعة الثانية لتنير الطريق وجتدد املادة املطلوبة 
لتوضيح احلقوق والواجبات املرتبطة بالعملية التعليمية آملني أن يحقق هذا 
الدليل أهدافه املرجوة وأن يكون اداة خير ودعما ألهل الكويت جميعا وإضافة 

قانونية في هذا املجال احليوي.

األفاضل  إلى  واإلمتنان  الشكر  بجزيل  نتقدم  أن  املقام  هذا  في  يفوتنا  وال 
رئيس وأعضاء جمعية احملامني الكويتية وإلى كافة العاملني باجلمعية وكذلك 
املدنية  وديوان اخلدمة  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  كبير من مسئولي  عدد 
على كرمي تعاونهم ودعمهم إلخراج هذا الدليل ، كما أشكر بإسم مكتب اخلبرة 
إخراج  في  األبرز  الدور  لهم  كان  الذين  املكتب  أسرة  من  احملامني  األساتذة 
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سعد   / احملامي  واألستاذ  مندني  وليد  طارق   / األستاذ  وهم  الثانية  الطبعة 
عبيد العجمي واألستاذ املستشار / عالء السيد رشاد .

سائلني الّله أن يكون هذا العمل مفتاح خير للكويت والعلم واملعلم .

احملامـي
محمد حسني الدالل

مكتب اخلبـرة 
لالستشارات القانونية وأعمال احملاماة

للتواصل واالستفسار :
هاتف : 22444885 
فاكس : 22422203

العنوان : الكويت – شارع فهد السالم – عمارة الدولية – البرج األول – الدور اخلامس.
alkhebra@alkhebra.com : البريد اإللكتروني
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الفصــل األو ل

v   املبحث األول : املتطلبات القانونية ملزاولة املهنة للكويتي
l   الفرع األول : االلتحاق مبهنة املعلم.

النظام القانوني لتعيني املوظفني.
العامة  الشروط  في  ينحصر  عامة  بصفة  للتعيني  القانوني  النظام  إن 
للتعيني وطرق اختيار املرشحني لتولي الوظيفة ومن ثم صدور قرار التعيني 

من السلطة املختصة بذلك.
l   الفرع الثاني : الشروط العامة للتعيني في مهنة التعليم.

لقد حددت املادة األولى من نظام اخلدمة املدنية الشروط العامة للتعيني 
وهي كاآلتي : 

1-  شرط اجلنسية : 
)أن يكون كويتي اجلنسية، فإن لم يتوافر هذا الشرط فتكون األفضلية ألبناء 

البالد العربية (. 
مهنة التدريس والتعليم هي من الوظائف العامة والتي متثل خدمة وطنية 
تهدف إلى املصلحة العامة وهذا ما نص عليه دستور دولة الكويت في املادة )26(. 
بالتأسيس  الكويتي  بني  يفرق  لم  هنا  الكويتية  اجلنسية  أن شرط  واملالحظ 

والكويتي املتجنس فبمجرد اكتساب اجلنسية يتحقق شرط التعيني.
يعني  الضرورة  الكويتي عند  لغير  العامة  الوظيفة  لشغل  القانون  أجاز  وقد   
ذلك في حالة عدم وجود معلم كويتي يصلح للتعيني في املهنة يتم االستعانة 

بغير الكويتي مع حق األفضلية ألبناء البالد العربية.
 2-  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة : 

يعتبر هذا الشرط كما ورد في املادة األولى من نظام اخلدمة املدنية وخاص 
ألداء  واجتماعيًا  أخالقيًا  تؤهله  التي  باإلنسان  اللصيقة  الصفات  مبجموعة 
بالتوظيف مبا  املختصة  اإلدارة  التي حتددها  املسائل  التعليم وهي من  مهنة 
، وهو بهذا  أكبر من االهتمام  ، وتتطلب قدرًا  العامة للمهنة  يحقق املصلحة 
الشكل يكون من املسائل املوضوعية التي تقدرها جهة اإلدارة من خالل طبيعة 
املهنة التي يزاولها املعني وهي هنا تربية األجيال ونرى وجوب أن تقدرها جهة 

اإلدارة بأكبر قدر من الصرامة واالهتمام.
3-  أال يقل السن عن ثماني عشرة سنة ميالدية : 
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وهذا الشرط يطبق فيما عدا احلاالت التي يحددها مجلس اخلدمة املدنية 

وبقرارات صادرة منه. 
يقصد بشرط السن الوارد في القانون هو وقت التعيني الفعلي وهو شرط 
جوهـــــري ويـعــتبر أي قــرار صادر بالتعيني ملـــــن هـــم أقـــل مــن ثماني عشرة سنة 

باطاًل.
4-  أن تتوافر الشروط واملؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفية : 

لقد نصت املادة ) 4 ( من نظام اخلدمة املدنية على اآلتي : 
 يشترط للتعيني في مجموعة الوظائف العامة احلصول على مؤهل دراسي 
يتفق وطبيعة الوظيفة, ويحدد مجلس اخلدمة املدنية مستويات املؤهالت 

الدراسية الالزمة للتعيني في هذه املجموعة.
وجرى العمل لدى اجلهات املختصة بالقطاع التعليمي على التقيد بنص 
املادة 4 من نظام اخلدمة املدنية مع مراعاة أن تكون املؤهالت الدراسية املطلوبة 

متوافقة مع مهنة التعليم ومتطلباتها.
حدد مجلس اخلدمة املدنية املؤهالت املطلوبة للتعيني في مجموعتني: 

وظيفة  ونوع  وطبيعتها  دراستها  تتفق  والتي  اجلامعية  الشهادات   : األولى 
التدريس ويتم التعيني مبقتضاها في الدرجة الرابعة وما فوق.

الثانية : الشهادة املتوسطة والتي تتفق دراستها وطبيعتها ونوع وظيفة التدريس 
ويتم التعيني مبقتضاها في الدرجة الثامنة وما فوق.

5 -  ثبوت اللياقة الطبية : 
وهذا ما أوردته املادة األولى من نظام اخلدمة املدنية من ثبوت اللياقة الطبية، 
وهذه اللياقة الصحية خاصة بالوظيفة املرشح لها املعني حيث تختلف اللياقة 
ويكون  مثاًل،  مقاوالت  ملهندس  الصحية  اللياقة  عن  عنها  للمدرس  الصحية 
إثبات اللياقة الصحية للمدرس بالكشف الذي جتريه الهيئة الطبية املختصة 
لوظيفته  املعيقة  األخرى  واألمراض  املعدية  األمراض  من  خلوه  من  للتأكد 

وحسن أدائه لها.
-  أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة بقرار تأديبي نهائي لم متض على   6

صدوره ثالث سنوات : 
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إعادة تعيني  أنه ال يجوز  املدنية على  املادة األولى من نظام اخلدمة  تنص 
املقدم لوظيفة املعلم قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل من 

وظيفته السابقة. 
ويطلب أن يتم التفريق بني حالته األولى الفصل التأديبي والثانية الفصل 
القضائي حيث إن املقصود عرض فترة من تاريخ حصول الفصل التأديبي أما 
هو  األخير  يحدد  والذي  القضائي  دون  التأديبي  الفصل  فهو  سنوات  الثالث 

احلكم القضائي.
أو في  7-  أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية 

جرمية مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في احلالتني: 
يالحظ أن نص الفقرة )7( من املادة األولى من نظام اخلدمة املدنية قد حدد 
التي تزيد عقوبتها  املانعة هي اجلناية  أو  نوعني من العقوبة املقيدة للحرية 
من  ألقل  احلبس  في  عقوبتها  تنحصر  التي  اجلنحة  أما  سنوات،  ثالث  على 

ثالث سنوات.
عقوبة  فيها  تصدر  التي  تلك  واألمانة  بالشرف  املخلة  باجلرمية  واملقصود 
مقيدة للحرية وعن نوعية جرمية تندرج حتت مسمى املخلة بالشرف واألمانة 
مثل ) السرقة، النصب، لعب القمار، الرشوة، االختالس، خيانة األمانة، التزوير، 
وهي جميع   ،  ) وخالفه  الزور  شهادة  الفجور،  على  التحريض  العرض،  هتك 
الناس في هذا  التي تعد مخالفة لتقاليد املجتمع وما تعارف عليه  اجلرائم 

املجتمع. 
وفي كل األحوال إذا صدر للمرشح للتعيني حكم برد اعتباره جاز تعيينه وفقًا 

ملا ورد في الفقرة السابقة. 
8-  شرط أداء اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها أو تأجيلها 

هذا الشرط لم يرد بنص املادة األولى من نظام اخلدمة املدنية وإمنا جاء 
كنص املادة )24( من القانون 102 لسنة 1980 والذي نص على اآلتي : 

ولم  عمره  من  الثالثني  يتجاوز  ولم  عشرة  الثامنة  أمت  مواطن  كل   
ال  جتنيده  يؤجل  أو  منها  يعف  ولم  اإللزامية  العسكرية  اخلدمة  يؤد 
يجوز تعيينه في أية جهة حكومية أو غير حكومية إال مبوافقة شعبة 

التجنيد املختصة . 
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وبناء على هذا النص فقد أصبح شرطًا الزمًا وجوهريًا للتعيني في الوظائف 
العامة صحة مركز املرشح بالنسبة لقانون اخلدمة العسكرية.

قد  أنه  على  أعاله  إليه  املشار  املادة  بنص  العمل  إيقاف  مت  حاليًا  مالحظة: 
تتطلب كشرط من شروط التعيني في الوظيفة العامة.

v   املبحث الثاني : طرق اختيار املعلمني
إن طرق توظيف املعلمني طبقًا لنظام اخلدمة املدنية في التعليم احلكومي 
يختلف بحسب جنسية املرشح للوظيفة هل هو كويتي اجلنسية أم غير كويتي 

اجلنسية.
l   الفرع األول : املعلم في التعليم العام.

إن املعلم في التعليم العام سواء كان كويتي اجلنسية أو غير كويتي اجلنسية 
مت تعيينه مباشرًة من قبل ديوان املوظفني أو مبسابقة أو بإعارة من جانب دولته 

ينطبق عليه أحكام نظام قانون اخلدمة املدنية. 
l   الفرع الثاني : املعلم في التعليم اخلاص.

كويتي  غير  أو  اجلنسية  كويتي  أكان  سواء  اخلاص  التعليم  في  املعلم  إن 
ينبثق  والذي  األهلي  القطاع  في  العمل  قانون  أحكام  عليه  تطبق  اجلنسية 

أساسًا من شروط العقد املبرم بني املعلم وجهة عمله.
يقوم ديوان اخلدمة املدنية حاليًا بتعيني خريجي اجلامعات 
وتوزيعهم على مختلف الدوائر احلكومية كما يقوم الديوان 
واملتوسطة  بأنواعها  الثانوية  الشهادات  حملة  بترشيح 
ويجوز  كل جهة  واحتياجات  لتخصصاتهم  وتوزيعهم طبقًا 
لوزارة التربية أن تشترط إجراء اختبار للمرشحني الختيار 

من يصلح منهم لوظيفة املعلم. 
يتم االختيار من بني املتقدمني على أساس امتحان املسابقة 
الغرض وتتم إجراءات  املوظفني لهذا  الذي يعلن عنه ديوان 
ومكان  وشروطها  الشاغرة  الوظائف  عن  إعالن  في  املسابقة 
االختبار وموعد التقدم واجلهة التي يتم التقدم إليها وبعد 

لتعيني الكويتي : 
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إعالن النتيجة يتم التعاقد مع الناجحني في هذه املسابقة.
     

v   املبحث الثالث : املتطلبات القانونية ملزاولة املهنة لغير الكويتي.
l   الفرع األول : شرط استحقاق اإلقامة كشرط ملزاولة املهنة في الدولة.

حددت املادة الرابعة في قانون العمل في القطاع األهلي يحدد شروط ممارسة 
العمل بوجه عام في الدولة وهي كالتالي : 

1 - أن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مشروعة.
2 - أن يكون العامل حاماًل جلواز سفر صحيح.
3 - أن يكون العامل حاصاًل على تصريح إقامة.

4 - أن يكون العامل حسن السير والسلوك. 
البالد  في  الكويتي  غير  إقامة  تكون  أن  وجوب  يتضح  الشروط  هذه  من 
صحيحة ومستكملة لشروط صحتها القانونية طبقًا لقانون اجلوازات والهجرة 

في الدولة ومن ثم تأتي باقي الشروط األخرى اخلاصة بالوظيفة.
وسواء كان املعلم خاضعًا ألحكام نظام اخلدمة املدنية أو قانون العمل في 
األساسية  املقدمة  هي  البالد  في  اإلقامة  صحة  أولوية  فإن  األهلي  القطاع 

للتقدم للترشيح لوظيفة املعلم. 
l   الفرع الثاني : بنود العقد املوقع مع جهة العمل.

* العالقة بني املعلم وجهة العمل.
العالقة بني املوظف الكويتي وجهة عمله يحكمها وينظمها قانون اخلدمة 

املدنية أما غير الكويتي وجهة عمله فتخضع لعقد العمل احملرر بينهما.
فيجب أن يحرر العقد باللغة العربية ويتم توضيح مدته وإن كان محدد املدة 
أو غير محدد املدة وطبيعة العمل واألجر واإلجازات وفترة االختبار واحلقـــوق 

املترتبــــــة على إنهــــاء العقــد وهي كلها األساس في عالقة املعلم بجهة عمله.

غير الكويتي :
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الفرع الثالث : طرق اختيار املعلمني غير الكويتيني.
يتم اختيار املعلمني غير الكويتيني الذين يتم تقدمهم للعمل في اجلهات 
اخلاضعة لنظام اخلدمة املدنية أو في القطاع األهلي طبقًا ملسابقة معلن عنها 

للوظائف الشاغرة ويتم االختيار عادة في اآلليات التالية :
أ - اإلعارة من جانب الدولة.

نظام اإلعارة يرتبط باالتفاقيات بني دولة الكويت والدول املعار منها املعلمني 
ويتم حتديد شروط ومتطلبات هذه اإلعارة وحقوق وواجبات املعلم من خالل 

هذه االتفاقية وهي في حقيقتها ندب للمعلم من دولته لدولة الكويت.
ب - التعاقد الفردي.

الفردي  التعاقد  أسلوب  اتباع  الكويتيني  غير  املعلمني  اختيار  وسائل  من 
املباشر مع مهنة العمل ، وهي بذلك تخضع لنظام اخلدمة املدنية كون األخيرة 

مرتبطة بلوائح ونظم هذا النظام.
وإما أن يأخذ شكل إعالن عام عن وظائف شاغرة يتقدم لها طالبو الوظيفة 
ويتم عمل مقابالت واختبارات لهم ويتم اختيار من ترى جهة العمل صالحيته 

ومن ثم يتم التعاقد الفردي مع املختار منهم. 
جـ  - املسابقــات.

بعض  إجراء  به  ويقصد  املدنية  اخلدمة  بنظام  والواردة  املسابقات  هذه 
االختبارات التنافسية التي يتم من خاللها اختبار عدد من املعلمني الفائزين 
القانون  مينع  وال  النظام  هذا  مالية  بشروط  املدنية  اخلدمة  نظام  ويحدد 

القطاع األهلي من وضع شروطه.

وقانون  املدنية  اخلدمة  قانون  أحكام  بني  االختالف   : الرابع  املبحث     v
العمل األهلي على واقعة احلالة الوظيفية للمعلمني من حقوق وواجبات.

ونود أن نؤكد أن هناك اختالفًا  بني املعلمني التابعني لكل من نظام اخلدمة 
احلقوق  في  يتعلق  فيما  وذلك  األهلي  القطاع  في  العمل  وقانون  املدنية 
والواجبات للمعلم تبعًا لتبعية املعلم ألي من القانونني ويترتب عليه اختالف 

احلالة الوظيفية من حيث احلقوق والواجبات لكل منهما.
إن االختالف بني أحكام من يخضع لقانون اخلدمة املدنية أو صفة املوظف 
يخضع  ملن  العام  املوظف  صفة  إعطاء  هو  األهلي  القطاع  في  العمل  لقانون 
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لقانون اخلدمة املدنية وال تنطبق أحكام هذه الصفة على العاملني في القطاع 
األهلي. 

وبالعموم فإنه يجب األخذ باآلتي : 
- قانون ونظام اخلدمة املدنية مينحان املوظف اخلاضع لهما ضمانات ومزايا 
القطاع  في  العمل  عقد  مبوجب  املتعاقد  به  يتمتع  عما  كثيرًا  تزيد  وحقوق 

األهلي. 
- املعلم اخلاضع لقانون ونظام اخلدمة املدنية في مركز تنظيمي الئحي حتكمه 
القوانني واللوائح والنظم املعمول بها، أما املعلم في القطاع األهلي فال حتكمه 

إال نصوص العقد املبرم بينه وبني صاحب العمل.
مواد  يخالف  أال  األهلي  القطاع  في  املعلم  عمل  عقد  عند صياغة  يتطلب   -

قانون العمل في القطاع األهلي وفي حالة املخالفة يطبق ما ورد في القانون.
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الفصــل الثاني 
احلقوق املالية واإلدارية للمعلم

v   املبحث األول : احلقوق اإلدارية.
الفرع األول : قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي نحيل بشأنه     l

إلى القرار رقم 41 لسنة 2006 والوارد مبلحق هذا الكتاب.
l   الفرع الثاني : الرواتب واألجـور.

يعتبر الراتب من احلقوق األساسية للمعلم لذلك فإن هذا احلق يقتضي 
منا معرفة أساس حتديد الراتب ومفهومة وزمان استحقاقه وحمايته.

1- تعريف الراتب.
الراتب هو مبلغ من املال يحصل عليه املعلم من جهة عمله بصفة منتظمة 
لقاء ما يؤديه من أعمال وظيفية وقد يتبع هذا الراتب األساسي مجموعة من 

البدالت واملكافآت كالعالوة االجتماعية وعالوة االنتقال. 
2- أسس حتديد الراتب.

يتم حتديد راتب املعلم وفقًا ملا جاء في قانون اخلدمة املدنية أو عقد العمل 
في القطاع اخلاص على عدة أسس أهمها مراعاة نوع ومستوى املؤهل العلمي 

أو سنوات اخلبرة أو ما تلقاه من تدريب.
3- استحقاق الراتب.

راتبه بعد صدور قرار تعيينه إال من تاريخ استالمه العمل  املعلم  يتقاضى 
صدور  قبل  عمله  املعلم  يتسلم  احلاالت  بعض  وفي  املعتاد  اإلجراء  هو  وهذا 
قــــرار التـــعــيني أو بعــده وعندهــــا فـــإن استحقـــاقه للـــمرتب يكـــون من تــــاريخ 

تسلمه للعمل.
ويستحق املعلم مرتبه طاملا كان في أداءه للخدمة التعليمية ويستثنى من 

ذلك عدد من احلاالت التي ال يتقاضى املعلم املرتب أو جزء منه.
4- حماية الراتب:

في  أسرته  وأفراد  عليه  يعتمد  للمعلم،  األساسي  الرزق  مورد  الراتب  يعتبر 
الالزمة  توفير احلماية  القانون على  األسرية وحرصًا من  احتياجاتهم  تلبية 
القانون  حددها  حاالت  في  إال  احلجز  أو  االستنزال  عدم  العام  األصل  فإن 

حصريًا مثال ذلك :
إذا صدر حكم قضائي بأداء النفقة بكل أنواعها.

بأداء  يتعلق  كان  سبب  ألي  احلكومة  قبل  من  املعلم  على  يكون  دين  تسديد 
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وظيفته أو السترداد ما صرف له بغير وجه حق.
في  التزاحم  وفي حالة  الراتب  أو احلجز نصف  يتعدى اخلصم  أن  وال يجوز 

الديون تكون األولوية لدين النفقة.

l   الفرع الثالث : العــالوات.
-  تعريف العالوة : 

العالوة مبلغ من املال يضاف إلى الراتب األساسي العتبارات تتعلق باحلالة 
الوظيفية واالجتماعية للمعلم والعالوة ثالثة أنواع :

أواًل : العالوة الدورية.
هي مبالغ مالية تعطى بشكل دوري وقد ذكرت على وجه التحديد للعاملني 
اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية، أما العاملني في القطاع اخلاص فإن العقد 

املبرم هو الذي يحدد مقدار وتوقيت صرف العالوة الدورية إن وجدت.
- العالوة الدورية في قانون اخلدمة املدنية :

أ- يستحق املعلم هذه العالوة في أول يناير أو أول يوليو التالي ملضي سنة من 
تاريخ التعيني أو تاريخ منح العالوات السابقة.

ب- يستمد املعلم حقه في العالوة الدورية من القانون مباشرة أي ليس لإلدارة 
سلطة تقديرية في منحها املعلم.

ج- ال يحرم املعلم من العالوة الدورية إال لسبب قانوني كأن يقدم عنه تقرير 
نهائي بتقدير ضعيف ويستمر هذا احلرمان إلى أن يقدم عنه رئيسه املباشر 

تقريرًا بأنه جيد.
د- يستمر املعلم باحلصول على العالوات الدورية إلى أن يصل إلى آخر مربوط 

درجته.
ثانيًا : العالوات التشجيعية:

اخلدمة  قانون  حددها  محددة  شروط  توافرت  إذا  تعطى  مالية  مبالغ  هي 
سواهم  دون  فقط  املدنية  اخلدمة  لقانون  للخاضعني  منظمة  وهي  املدنية 

وشروطها كالتالي :
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أ- تضاف العالوة التشجيعية إلى راتب املعلم األساسي تشجيعًا ومكافأة له على 
اجلهود املتميزة التي قام بها والتي أدت إلى حصوله على تقرير ممتاز.

ب- متنح هذه العالوة بقرار من الوزير املختص وبناء على اقتراح جلنة شؤون 
املعلمني، ومتنح في أي وقت وتصرف من التاريخ الصادر مبنحها.

ج- كما ال يجوز منحها للمعلم إذا كان قد وصل إلى نهاية مربوط درجته.
د- يشترط ملنح العالوة التشجيعية ما يلي :

1 - أن يكون املعلم قد حصل على تقرير ممتاز لم متض عليه سنة.
2 - أال مينح املعلم هذه العالوة أكثر من مرة في درجة واحدة.

متض  ولم  احلالية  درجته  إلى  باالختيار  رقي  قـد  املعــــلــــم  يكـــــون  أال   -  3
سنتان على ترقيته.

أما املعلم العامل في القطاع اخلاص واخلاضع لقانون العمل في القطاع 
أو  العمل  رب  يحددها  مكافأة  صرف  في  التشجيعية  العالوة  فتتمثل  األهلي 

زيادة في الراتب يتم االتفاق عليها إما مكافأة أو زيادة في الراتب.

ثالثًا : العالوة اإلجتماعية.

تساهم الدولة في تخفيف األعباء املالية على املوظف فقررت منحه عالوة 
اجتماعية عبارة عن مبلغ من املال يستحقه للمعلم اخلاضع لقانون اخلدمة 
املدنية فقط يضاف إلى راتبه األساسي ليستعني به على مواجهة حالة الغالء 
في املعيشة، ومتنح هذه العالوة بسبب وضعه االجتماعي سواء أكان متزوجًا أو 
أعزب، إذ متنح هذه العالوة في جميع األحوال ولكن تزيد هذه العالوة إذا كان 
رقم 19 لسنة 2000  العمالة  قانون دعم  أوالد وقد صدر  ولديه  املعلم متزوجًا 
الكويتيني في القطاع األهلي عالوة اجتماعية وعالوة  العاملني  وقضى مبنح 

أوالد ومنهم املعلمون.
الفرع الرابع : الترقيــات.

الترقية هي انتقال املعلم إلى درجة أعلى من درجته احلالية بقرار صادر من 
السلطة املختصة.

وتؤدي الترقية إلى حتسني الوضع املادي للمعلم ألنها تعطي له بداية مربوط 
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قد  كما  الدورية،  عالواتها  من  واحدة  عالوة  إليه  مضافًا  إليها  املرقى  الدرجة 

تؤدي الترقية إلى زيادة املهام امللقاة على كاهل املعلم.
وال تتم الترقية إال بقرار يصدر من السلطة املختصة بعد توافر شروطها في 
التي  للترقيات  املختلفة  األساليب  إلى  تلجأ  أن  اإلدارة  اجلهة  أن  كما  املعلم، 

حددها القانون.
داخلي  إداري  بقرار  إال  موجودة  غير  فهي  األهلي  العمل  قطاع  في  املعلم  أما 

للمدرسة التابع لها وإضافة مزاياه إلى عقد العمل املوقع مع املعلم.

أواًل : الشروط العامة للترقية في قانون اخلدمة املدنية.
يشترط لترقية املوظف توافر الشروط التالية :

وذلك     املعلم  يشغلها  التي  الدرجة  مباشرة  تلي  التي  للدرجة  تكون  أن   -1
إلعطاء املعلم فرصة للتدرج الوظيفي.

2 - يجب أن يكون املوظف على مستوى جيد من الكفاءة يبرر ترقيته.
وقد نصت املادة 18 من املرسوم اخلاص بنظام اخلدمة املدنية على حرمان 
املعلم الذي يحصل على تقرير نهائي بدرجة ضعيف من أول ترقية يستحقها، 

ويستمر هذا احلرمان إلى أن يقدم عنه الرئيس املباشر تقريرًا بأنه جيد.
3 - أال يكون املعلم قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية، ما لم تنقض 

املدد التي حددها املشرع لذلك.
أو إلى احملاكمة  4 - أال يكون املعلم موقوفًا عن العمل أو محااًل للتحقيق 

اجلزائية في جناية أو في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة.

ثانياً : أنـواع ا لترقيـة.
الترقية إما أن تكون حتمية )باألقدمية( أو أن تكون باالختيار، وذلك على 

التفصيل التالي : 
الترقية )احلتمية(:

يستحق املعلم هذه الترقية في أول يناير أو أول يوليو التالي ملضي سنة على 
بلوغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة متى كان مستواه في درجة جيد أو فما فوق، 

وليس لإلدارة سلطة تقديرية في تلك الترقية.
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الترقية باالختيار:
الترقي  من  متكنه  عمله  في  املجد  املعلم  ملكافأة  وسيلة  باالختيار  الترقية 
دون حاجة إلى انتظار دوره بالترقية عن طريق األقدمية فهي طريقة لتشجيع 

املعلم املجد على اإلخالص في العمل للحصول على الترقية قبل اآلخرين.
ومتلك اإلدارة سلطة تقديرية في إجراء الترقية باالختيار ملوظفيها فليس 
لزامًا عليها شغل الدرجات املخصصة لذلك بتمكني املوظفني منها، ولو توافرت 

فيهم شروط الترقية.
يشترط قانون اخلدمة املدنية للترقية باالختيار ضمانات وشروط ما يلي :

1 - املعلم األقدم في الدرجة املالية احلالية.

2 - املعلم املرقى إلى الدرجة املالية احلالية.
3 - املعلم شاغل الوظيفة االشرافية األعلى.

باجلهة  الوظيفة  هذه  في  تعيينه  مت  قد  املعلم  يكون  أن  بشاغلها  ويقصد   -
احلكومية املرقى فيها قبل إجراء الترقية وأن تكون الوظيفة ضمن تقسيمات 

الهيكل التنظيمي املعتمد قانونا.
4 - املعلم األقدم في شغل الوظيفة اإلشرافية.

- يقصد باألقدمية بداية شغل الوظيفة اإلشرافية باجلهة املرقى فيها وحتسب 
قبل  فيها  تثبيته  قد مت  املعلم  يكون  أن  بشرط  إليها  الكلي  الندب  تاريخ  من 

إجراء الترقية.
5 - املعلم األعلى مؤهاًل:

العليا  الدراسات  الدكتوراة فاملاجستير فدبلوم  باملؤهل األعلى درجة  - يقصد 
فاإلجازة اجلامعية أو ما يعادلهم فإذا كان املؤهل دون اجلامعة سواء كان عليها 
أو تدريبيًا اعتبر املؤهل األعلى هو املقرر له درجة مالية أعلى بغض النظر عن 

العالوات اإلضافية التي قد متنح فوق الدرجة املقررة لبعض املؤهالت .
يتخذ  الذي  املؤهل  مجال  في  العمل  األحوال  جميع  في  يشترط  أن  على   -
أساسًا للمفاضلة ما لم يكن قد مت اإلعفاء من العمل في مجاله وفقًا للمقرر 

قانونًا.
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6 - املعلم األقدم تخرجًا.
7 - املعلم األكبر سنًا.

اقتراح جلنة  على  بناء  املختص  الوزير  من  باالختيار  الترقية  قرار  ويصدر   -
شئون املوظفني ، وتعتبر الترقية في هذه احلالة نافذة من تاريخ صدور القرار 
تطابق  وإذا  الدورية،  العالوة  استحقاق  موعد  من  الترقية  هذه  تغير  وال  بها، 
تاريخ العالوة مع تاريخ الترقية مربوط الدرجة املرقى إليها مضافًا إليه عالوة 

واحدة من عالواتها الدورية.
  الفرع اخلامس : اإلجـــازات.

فيها  ينقطع  أيام  هناك  وإمنا  السنة،  أيام  طوال  وظيفته  املعلم  ميارس  ال 
عن العمل، وقد يكون هذا االنقطاع بعلم اإلدارة وموافقتها حيث متنحه إجازة 
حينما  اإلدارة  علم  دون  االنقطاع  يكون  وقد  وحيويته،  نشاطه  فيها  يستعيد 
حتول بعض الظروف بني املعلم وإبالغه لإلدارة برغبته في االنقطاع عن العمل، 
كما هو احلال في اإلجازات الطارئة أو العرضية، كما أن هناك بعض اإلجازات ال 
يحصل عليها املعلم إال مرة واحدة طوال مدة خدمته، وأخيرًا فإن هناك بعض 

اإلجازات ال يجوز منحها إال بشروط خاصة.
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أنواع اإلجازات واملستندات الواجب تقدميها مع طلب اإلجازة

الباب األول : اإلجا زات الوجوبية 

 البيان
 م

مصـــــــدر القــــــــــــــرارمستندات تقدم مع طلب اإلجازة  نوع اإلجـــــازة

- صورة شهادة ميالد املولود.إجازة الوضع1
- تقرير طبي.

الرئيس املباشر

الرئيس املباشر- تقرير طبي معتمداإلجازة املرضية2

إجازة التعزية3

- شهادة الوفاة ألحد األقارب حتى 
منشور  نعي  أو  الثانية،  الدرجة 
أو  احمللية  الصحف  إحدى  في 

اخلارجية.

الرئيس املباشر

الباب الثاني : اإلجازات الطارئة والدورية 

 البيان
 م

مصـــــدر الـقـــــــــرارمستندات تقدم مع طلب اإلجازةنوع اإلجــــــــــــــــازة

يكتفى بإفادة املعلم على إشــعـــــــــــــار اإلجـازة الطارئــة1
الغيــــــاب مبيـــنًا سبب غيـــــابه.

الرئيــس املباشر ثم 
الرئيــس الذي يليــه

اإلجـــــازة اإلجـازة الدوريـــة 2 طلب  بـــتقــديـــم  يكــتفى 
أو اإللغـــــــاء أو الـــــــقــــــــــطـــــــــع.

الرئيــس املباشر ثم 
الرئيــس الذي يليــه
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الباب الثالث : إجازات جوازية )يترك تقديرها جلهة اإلدارة(

 البيان
 م

مصدر القرارمستندات تقدم مع طلب اإلجازةنوع اإلجــــــــــــــــازة

- إقرار بأنه لم يسبق له احلصول إجازة احلج1
على إجازة حج.

- كتاب من حملة احلج معتمد من 
وزارة األوقاف.

السفر  جواز  من  صورة  تقدمي   -
الدخول  تاريخ  عليه  موضحًا 

واخلروج لألراضي املقدسة.

ثم  املباشر  الرئيس 
يليه  الذي  الرئيس 
تطبيق  مراعاة  مع 
التي  القواعـــــــــــــــــــد 
تصدرهــــا السلطات 
هذا  في  املختصة 

الشأن 

إجازة خاصة 2
ملرافقة مريض

- موافقة وزارة الصحة العامة على 
سفر طالب اإلجازة.

يبني  العمل  مركز  من  إخطار   -
تاريخ االنقطاع.

العامة  الصحة  وزارة  من  كتاب   -
مبينًا به مدة مرافقة املريض.

يبني  العمل  مركز  من  إخطار   -
تاريخ العودة.

ثم  املباشر  الرئيس 
الرئيس الذي يليه

الصـــــحـــــــــــة  )وزارة 
تصـــــدر شهـــادة بأن 
إلى  يحتاج  املريض 
اخلـــارج  فــي  عــــالج 
مع مرافــــق لــــه ملدة 
معينــــــة، وال شــــــأن 
لهـــــا باملوظف الذي 
يرافق املريـــــض ألن 
سلطـــــــــة املوافقـــــــة 
تنـــعـقــــد للـــــــــــــوزارة 
التابع  اجلهــــــة  أو 
لهـــــــا املوظف الـــذي 
املـــــرافقة(  يتـــــولى 

إجازة احلداد 3
)العدة( للزوجة 

املسلمة

- إثبات صلة الزواج.
- صورة عن شهادة الوفاة.

ثم  املباشر  الرئيس 
الرئيس الذي يليه
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إجــــــــازة مرافــقــــة 4
الزوجة

نفس املستندات السابق بيانها 
في رقم )4( 

ثم  املباشر  الرئيس 
الرئيس الذي يليه

إجـــــازة خـــــاصــــــة 5
بحــــــد  قـــصــيــرة 
أقصــــــى 15 يـومـــًا 

بدون راتب

ثم يكتفى بتقدمي الطلب. املباشر  الرئيس 
الرئيس الذي يليه

إجــــــــازة رعــــــايــــة 6
األسرة )واألمومة 
–والطــفــولــــــــة( 

بدون راتب

شهادة  أو  الزواج  وثيقة  من  صورة 
ميالد أحد األطفال.

إخطار من جهة العمل يبني تاريخ 
مباشرة العمل.

ثم  املباشر  الرئيس 
الرئيس الذي يليه

الـــتــفــرغ 7 إجـــــــازة 
أنـواعهــــا  بكــــافــة 
 – أدبــي   – )فنــي 
ريـــاضـي – إجـــازة 
العــلمـي  التـفـــرغ 
الـعــمــل  موقـــوف 

بـــهـا حالــيًا(

 كتاب من اجلهة احلكومية الطالبة 
مبينًا به مدة التفرغ.

إخطار من مركز العمل يبني تاريخ 
بداية ونهاية املدة 

ثم  املباشر  الرئيس 
الرئيس الذي يليه

البـــــاب الرابــــع : إجازات مستحدثة بقرار مجلس اخلدمة  املدنية
القرار رقم )1( لسنة 1993

 البيان
 م

مصـــــــدر القــــــــــــــرارمستندات تقدم مع طلب اإلجازة  نوع اإلجـــــازة

رعـــــــايـة 1 إجــــــــازة 
لوالدات  األسرة 
ت  جـــــــــــــــــــا و ز و
ى  ســـــــــــــــــــــــر أل ا
ين  د ملـــــفـــقـــــو ا و

براتب كامل

األســــرى  لـجنـــة  مــــن  كتـــــاب   -
واملفقودين يبني صلــــة القرابة.

الرئــيـــس املبـــــاشـــــر 
ثــم الــــــرئيس الذي 

يليــــــه 
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القرار رقم )6( لسنة 2011

 البيان
 م

مصـــــــدر القــــــــــــــرارمستندات تقدم مع طلب اإلجازة  نوع اإلجـــــازة

إجـــــــــــازة رعــــايــــة 1
األمــــــومــــــة ملــــدة 
أشهر  أربــــعــــــة 
املعلمة  تستحق 
ــــــــــي الـــــشـــــهـــــر  ف
بــــراتــــب  األول 
والشهور  كـــامـــل 
بنصف  املتبقية 
للمعلمات  راتـــب 
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــات  
الكويتيات  وغير 
املــــــــــتــــــــــزوجــــــــــة 
مــــــــن كــــويــــتــــي.

اإلجــــازة  طــلــب  بــتــقــدمي  بكتفى   -
فقط.

حالة  إثــــبــــات  ســـبـــق  قــــد  حـــيـــث   «
الوضع«

ثم  املباشر  الرئيس 
الرئيس الذي يليه

القرار رقم )7( لسنة 2011

 البيان
 م

مصـــــــدر القــــــــــــــرارمستندات تقدم مع طلب اإلجازة  نوع اإلجـــــازة

إجازة رعاية األم 1
لطفلها املريض 

باملستشفى 
داخل البالد 

املعلمة الكويتية 
وغير الكويتية

- تقرير طبي مبينًا به اسم املريض 
واألم.

اإلقــــــامــــــة  مـــــــــدة  يــــفــــيــــد  مـــــــا   -
باملستشفى.

به  مبينًا  العمل  مركز  من  إخطار 
تاريخ االنقطاع .

ثم  املباشر  الرئيس 
الرئيس الذي يليه
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القرار رقم )8( لسنة 2011
مصدر القرارمستندات تقدم مع طلب اإلجازةنوع اإلجازة م البيان

خاصة 1 إجازة 
من  طويلة 
إلى  سنة شهور 
سنوات  ثالثة 

بدون راتب

- يكتفى بتقدمي الطلب.
يبني  العمل  جهة  مــن  إخــطــار   -

تاريخ العودة من اإلجازة.
- التأكد أن طالب اإلجازة له مدة 
خدمة ال تقل عن خمس سنوات 

أو بلغ سن اخلمسني.
- واســتــثــنــاء هــذا الــشــرط يجوز 
رعاية لألسرة واألمومة والطفولة 
منح هذه اإلجازة ملدة ال تقل عن 
أربع  تــزيــد عـــن  ســتــة شــهــور وال 

سنوات وذلك إلى :
املتزوجة  الــكــويــتــيــة  املعلمة   - أ 
وكذلك غير الكويتيني املتزوجني 

من كويتي .
أو  األرملة  الكويتية  املعلمة   - ب 
وكذلك  أوالد  لها  الــتــي  املطلقة 
املطلقة  أو  الكويتني األرملة  غير 

ولها أوالد كويتيني .
أو  املعلم  - يجوز بناء على طلب 
يعود  أن  الوزير  وموافقة  املعلمة 
إلى عمله قبل انتهاء مدة اإلجازة 
املصرح له بها وذلك شرط أن ال 
تقل املدة التي انقضت له بها عن 
أيًا كانت األسباب أو  ثالثة شهور 

املبررات.
التي  اخلــاصــة  اإلجــــازة  تعتبر   -
متنح وفقًا ألحكام هذا القرار نوع 
واحد وأن اختلفت شروط منحها 
يستفيد  الــذي  املعلمة  أو  واملعلم 

احلد األقصى املقرر.
ثانية  مــرة  له  أن يصرح  ال يجوز 
بــهــذه اإلجـــازة ولــو كــانــت لغرض 
آخر غير الذي من أجله سبق أن 

منحت له تلك اإلجازة.

الرئــيـــس املبـــــاشـــــر ثــم 
الــــــرئيس الذي يليــــــه 
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    القرار رقم )6( لسنة 2012

 البيان
 م

مصدر القرارمستندات تقدم مع طلب اإلجازةنوع اإلجازة

خاصة 1 إجازة 
ملرافقة  مبرتب 
املوظف  الزوج 

في اخلارج

- إثبات صلة الزواج.
- إخــطــار مــن جــهــة عــمــل الزوج 
موضحًا به بداية ونهاية مهمته.

يبني  العمل  جهة  مــن  إخــطــار   -
انتهاء مهمة الزوج في اخلارج.

الدخول  ــأشــيــرة  ت عـــن  صــــورة   -
للبالد بعد العودة.

- يــجــب أن ال تــقــل مـــدة نــقــل أو 
الــزوج في أي من  إعــارة  أو  إيفاد 
هــــذه احلــــــاالت عـــن ســتــة أشهر 

متصلة.

الرئــيـــس املبـــــاشـــــر ثــم 
الــــــرئيس الذي يليــــــه 
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l   الفرع السادس : معاشات ومكافآت املعلم.

االجتماعية  التأمينات  قانون  واملكافآت  التقاعدية  املعاشات  أحكام  ينظم 
رقم 61 لسنة 1976 تعديالته حيث أخضع كافة املوظفني الكويتيني إلى أحكام 

التأمينات االجتماعية واعتبرهم مبثابة مؤمن عليهم.
دون  للكويتيني  املستحقة  واملكافآت  للمعاشات  تفصيلية  أحكامًا  القانون  أورد 

غيرهم. 
أواًل : املعاشات واملكافآت للكويتيني:

يستحق املعاش التقاعدي عند انتهاء اخلدمة بتحقق إحدى احلاالت الواردة 
في املادة 17 من قانون التأمينات االجتماعية، أما املكافأة فهي تصرف ملن ال 

يستحق املعاش التقاعدي وفقًا للمادة سالفة الذكر. 
1 -  استحقاق املعاش التقاعدي.

 1976 لسنة   )61( القانون  من   17 للمادة  وفقًا  التقاعدي  املعاش  يستحق 
وتعديالته اخلاص بالتأمينات االجتماعية في احلاالت التالية : ـ

- انتهاء خدمة املعلم بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي 
أو الوفاة أو العجز الكامل. 

- انتهاء خدمة املعلم بسبب استنفاد اإلجازة املرضية أو عدم اللياقة الصحية.
في  استمر  لو  باخلطر  حياته  تهدد  صحية  ألسباب  املعلم  خدمة  انتهاء   -
لدى  عمله  )مدة  االجتماعي  التأمني  في  اشتراكه  مدة  كانت  متى  عمله 
الدولة( عشر سنوات على األقل، وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية 

سابقًا على تاريخ انتهاء اخلدمة. 
 ويحسب املعاش التقاعدي في احلاالت السابقة على أساس مدة االشتراك 

احملسوبة في التأمني أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.
بقرار  أو  اخلدمة  لترك  قانونًا  املقررة  السن  ببلوغه  املعلم  خدمة  انتهاء   -
التأمني خمس  في  اشتراكه  مدة  كانت  متى  وذلك  أو حكم قضائي  تأديبي 

عشرة سنة على األقل.
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والسن املقر رة لترك اخلدمة وفقًا لقانون اخلدمة املدنية )م 82/ ف 8( واملرسوم 
اخلاص بها )م 71 / ف 8( هي سن اخلامسة والستني.

ويكون قرار مد خدمة املعلم بقرار من الوزير املختص، وال يحول مدة اخلدمة 
دون انتهاء خدمة املعلم ألحد األسباب املقررة النتهاء اخلدمة وهذا إقرار خاص 

لغير الكويتي.
البنود  املنصوص عليها في  املتزوجة لغير األسباب  املعلمة  انتهاء خدمة   -
السابقة متى كانت مدة اشتراكها في التأمني االجتماعي خمس عشرة سنة، 
وفي هذه احلالة ال يخضع معاشها التقاعدي للتخفيض املقرر بحكم املادة 

20 من قانون التأمينات االجتماعية.
- ا نتهاء خدمة املعلم لغير األسباب السابق ذكرها متى كانت مدة اشتراكه في 
التأمني االجتماعي خمس عشرة سنة مع ضرورة توافر شرط آخر هو بلوغه 
خدمته  انتهاء  عند  املذكورة  السن  بلغ  قد  يكن  لم  إذا  أما  اخلمسني،  سن 
فإنه ينبغي أن تكون مدة اشتراكه في التأمني االجتماعي عشرين سنة حتى 
يستحق املعاش، أما إذا كانت سنه أقل من خمسني سنة ومدة اشتراكه أقل 

من عشرين سنة فال يستحق املعاش التقاعدي. 
ويدخل في حساب مدة االشتراك في التأمني االجتماعي كل مدة يقضيها 
املعلم لدى اجلهات احلكومية إذا كانت براتب أو كان املعلم يعمل بدون راتب، 

وكذلك مدة اإلجازات املرضية. 

مقدار املعاش التقاعدي املستحق للمعلم يحسب شهريًا بواقع 65 % من آخر 
راتب شهري له من مدة االشتراك احملسوبة في التأمني التكميلي التي تبلغ 
خمس عشرة سنة، يزداد بواقع 2 % عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 
قدره 95 % من هذا املرتب )م19( أي أن املعلم ال يستحق مقدار 95 % من آخر 
راتب شهري له كراتب تقاعدي إال إذا كانت خدمته في الدولة ال تقل عن 30 

سنة. 
- ورغبة من املشرع في اإلفادة من املوظفني الذي ال يزالون يتمتعون بنشاطهم 
التي قد تثني عزمهم عن االستقالة لو  القواعد  وحيويتهم فقد وضع بعض 
توافرت شروط استحقاقهم للمعاش التقاعدي، ولذلك نصت املــــــــادة 20 على 
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وجـــــوب تخفــيــض املعـــــاش التقــــاعدي وفق النسب التالية عند االستقــالـــة:
1 - إذا كان السن عند صرف املعاش أقل من 45 سنة فيخفض املعاش بنسبة 5 %. 

2 - إذا كان السن بني 45-52 سنة فيخفض املعاش بنسبة 2 %. 
3 - إذا زاد سن املعــلــم عـــلى )52( سنـــة فال يخفض معاشه التقاعدي في 

حالة االستقالة. 

- ونظرًا ملا يتوقعه املشرع من تغير في الظروف االجتماعية وما قد يترتب 
على ذلك من تغير في رواتب املوظفني، ورغبة منه في إفادة املتقاعدين حتى 
ال يضاروا لكونهم خدموا وطنهم في فترة سابقة كانت املرتبات متدنية فيها، 
املتزايدة للمعيشة فيعيشوا عيشًا كرميًا،  وحتى يتمكنوا من مواجهة األعباء 
لذلك أجاز في املادة 21 من قانون التأمينات إعادة تسوية املعاشات بالزيادة أو 
تقرير حقوق مالية إضافية ألصحاب املعاشات بسبب تغير احلالة االجتماعية 

أو لزيادة الرواتب.

ولكن يالحظ أن املشرع وإن أجاز إعادة التسوية بالزيادة أو باإلضافة فقط 
دون اإلنقاص حرصًا على الوضع املعاشي للمتقاعد والذي رتب أمره وفقًا له، 
إال أنه لم يجعل ذلك عامًا للجميع بصفة تلقائية وإمنا أجاز أن يكون ذلك لكل 
أو لبعض الفئات، وذلك وفقًا للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من وزير 
التي يسمح  وفي احلدود  التأمينات  إدارة مؤسسة  بعد موافقة مجلس  املالية 
بها املركز املالي للمؤسسة، وكنا نفضل أن تكون إجازة التسوية بالنسبة جلميع 
الفئات دائمًا حتى ال يكون هناك مجال للتفرقة التي قد توجد عدم االستقرار 

أو ما قد ينشأ عنها من ظلم لبعض الفئات دون غيرها. 
ومع ذلك  ال بد من اإلشارة إلى أن املشرع قد نص في املادة )4( من القانون 
رقم 49 لسنة 1982 على أنه )يعاد النظر كل سنتني على األقل من تاريخ العمل بهذا 
القانون في مستوى املرتبات واملعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات املعيشة, 

وذلك وفقًا للقواعد واألحكام التي يقررها مجلس الوزراء(.
لقاء  املعلم  يتحمله  الذي  املالي  العبء  مقدار  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  وأخيرًا 
استحقاقه املعاش التقاعدي، فقد بينت املادة 11 من القانون أن مقدار االشتراكات 
الشهرية هي بواقع 5 % من املرتب، باإلضافة إلى املساهمة السنوية التي تخصص في 

امليـــــزانيـــــــة العــــــامـــــــة للدولـــة ألغراض دعم صندوق التأمني االجتماعي. 
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2- املكافــأة.
إذا لم يستحق املعلم معاشًا تقاعديًا وفقًا للحاالت التي نص عليها القانون، 
استحق عوضًا عنها مكافأة حتسب بواقع 10 % من آخر مرتب سنوي عن كل 
سنة من سنوات االشتراك اخلمس األولى بشرط أال تقل عن سنة، ثم بواقع 
12 % عن كل سنة من السنوات اخلمس التالية ثم بواقع 15 % عن كل سنة من 
السنوات اخلمس التالية، ثم بواقع 20 % عن كل سنة من سنوات االشتراك التي 
تقاضاه  راتب شهري  آخر  أســـاس  على  املكــــــافأة  وحتــسب  ذلك،  علـــــــــى  تزيد 

املعلم. 

ثانيًا : املكافأة للمعلم غير الكويتي.
طبقا  واحملددة  املكافأة  استحقاق  الكويتي  غير  للمعلم  العمل  عقد  يحدد 
لقانون العمل في القطاع األهلي والذي يقررها حتى ولو لم ينص على ذلك 
في العقد وقد حددتها املادة )54( من قانون العمل ، ومن اجلائز االتفاق في 
االنتقاص  يجوز  ال  ولكن  اخلدمة  نهاية  مكافأة  قيمة  زيادة  على  العمل  عقد 
منها وهذا يخص فقط العاملني في القطاع األهلي، أما املعلم غير الكويتي 
في القطاع احلكومي فإن املكافأة حتدد على أساس أجر 15 يومًا في السنة عن 

السنوات اخلمس األولى ثم مرتب شهر على كل سنة تزيد على ذلك.
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الفصــل الثالث
واجبـات املعلمني

v   املبحث األول : واجبات املعلم أثناء تأديته للوظيفة أو مبناسبتها.
l   الفرع األول : أداء الوظيفـة.

الواجب األول للمعلم هو أداء العمل املناط به وقيامه مبا يعهده إليه رؤساؤه 
من أعمال.

عليها  املتعارف  العامة  املبادئ  من  مجموعة  السابقة  القاعدة  عن  ويتفرع 
نوجزها فيما يلي : 

1 - ضرورة أداء املعلم ملهمات وظيفته بنفسه فال يوكلها إلى غيره.
2 - ال يكفي أن يقوم املعلم بعمله بنفسه، بل يجب أن يؤديها بأمانة وإتقان، 
أن  املعلم  وعلى  وظيفته،  واجبات  ألداء  الرسمي  العمل  وقت  يخصص  وأن 

يحافظ على ممتلكات الدولة.
3 - وأخيرًا يجب على املعلم أن يعامل طالبه معاملة الئقة.

4 - ال يقتضي حسن أداء املعلم لعمله أن يلم إملامًا كافيًا بالقواعد القانونية 
والتعليمات املصلحية املتعلقة بالعمل املناط به. 

القوانني  عليه  تفرضه  ما  عمله  أداء  في  يلتزم  أن  املعلم  على  يجب   -  5
واألنظمة من أحكام.

6 - يقتضى حسن أداء املعلم لعمله أن يختار مكان إقامته قريبًا من مكان 
املالئم، فال يتعلل  الوقت  إليه في  الوصول  عمله قدر اإلمكان ليتمكن من 

مبشاكل املرور. 
 غير أن إحلاق املعلم مبكان يعمل فيه ال يعني عدم قدرة اإلدارة على نقله من 
مكان إلى آخر إذا ما اقتضت مصلحة العمل أو املرفق ذلك، كذلك ندبه أو إعارته.

أواًل : نقـل املعلم.
النقل بقرار من السلطة املختصة بالتعيني في اجلهة احلكومية  1- يكون 

املنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في اجلهة احلكومية املنقول منها.
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2 - وإذا أبلغ املعلم بقرار نقله وجب عليه تنفيذه واحترامه حتى لو اعتقد 
االمتثال  عدم  ألن  ذلك  املرفق،  ملصلحة  اتخذ  أنه  طاملا  مشروعيته،  بعدم 
اعتباره منقطعًا عن  التأديبية، كما ميكن  املعلم للمسؤولية  للقرار يعرض 

العمل. 
3 - يجوز نقل املعلم طبقًا لالحتياجات اخلاصة لإلدارة إذا اقتضت مصلحة 
املرفق ذلك وليس للمعلم االدعاء بحق مكتسب في الوظيفة التي عني بها 
ألول مرة، ومن ثم ليس له حق االعتراض على نقله من وظيفة إلى أخرى.

والنقل إما أن يكون مكانيًا أو نوعيًا : 
أ - النقل املكاني : يقصد به تغيير مكان عمل املوظف إذ يجوز نقله من وزارة إلى 
أخرى، أو من محافظة إلى أخرى، وقد يكون النقل داخل الوزارة ذاتها، واملعلم 

إذا اقتضت املصلحة العامة فإنه ميكن نقله من مكان إلى آخر. 

إن  بحيث  أخرى  إلى  وظيفة  من  املعلم  نقل  به  فيقصد   : النوعي  النقل   - ب 
تكون الوظيفة املنقول إليها مماثلة للوظيفة املنقول منها من الناحيتني املادية 

واألدبية. 
ثانيًا : إنتداب املعلم.

األصلية.  وظيفته  غير  أخرى  وظيفة  بأعباء  املعلم  قيام  بالندب  يقصد 
وهو يهدف إلى إجناز أعمال وظيفة شاغرة لم يتسن بعد تعيني معلم يتولى 
مهامها، فيعهد بها مؤقتًا إلى أحد املوظفني، إما باإلضافة إلى أعمال وظيفته 
إذا كان باستطاعته حتمل عبء الوظيفتني معا وهذا هو الندب اجلزئي، وإما 
مؤقتًا  خدماته  عن  االستغناء  ميكن  كان  إذا  إليها  املنتدب  للوظيفة  بالتفرغ 
الكــلــي، وال يشـترط في الندب  النـدب  في جهــــة عمــــله األصـليـــة وهــذا هـــو 

موافقة املوظف. 
ويتم الندب بقرار من السلطة املختصة بالتعيني في اجلهة احلكومية التي 

يعمل بها املعلم.
ويحتفظ املوظف بصلته في جهة عمله األصلية، فال يؤثر الندب في درجته 
أو أقدميته أو ما يستحقه من ترقيات أو عالوات، ويتقاضى راتبه من جهة عمله 

األصلية كما لو لم يكن منتدبًا.
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ويشترط لصحة قرار الندب ما يلي : 
1- أال يكون الندب إلى وظيفة درجتها أدنى من درجة وظيفته األصلية. 

2- أال يتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثالث سنوات. 
ثالثًا : إعـارة املعلم.

اإلعــــارة هـي قيـــام املعــلـم بأعبـــاء وظــيفـة أخـرى هــي الوظيـفـة التي أعير 
إليها ومبوافقته. 

وتتم اإلعارة بقرار من اجلهة املعيرة، بناء على طلب اجلهة املستعيرة ومبوافقة 
العمل وإمكان  املعيرة قرارها بعد تقدير  املعلم املرشح لإلعارة، وتصدر اجلهة 

االستغناء املؤقت عن خدمات املعلم املعار. 
ويحتفظ املعلم بوظيفته األصلية رغم إعارته، فال تؤثر اإلعارة في درجته أو 
أقدميته أو ما يستحقه من ترقيات أو عالوات أو مكافآت، ولكنه ينصرف عنها 
كلية إلى وظيفته اجلديدة، فيتقاضى مرتبها، ويجوز له في بعض احلاالت كما 

سنرى أن يجمع بني راتب وظيفته وراتب وظيفته اجلديدة. 
وتكون اإلعارة بقرار من الوزير املختص، بعد موافقة املعلم كتابة، فإذا كــــان من 
شـــاغلي إحـــدى الوظـــائف القيـادية وجـب أخذ موافـقـة مجــلـس اخلدمة املدنية.

l   الفرع الثاني : إطاعـة الرؤساء.
املوظفني  عاتق  على  تقع  التي  الواجبات  أهم  من  الرؤساء  طاعة  تعتبر   
وذلك ألن السلطة الرئاسية في مظاهرها املختلفة، إمنا ميارسها رؤساء لهم 
أقدميتهم في اخلدمة مما يجعلهم أكثر إدراكًا للعمل وحاجاته وبالتالي أكثر 

قدرة ودراية على مواجهته وحل مشاكله.
شفوية  كانت  سواء  أوامر  من  يصدرونه  ما  تنفيذ  تقتضي  الرؤساء  وطاعة 
تعلقت  املعلمني عمومًا، وسواء  إلى  أو  املعلم،  إلى  كتابية، موجهة شخصيًا  أم 
دون  رؤسائه  بطاعة  إال  املعلم  يلتزم  وال  عامة  بتوجيهات  أو  محدد  مبوضوع 
غيرهم، فيكون له أن يتجاهل األوامر الصادرة من معلم يعلوه في الدرجة ولكن 
ال تربطه به أية رابطة مباشرة أو غير مباشرة وال يلتزم املعلم باحترام أوامر 

رئيسه إال إذا كانت متعلقة بالعمل وحده. 
الذي  بالقدر  لهم  احترامه  املعلم  قبل  من  الرؤساء  طاعة  تقتضي  وأخيرًا 

يكفي حلفظ العالقة الودية بينهم.
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l    الفرع الثالث : عدم إفشاء األسرار.
  يعتبر واجبًا عدم إفشاء األسرار التي يطلع عليها املعلم بحكم وظيفته من 
الواجبات املهمة التي يتعني عليه حفظها وعدم متكني أحد من االطالع عليها، 
ولذلك نصت املادة 25/ف5 من قانون اخلدمة املدنية على أنه يحظر على املعلم 
أن يدلي بأية معلومات عن األعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقًا 
لتعليمات خاصة أو أن ينشر ذلك بأية وسيلة إال بإذن كتابي من الوزير، ويستمر 

هذا احلظر حتى بعد انتهاء خدمة املعلم .
ومن األمثلة كذلك سرية املراسالت البريدية التي يجب احملافظة عليها وعدم 

فتحها ألجل االطالع على محتوياتها.
وااللتزام بعدم اإلدالء باألسرار الوظيفية يشمل كل أنواع الكشف عنها، كاألقوال 

الشفوية أو النشر في الصحف. 
والتزام املعلم بعدم إفشاء األسرار الوظيفية ال ينتهي بانتهاء عالقته الوظيفية 
من  كمعلم ألي سبب  يفقد صفته  أن  بعد  التزامه حتى  يستمر  بل  بالدولة، 

األسباب.
l   الفرع الرابع : االمتناع عن التصرفات احملظورة بنص.

 منع املشرع املعلم من إتيان بعض التصرفات ألنه يرى تعارضها مع الوظيفة 
العامة، وحتى ال يتوزع نشاط املعلم وجهوده بني أكثر من عمل :

1-حظر املشرع على املعلم أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات 
أو منقوالت من اجلهة احلكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر 

عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئًا من ذلك.
2- ال يجوز للمعلم أن يؤدي أعمااًل للغير أو مبكافأة أو بدونهما ولو في غير 
أوقات العمل الرسمية إال بإذن كتابي من الوزير، ويعتبر عدم احلصول على 
هذا اإلذن مبثابة مخالفة تأديبية تستوجب املساءلة )م 5/25 3 من القانون( 
ولذلك ال يجوز للموظف أن يجمع إلى جانب عمله الوظيفي أي عمل آخر 
حكومية  جهة  لدى  العمل  هذا  كان  وسواء  راتب،  بغير  أو  براتب  كان  سواء 
أو غير حكومية دون إجازة من الوزير، غير أن ذلك ال يعني جواز أن يشغل 

املوظف وظيفة حكومية أخرى إلى جانب وظيفته األصلية. 
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3- يحظر على املعلم كذلك أن يستغل وظيفته ألي غرض كان أو أن يتوسط 
ألحد أو أن يوسط أحدًا في شأن من شؤون وظيفته.

4- يحظر على املعلم أيضًا أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو 
صور منها سواء كانت أوراقًا أو شرائط تسجيل أو أفالمًا أو غيرها مما يتعلق 
باجلهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا، وذلك من 
أجل احملــافظة على أسرار الوظيفة، وعدم متكني الغير من االطالع عليها، 

واإلحاطة مبحتوياتها.

5- يحظر على املعلم أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة جتارية 
أو صناعية إال إذا كان ممثاًل للحكومة فيها، أو أن يزاول األعمال التجارية أو 

الصناعية أو املهنية. 

التجارية  األعمال  بعض  يزاول  أن  املعلن  بأحقية  سبق  مما  ويستثنى 
والصناعية وفقًا لآلتي :

  أ - شراء األراضي أو العقارات وبيعها.
 ب - شراء األسهم والسندات والصكوك املالية وبيعها.

 جـ - االشتراك في تأسيس الشركات املساهمة بشرط عدم تولي العضوية 
في مجالس اإلدارة.

د- تأسيس شركة جتارية غير الشركات املساهمة مع باقي ورثة املعلم أو عدد 
منهم الستثمار حصتهم في شركة وكذلك الدخول في عقد الشركة التي تؤول 

للمعلم حصة فيها بطريق امليراث.

l   الفرع اخلامس : الواجبات املتعلقة مبقتضيات الوظيفة.

عليها  نص  والتي  الوظيفة  مبقتضيات  املتعلقة  الواجبات  حصر  وميكن   
القانون في ) جتنب السلوك الشائن (  والتحفظ في إبداء الرأي السياسي، 

وفقًا للتالي : ـ
 * جتنب السلوك الشائن:

تنص املادة 5/24 من قانون اخلدمة املدنية على ضرورة أن يحافظ املعلم 
على ) كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق واالحترام الواجب 



- 37 - 

 جمعية املعلمني الكويتية - دليـــــــل الـمـــعلـــــــــــم القــــــانـونـي

أو  الوظيفة  بكرامة  اإلخالل  شأنه  من  ما  كل  يتجنب  أن  عليه  فاملعلم   ، لها( 
للثقة  مناقضا  اعتباره  ميكن  ما  منه  يصدر  أن  يجوز  ال  إذ  بسمعتها  املساس 

الواجبة فيه واالحترام املطلوب منه. 
*  التحفظ في إبداء الرأي السياسي:

باعتبار أن املعلم ميثل جميع أطياف املجتمع ويتعامل معهم فال يجب أن 
يفرض رأيه السياسي على طلبته ملا في ذلك من توجيه متعمد لطلبته العتناق 
رأي سياسي معني مما يخرجه عن طبيعته التربوية السليمة املعتمدة أساسًا 

على احليادية في إعطاء املعلومات دون تدخل الرأي الشخصي بها. 
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الفصـــل الرابع

الوظيفة اإلدارية للعاملني في مجال التعليم 

ومتطلباتها وعالقاتها اإلدارية والعامة

v  املبحث األول : العالقة مع املرؤوسني.

l   نظام تقومي كفاءة املدرسني.

يعتبر املوظف أداة لتنفيذ سياسة الدولة وبرامجها املتنوعة وذلك ملا متنحه 
الدولة من مركز وظيفي، فيجب على املوظف أن يبذل قصارى جهده إلجناز 
أعماله، وال بد للدولة من وضع نظام لرقابة موظفيها،على ذلك وضعت قوانني 
في اخلدمة املدنية تنص على نظام تقومي كفاءة املوظف. ويعتمد هذا النظام 
ألعمال  مالحظاتهم  على  وحتتوي  املوظفني  رؤساء  من  تصدر  تقارير  على 
املوظفني. وتترتب على تلك التقارير آثار قانونية على بعض حقوق املوظفني 
على  أيضا  وتؤثر  ايجابية  أم  سلبية  كانت  سواء  لها  استحقاقهم  مدى  وعلى 
بعض العوامل الشخصية ، فال بد من إيجاد وسيلة للطعن في التقرير حملو 

تلك اآلثار.
التقرير  املترتبة على  اآلثار  ثم  الكفاءة  أسلوب  أوال  ومن ذلك سوف نشرح 

وأخيرا الطعن في التقرير.

- املطلب األول : تقرير الكفاءة.

التقرير هو تقومي عمل املوظف بصفه دورية وخالل فترة زمنية معينة.
ويقوم به الرئيس املباشر للموظف مرة واحدة أو أكثر في السنة، ويرجع ذلك 
لكون الرئيس هو الشخص ذو الصلة املباشرة للموظف وميكن له قياس كفاءته. 
وال يعتد الرئيس إال باألعمال والواجبات الوظيفية فقط فالعبرة من التقرير 
الوقت احملدد وغيرها من  للعمل في  املوظف ومدى إجنازه  هو معرفة قدرات 

الواجبات الوظيفية.
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ويقوم الرئيس برفع التقرير إلى الرئيس الذي يليه لوضع رأيه ومالحظاته، 
شؤون  وحدة  إلى  برفعه  يقوم  وبعدها  أو ضده  املوظف  في صالح  كانت  سواء 

املوظفني خالل سبعة أيام من عرضه عليه.
اللجنة  على  إليها  الواردة  التقارير  بعرض  املوظفني  شؤون  وحدة  تلتزم 
املختصة واملشكلة من الوزارة وعليها أن تعتمدها خالل أربعة أشهر من تاريخ 

ورودها إلى وحدة شئون املوظفني.
وتكون درجات التقرير إما امتيازًا أو ضعيفًا ومن يحصل على درجة ضعيف 
من املعلمني استثناه القانون بأن يقدم تقرير عنه بدرجة جيد من جهة اإلدارة 
متى استحق ذلك نتيجة لتحسن مستوى أداء عمله، أما في الوضع العادي فال 

يقدم له تقرير بذلك التقرير.
جميع موظفي الدولة يخضعون لذلك النظام لتقومي كفاءتهم وقد استثنى 
السلطة  لها  فاحلكومة  القيادية،  املراكز  يشغلون  الذين  املوظفني  القانون 

لتقييمهم وذلك يرجع لوجود اعتبارات محددة لتقومي كفاءتهم.
- املطلب الثاني: اآلثار املترتبة على التقرير.

النـــــاحيتـــني  من  عليــــــه  يحصــل  الــــذي  التقـــريـــــر  مــن  املوظــــف  يتــــأثـر 
السلبية وااليجابية.

أوال : الناحية السلبية.
العالوة  إذا حصل املوظف على تقرير نهائي بدرجة ضعيف فإنه يحرم من   -

الدورية أو الترقية.
يعرض  ضعيف  بأنه  سنة  خالل  نهائيني  تقريرين  على  املوظف  حصل  إذا   -
تقريره أمام وكيل وزارة التربية لتوقيع أي من العقوبات املنصوص عليها في 
الراتب، خفض  املادة 60 من مرسوم نظام اخلدمة املدنية )اخلصم، تخفيض 
له  الفصل من اخلدمة فمن  أما فيما يتعلق بعقوبة  اللوم(  التنبيه،  الدرجة، 
الفصل  عليه عقوبة  توقع  ومن  نفسه.  الوزير  هو  العقوبة  تلك  بتوقيع  احلق 

يجوز له أن يتظلم للوزير خالل خمسة عشر يوما من إبالغه قرار الفصل.
إذا حصل املوظف على ثالثة تقارير نهائية خالل سنة بدرجة ضعيف فيعتبر 

مفصواًل من اخلدمة من تاريخ التقرير الثالث النهائي تلقائيًا.
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ثانيا : الناحيـة االيجابيـة.
إذا حصل املوظف على تقرير مقترنًا بدرجة امتياز فله حق أن يكون ضمن 
املرشحني للحصول على ترقية باالختيار وشرط أن يكون هذا التقرير مقترنًا 
بتقرير آخر بدرجة امتياز وبشرط آخر أن يكون التقريران قدما عنه في السنتني 
األخيرتني مع توافر شروط الترقية األخرى، كما تتيح له احلصول على العالوة 

التشجيعية بتوافر شروطها التي حددها القانون.
- املطلب الثالث : الطعن في التقرير.

تدخل  دون  التقرير  وضع  في  الكاملة  السلطة  لها  املباشرة  اإلدارية  اجلهة 
من املوظف، وال يحق له االطالع عليه إال في حالة أن يكون التقرير املقدم عنه 
بدرجة ضعيف، وقد أعطت املادة 16 من مرسوم نظام اخلدمة املدنية للمعلم 
هو االطالع على التقرير وذلك بإبالغه بصورة من التقرير خالل سبعة أيام من 

اعتماده من اللجنة املختصة لشؤون املوظفني.
يجوز للموظف أن يتظلم من التقرير املقدم عنه أمام جلنة شؤون املوظفني 
خالل عشرين يومًا من تاريخ إبالغه ، ويجب على اللجنة أن تنظر في التظلم 

خالل ثالثني يوما من تقدميه.
إذا  التظلم  في  نظرها  عند  وحتقيقها  املوظف  أقوال  سماع  للجنة  يجوز 

استدعى األمر ذلك.
يترتب على الطعن في التقرير عن املوظف بدرجة ضعيف عدم جواز ترقيتـــه 
او منحــه العــــالوة الدوريــــة إذا حــــل ميعــــادهـــمــا قبــل البت في التظلم املقدم 

عنه.

v  املبحث الثاني : العالقة اإلدارية الناشئة عن عمل املعلم.
التسلسل  في  تنحصر  املعلم  عمل  عن  الناشئة  اإلدارية  العالقة  طبيعة  إن 

اإلداري الوظيفي الهرمي املعتمد أساسًا على نظام الوحدات اإلدارية.
والذي متثل مجموعة األقسام في  بالقسم  تبدأ  اإلدارية  الوحدة  أن  فنجد 
إدارة مدرسة هي وحدة املدرسة الوظيفية والتي ميثل فيها الناظر واملدير قمة 
الهرم في هذه الوحدة والتي يتبعها الوكيل ثم رئيس القسم ، فاملعلم ، وعالقة 
ثم  للوكيل  بدوره  يتبع  والذي  القسم  رئيس  أي  املباشر  برئيسه  تبدأ  املعلم 
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الناظر واملدير كرؤساء مباشرين له ومن ثم رئيس املنطقة التعليمية التابعة 
لها املدرسة وما حتتويه من وظائف فنية قيادية لكل قسم على مستوى املنطقة 
به  املنوط  املباشر  والرئيس  الوزارة  لديوان  يتبع  املنطقة  رئيس  فإن  ثمة  ومن 

عملهم به في الديوان. 
ونالحظ أن العالقة اإلدارية الهرمية هنا هي عالقة ذات شقني :

وجزاءات  وترقيات  تعيينات  من  اإلداري  باملسلك  يختص  إداري 
املعلم مبرؤوسيه )مدير، موجه(  وغيرها ويتبع بها ما ذكر عن عالقة 
اإللزامية  والتوجهات  التعليمية  العملية  بفنية  خاصة  وهي  فنية   
عليه  يطبق  ال  حتى  بها  يلتزم  أن  يجب  والذي  باتباعها  للمعلم 
بها. التزامه  عدم  نتيجة  وخالفه  باجلزاءات  اخلاص  اإلداري  املسلك 

v  املبحث الثالث : العالقة القانونية مع أولياء األمور والطلبة.
إن هذه العالقة يجب أن تكون عالقة حميمة بني املعلم وطالبه حلسن أداء 
العملية التعليمية وإثمار نتائجها املرجوة منها إال أن هناك جوانب سلبية في 
هذه العالقة مت تصدي الوزارة لها، وهذه العالقة تتجلى في قرار الوزارة مبنع 
الضرب في املدارس ، ويجب على املعلم مراعاة هذا القرار في التعامل مع طلبته 
وهو هنا املقصود به منع الضرب الذي يترك آثارًا اصابية على الطالب أو ينتج 
عنه أذى محسوس أما التعنيف فال عقاب عليه ومن هذا املنطلق اخلاص بهذا 
القرار  باملعلم ينتج عن هذا  أولياء األمور في عالقتهم  أن تدخل  القرار جند 

الذي مبقتضاه يتحرك ولي األمر للدفاع عن ولده الذي مت ضربه.

v  املبحث الرابع : العالقات القانونية للمعلم مع جهة اإلدارة.
حيث  من  تتحدد  اإلدارة  جهة  مع  املعلم  تربط  التي  العالقة  هذه  أن  جند 
طبيعة هذه العالقة فنجد أنها تنحصر في القرارات اإلدارية العامة والقرارات 

اإلدارية اخلاصة.
- القرارات اإلدارية العامة.

املدارس  في  العمل  سير  حلسن  اإلدارة  جهة  تصدرها  التي  القرارات  وهي 
تنفيذها  ويتم  املعلمني  على  وبالتمرير  عام  بشكل  تبليغها  ويتم  واإلدارات 

األول : 

الثاني :
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بالتوقيع بالعلم عليها أو مبجرد العلم الظني )االفتراضي بها( كونها قرارات 
عامة ، وهذه القرارات ال يجوز الطعن بها كونها ال متثل ضررًا واقعا على املعلم 

بشخصه ألنها قرارات عامة تطبق على الكافة.
- القرارات اإلدارية اخلاصة.

أو  بترقيته  سواء  بشخصه  ملعلم  اإلدارة  جهة  تصدرها  التي  القرارات  وهي 
أو  اليقيني  العلم  بها  العلم  يتم  أن  يجب  قرارات  وهي   ، خالفه  أو  مبجازاته 
االطالع على القرار ومحتواه وآثاره والتوقيع باستالم هذا القرار ومن ثم تنفيذ 
الذي يتم مبجرد العلم بالقرار والتوقيع على ما جاء به ونظرا ألن هذا القرار 
ميثل مساسا باملركز القانوني للمعلم فيجوز الطعن به في املواعيد املقررة في 
القانون اإلداري خالل ستني يوما يتظلم للجهة اإلدارية ومن ثم الطعن عليه 

أمام القضاء اإلداري خالل ستني يوما من تاريخ تقدمي التظلم أو رفضه.
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الفصــل اخلامس

أسباب انتهاء خدمة املعلم 

v  املبحث األول : أسباب انتهاء اخلدمة.
نظم القانون أسباب انتهاء خدمة املعلم وحدد لها حقوقًا وواجبات متثلت 

في اآلتي :

أي عالقة ال بد أن تكون لها نهاية ، وأسباب انتهاء اخلدمة حددت باآلتي:
1- االنتهاء باإلرادة املنفردة للمعلم.

2- االنتهاء القانوني.
3- االستحالة.

l   الفرع األول : االنتهاء باإلرادة املنفردة للمعلم.
- االستقالـة.

تعريف االستقالة : هي رغبة املعلم بترك وظيفته قبل السن املقررة النتهاء 
اخلدمة مع موافقة اإلدارة على ذلك.

- أنواع االستقالة.
1( االستقالة الصريحة.
2( االستقالة الضمنية.

 * االستقالة الصريحة : هي إبداء املعلم رغبته صراحة في إنهاء خدمته في 
الوظيفة عن طريق تقدمي طلب االستقالة إلى جهة عمله.

- شروط االستقالة الصريحة.
املعلم  رغبة  تأكيد  يضمن  الشرط  وهذا  مكتوبة،  االستقالة  تكون  أن   -1

باالستقالة وتتيح لإلدارة بيان جدية املعلم في طلبه.
على  ودالة  صريحة  االستقالة  بها  تكتب  التى  األلفاظ  تكون  أن  يجب   -2

الرغبة في ترك العمل.
3   -  يجب     أن     تكون     االستقالة    ناجتة   عن   إرادة    املعلم احلرة ،  فال يعتد باإلكراه عليها.
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4 -  يجب أن تكون االستقالة خالية من الشروط والقيود.
5 - يجب على املعلم طالب االستقالة عدم العدول عنها قبل قبولها، فعدوله 

عن االستقالة قبل قبولها مينع اإلدارة من قبولها بعد ذلك.
6 - يجب على املعلم طالب االستقالة أن يستمر في عمله إلى يوم قبولها أو 

إلى أن تنقضي املدة احملددة العتبارها مقبولة.

هذه هي شروط تقدمي االستقالة التي يقدمها املعلم الراغب في إنهاء عالقته 
الوظيفية صراحة، إال أن إنشاء هذه العالقة ال يترتب مباشرة على تقدمي هذا 
الطلب، بل البد أن يقابله قبول هذه االستقالة من قبل اإلدارة فعندها يكون 
املعلم قد أنهى رابطته الوظيفية مع الوظيفة بصدور قرار القبول وعلى ذلك 

تبني أحكام قبول االستقالة ومدى سلطة اإلدارة في ذلك.
إن قبول االستقالة ال يعتبر شرطًا من شروط تقدمي طلب االستقالة إمنا هو 

شرط رئيسي إلمتام االستقالة.
ويكون لإلدارة أن تتخذ بشأن طلب االستقالة ما يلي :

القرار  هذا  ويعتبر  االستقالة،  بقبول  يومًا   30 قرارها خالل  تصدر  أن   -  1
نهائيا إذا ما صدر سليمًا خاليًا من العيوب وهنا يكون القبول صريحًا. 

تقدمي  طلب  بشأن  قرارها  اإلدارة  تصدر  ولم  يومًا   30 الـ  انقضت  إذا  أما   
اإلدارة  من  ضمنيًا  قبواًل  يومًا   30 الـ  مرور  اعتبر  املشرع  فإن  االستقالة 

لالستقالة.
2 - لإلدارة أن تؤجل قبول االستقالة ملدة 6 أشهر ال أكثر وإال اعتبرت االستقالة 

مقبولة بقوة القانون.
- حاالت عدم قبول االستقالة قانونا.

أ- إذا ما كان املعلم محااًل للتحقيق فال ميكن قبول استقالته بل تأجيلها 
إلى حني انتهاء التحقيق.

ب - إذا ما كان املعلم موقوفًا عن العمل ألي سبب.
ج - وأوجب املشرع نصًا مبنع قبول استقالة املعلم إذا ما كان قد اتخذ ضده 

أي إجراءات تأديبية أخرى عبر احلالتني السابقتني.
ويجب معرفة أن للمعلم حق الطعن بالقرار الصادر برفض االستقالة إذا أثبت 

أنه ال يوجد أي سبب لهذا الرفض.
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* االستقالة الضمنية:
املقصود باالستقالة الضمنية هو اعتبار املوظف مستقيال دون تقدمي طلب 

صريح باالستقالة ويتضح ذلك في اآلتي :
1- انقطاع املعلم عن عمله مدة )15( يومًا متصلة.

ولالعتداد باالستقالة بهذه احلالة يجب توافر الشروط التالية :
أ( أن تكون الـ )15( يومًا متصلة متامًا.

ب( أال يقدم املعلم عذرًا مقبواًل أو يقدم عذرًا ويتم رفضه من قبل اإلدارة.
راجعًا  العمل متتالية  )15( يومًا من  العمل ملدة  أن يكون االنقطاع عن  ج( 

إلرادة املعلم احلرة.
2 - انقطاع املعلم عن العمل ملدة )30( يومًا غير متصلة.

في هذه احلالة ينقطع املعلم عن العمل مدة )30( يومًا غير متتالية أي )30( 
يومًا على مدار الـ )12( شهرا، ولالعتداد باالستقالة في هذه احلالة يجب توافر 

الشروط التالية :
أ( أن يبلغ عدد أيام انقطاع املعلم عن العمل )30( يومًا.

ب( أن تكون الـ )30( يومًا قد اكتملت خالل اثني عشر شهرًا وحتسب االثنا 
عشر شهرًا من أول يوم انقطاع.

ج( عدم تقدمي املعلم عذرًا مقبواًل أو تقدمي عذر ال تقبله اإلدارة.
وعلــى ذلــك فــــي احلــــالـتــني الســــابقتني يعـــتبـر املـــوظــــف مستـقيــــــــاًل ضمنيًا 

بقوة القــانـــون.
l   الفرع الثاني : االنتهاء القانوني.

1- بلوغ السن املقررة لترك اخلدمة.
2- اإلحالة إلى التقاعد.

3- عدم اللياقة الصحية أو استنفاد اإلجازات املرضية.
4- الفصل بقرار تأديبي.

5- إسقاط اجلنسية أو سحبها.
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6- انتهاء العقد أو اإلقامة لغير الكويتي.
- بلوغ السن املقررة لترك اخلدمة. 

لقد حتدد سن التقاعد للمعلم الكويتي 55 سنة، أما غير الكويتي فقد تقرر 
بـ 60 سنة وذلك وفقًا لتعديل سنة 1984، ويجوز لإلدارة زيادة سنوات العمل مبا 

ال يجاوز خمس سنوات.
- اإلحالة على التقاعد.

املقصود من اإلحالة إلى التقاعد هو إنهاء صفة املوظف قبل بلوغه السن 
املقرر للتقاعد.

وإلحالة املوظف إلى التقاعد يجب توافر الشروط التالية :
أ( أن املوظف يستحق معاشًا تقاعديًا عند إحالته للتقاعد لو أن خدمته قد 

انتهت باستقالته بالتاريخ ذاته.
ب( أن يصدر القرار من الوزير املختص.

- عدم اللياقة الصحية أو استنفاد االجازات املرضية.

يؤدي  أن  بحالة صحية جيدة يستطيع من خاللها  املعلم  يتمتع  وأن  البد 
عمله على أكمل وجه.

وملا كان ذلك فإن من حق اإلدارة أو املعلم طلب إنهاء اخلدمة في حال ثبت أن 
املعلم غير قادر على ممارسة مهامه الوظيفية نظرًا حلالته الصحية التي ال 
تساعده على ذلك، وقد نص املشرع على ذلك في املادة )71( الفقرة )7( أن صفة 
املوظف تنتهي بسبب ) عدم اللياقة للخدمة صحيًا أو استنفاد اإلجازة املرضية 

أيهما أسبق( . 
فتبني من هذا النص اآلتي :

أن خدمة املعلم تنتهي إذا ما ثبت عدم لياقته صحيًا بناًء على قرار اجلهة 
الطبية املختصة، أو إذا ما استنفد املعلم إجازته املرضية دون أن تتحسن حالته 
الصحية التى جتعله قادرًا على ممارسة مهامه الوظيفية، وكذلك عندما تثبت 

عدم قدرته الصحية خالل مدة اإلجازة املرضية وإن لم تنقض.
املتعاقدون مع اإلدارة فإن لهم احلق في إجازات مرضية تقررها  املعلمون  أما 
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الهيئة الطبية املختصة بحيث ال يزيد مجموعها على شهرين مبكافأة كاملة 
وشهرين آخرين بنصف مكافأة، فإذا ما انقضت هذه املدة دون أن يكون املوظف 
قبل  العقد  إنهاء  وال يجوز  العقد منهيًا  اعتبر  الئقًا صحيًا الستئناف عمله 
انقضاء هذه املدة احملددة إال مبوافقة املعلم ما لم يكن العقد قد انتهى قبل 

ذلك ألي سبب آخر. 
- الفصل بقرار تأديبي.

بتوقيع  املختصة  اجلهة   ( اإلدارة  من  تأديبي  بقرار  املعلم  عزل  مت  ما  متى 
العقوبات التأديبية( فإن خدمة املعلم تنتهي بتاريخ صدور هذا القرار إذا كان 

غير قابل للطعن.
أما إذا كان املعلم موقوفًا عن العمل وصدر قرار بعزله تأديبيًا فإنه يكون معزواًل 
من تاريخ الوقف وليس تاريخ صدور قرار العزل، ويتوقف على عزل املعلم بقرار 
تأديبي عدم جواز تعيينه ملدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار أو الوقف إذا كان 

موقوفًا وقت عزله.
- إسقاط اجلنسية الكويتية أو سحبها.

متى ما صدر قرار بسحب جنسية معلم كويتي أو اسقاطها أو فقدانه إياها 
انتهت من  القانون كأن يعيش حتت دولة أجنبية فإن خدمته تعتبر قد  بقوة 

تاريخ صدور قرار السحب أو اإلسقاط أو تاريخ فقده إياها بقوة القانون.
- انتهاء العقد أو اإلقامة لغير الكويتي.

بانتهاء  أو  اإلدارة  وجهة  املعلم  بني  العقد  مدة  بانتهاء  هنا  العالقة  تنتهي 
صالحية غير الكويتي لإلقامة في البالد لفقد شرط من شروط هذه اإلقامة 
حيث إن عقد العمل مرتبط بشرط سابق عليه هو صحة إقامة غير الكويتي 

في البالد.
l   الفرع الثالث : االستحالــة.

- الوفـاة.
فمتى  املوظف  خدمة  انتهاء  إلى  تؤدي  التى  الطبيعية  األسباب  أحد  وهي 
ذلك  ويتبني  فعاًل،  وفاته  تاريخ  بوظيفته من  انتهت عالقته  املوظف  توفي  ما 

بشهادة وفاة رسمية أو حكمًا )حكم قضائي يعتبر املوظف متوفيًا( .
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v  املبحث الثاني : آثار نهاية خدمة املعلم.
إذا ما حتقق سبب من األسباب التى قمنا بإيضاحها بكامل شروطه وانتهت 
ما  نهائيًا  الصلة  يعني قطع  االنتهاء ال  فإن هذا  واإلدارة،  املعلم  بني  العالقة 
بني املعلم واإلدارة بل تترتب على هذا االنتهاء حقوق للمعلم وواجبات عليه 

االلتزام بها.
l   الفرع األول : حقوق املعلم بعد انتهاء عالقته باإلدارة.

أن  غير  خدمته،  تنتهي  أن  قبل  كان  عما  يختلف  تقاعديًا  راتبًا  يستحق 
احلصول على هذا الراتب يتوقف على توافر بعض الشروط باملوظف، كقضاء 
عدد معني من السنني وغيرها من الشروط، كما أن هذه الشروط قد تكون سببًا 
في عدم استحقاق املعلم لهذا الراتب، واقتصار حقه مبكافأته من قبل اإلدارة 

مببلغ معني يوضع له كمكافأة عن سنوات خدمته لدى اإلدارة. 
l   الفرع الثاني : واجبات املعلم بعد انتهاء عالقته باإلدارة.

يلتزم املعلم بعد انتهاء وظيفته بكتمان األسرار الوظيفية التى اطلع عليها 
فترة  مخالفات خالل  أي  عن  تالحقه  أن  لإلدارة  وكذلك ميكن  أثناء خدمته 
انتهاء خدمته عن  التأديبية، إال في حالة  العقوبات  عمله وتوقع عليه بعض 

طريق قبول استقالته.
وتشكل  عمله  فترة  أثناء  بها  قام  التى  األفعال  عن  جنائيًا  مالحقته  وميكن 

جرمية في نظر قانون اجلزاء.
املعلم  بني  الوظيفية  العالقة  فأثر  واجبات،  عليه  تترتب  له حقوق  كما ميكن 
الوظيفية  الرابطة  وانقطعت  نهائيًا  اخلدمة  انتهت  وإن  قائمة  تبقى  واإلدارة 

بينهما.
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تساؤالت هامة بشأن حقوق وواجبات املعلمني
1-االنتقال من مدرسة إلى مدرسة )ما هو احلق وما هي اإلجراءات( ؟

- االنتقال من مدرسة إلى مدرسة هو حق جلهة اإلدارة طبقًا الحتياجاتها وال 
يحق للمعلم حق االعتراض على نقله وتنفيذه فورًا وإمنا له احلق بالتقدم 
جلهة اإلدارة بشرح ظروفه الشخصية والعملية وااللتماس بإلغاء هذا النقل 
مع استمراره في تنفيذ النقل حلني البت في هذا االلتماس وال يجوز الطعن 

على هذا االلتماس بأي شكل من األشكال القانونية.
- أما اإلجراءات اخلاصة بأي قرار نقل فتكون مستمدة من هذا القرار وما 

يحمله من إجراءات تنفيذه.
2- كيف يتعامل املعلم في حالة حصوله على تقدير ضعيف في العمل ؟

- يكون للمعلم التقدم في خالل مدة ستني يومًا من تاريخ إعالمه بتقدير 
كفايته بتظلم جلهة اإلدارة بخصوص هذا التقييم.

- في حال رفض جهــة اإلدارة هذا التظلم يكون للمعلم خالل ستني يومًا من 
تــــاريخ الرفـــض رفــع دعــوى إلغـاء لهذا التقدير أمام احملكمة الكلية )الدائرة 

اإلدارية(.
خالل  في  املعلم  من  املقدم  التظلم  على  اإلدارة  جهة  رد  عدم  حالة  وفي   -
ستني يومًا يعتبر عدم الرد مبثابة رفض وحتسب مدة ستني يومًا أخرى يحق 

للمعلم من خالله رفع دعوى إلغاء أمام احملكمة الكلية )الدائرة اإلدارية(.
3- جتاوز املعلم في الترقية بالعمل ؟

- إذا مت جتاوز املعلم في الترقية يقوم املعلم في خالل مدة ستني يومًا من 
تاريخ علمه بهذا التجاوز بالتظلم من هذا التجاوز وفي حالة رفض جهة 
اإلدارة هذا التظلم يكون للمعلم في خالل ستني يومًا من تاريخ الرفض رفع 

دعوى إلغاء لهذا التقدير أمام احملكمة الكلية )الدائرة اإلدارية(.
املقدم من  التجاوز  التظلم من هذا  اإلدارة على  رد جهة  وفي حالة عدم   -
رفض وحتسب مدة ستني  الرد مبثابة  يعتبر عدم  يومًا  املعلم خالل ستني 
الكلية  أمام احملكمة  إلغاء  دعوى  رفع  للمعلم من خالله  أخرى يحق  يومًا 

)الدائرة اإلدارية(.
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4- هل يحق للمعلم أن ينتقل من عمل التدريس إلى عمل إداري ؟
-             هذا االنتقال له عدة صور وحاالت ويختلف بني املعلمني اخلاضعني لقانون 

اخلدمة املدنية واملعلمني اخلاضعني لقانون العمل في القطاع األهلي.
- بالنسبة للخاضعني لقانون اخلدمة املدنية ال يجوز نقل املعلم من عمله 
بالتدريس إلى عمل إداري إال في حالة إلغاء املادة التي يقوم املدرس بتدريسها 

وأيضًا في حالة الترقية إلى وظيفة إشرافية بالترقية.
األهلي فيخضعون لشروط عقد  العمل  لقانون  للخاضعني  بالنسبة  أما   -

العمل وما ورد به من بنود.
5- ما هي حقوق املعلم حني التقاعد ؟

- من حق أي معلم أن يتقاعد ولكن ليس لكل متقاعد معاش تقاعدي حيث 
إن استحقاق املعاش يتحقق بإحدى احلاالت الواردة في املادة )17( من قانون 
التأمينات االجتماعية والواردة بالفصل الثاني من هذا الكتاب حتت عنوان 
املعاشات واملكافآت للكويتيني وهذا بخصوص املعلمني الكويتيني واملشتركني 

في نظام التأمينات االجتماعية.
- أما بخصوص املعلمني اخلاضعني لقانون العمل األهلي فإن التقاعد ، وهو 
حق لكل معلم بحيث ال يخالف نصوص العقد املوقع معه من حيث ارتباطه 
مبدة عمل بهذا العقد، وحيث إن املعلم هنا ال يستحق معاشًا تقاعديًا وإمنا 
يستحق مكافأة نهاية خدمة لغير الكويتي وحتسب هذه املكافأة طبقًا لقانون 
العمل في القطع األهلي كحد أدنى إذا جتاوز عقد العمل هذا احلد فيحسب 

احلد الوارد بالعقد.
6- اإلساءة للمعلمني من قبل العاملني أو الطلبة أو أولياء األمور ؟

- إن اإلساءة للمعلمني من قبل العاملني أو الطلبة أو أولياء األمور ترتبه 
األعلى  الرئيس  أو  املباشر  الرئيس  إلى  املعلم  التجاء  ضرورة  جميعها  في 
باإلبالغ عن هذه اإلساءة ومن ثم فإن طبيعة هذه اإلساءة هي التي حتدد 
إساءة  كانت مجرد  إذا  اإلساءة بحيث  التصرف في هذه  التالي في  املسلك 
إدارية اكتفى بالتحقيق اإلداري وما ينتج عنه من إجراءات سواء للعاملني 
أو الطلبة أما إذا كانت اإلساءة متثل جرمية جزائية فيكون على جهة اإلدارة 
اإلساءات  تكون  ما  وغالبًا  شؤونها  التخاذ  املختصة  اجلهات  إلى  حتويلها 
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أولياء األمور متثل جانبًا جزائيًا يجب حتويلها  املعلمني من  الواقعة على 
إلى السلطات املختصة للتصرف.

7- هل يجوز للمعلم مزاولة العمل التجاري خارج أوقات العمل ؟
- يجب هنا أن نفرق بني املعلمني اخلاضعني لنظام اخلدمة املدنية وهم في 
حكم املوظف العام وبني املعلم اخلاضع لقانون العمل األهلي ، ففي حالة 
املعلمني اخلاضعني لنظام اخلدمة املدنية ال يجوز ممارسة التجارة للمعلم 
طبقًا للمادة )25( من قانون اخلدمة املدنية إال بأمر من الوزير املختص مع 
استثناء شراء األراضي والعقارات وبيعها وشراء االسهم والسندات والصكوك 
وبيعها واالشتراك في تأسيس الشركات املساهمة بشرط عدم تولي العضوية 
في مجــــالس إدارتهـا وفي الشركـــات األخرى التي تؤول للمعلم حصة فيها 

بطريق امليراث.
أما املعلم اخلاضع لقانون العمل األهلي فإن شروط العقد بني املعلم واجلهة 

املتعاقد معها هي التي حتدد هذا احلظر ونطاقه من عدمه.
العقد  في  مراعاتها  يجب  التي  اجلوانب  أهم  هي  ما  اخلاصة,  املدارس  في   -8

بني إدارة املدرسة واملعلم ؟
وبشكل  الوظيفة  نوع  حتديد  هي  مراعاتها  يجب  التي  اجلوانب  أهم  إن   -
السنوية  اإلجازات  مواعيد  على  والنص  العقد  مدة  حتديد  مع  محدد 
والدراسية واإلخطار ومدته اخلاصة بالرغبة في إنهاء العقد وضرورة النص 

على انطباق شروط قانون العمل األهلي كحد أدنى للمعلم.
9- ما أثر تقدير ضعيف أو جيد وتقرير املعلم السنوي على الترقية الوظيفية ؟
وإذا  الترقية  الدورية وبالتالي  العالوة  املعلم من  إن تقدير ضعيف يحرم   -
حصل املعلم على تقريرين نهائيني خالل سنة بأنه ضعيف يعرض تقريره 
على وكيل الوزارة لتوقيع العقوبات املنصوص عليها في املادة 60 من مرسوم 
التنبيه،  الدرجة،  الراتب، خفض  تخفيض  )اخلصم،  املدنية  نظام اخلدمة 
اللوم( وقد تصل إلى حد الفصل من اخلدمة بعد العرض على الوزير لتوقيع 

هذا اجلزاء.
- وإذا حصل املعلم على ثالثة تقارير نهائية خالل سنة بدرجة ضعيف فيعتبر 

مفصواًل من اخلدمة من تاريخ التقرير الثالث النهائي تلقائيًا.
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- أما تقدير جيد فهو في الغالب األعم تقرير حكمي ويحرم املعلم احلاصل 
دائمًا ضرورة  تتطلب  التي  اإلشرافية  الوظائف  العديد من  تولي  عليه من 
احلصول على تقرير امتياز لعامني على األقل وباألعم فإن جميع شروط 
الترقي باالختيار ال بد أن يحصل املعلم على تقريرين امتياز قبل االختيار 

حتى يبحث اختياره للترقية.
والتعاميم  والنظم  للقواعد  مخالف  إداري  قرار  من  كمعلم  أتظلم  كيف   -10

الوزارية ومواعيدها ؟
- التظلم من القرار اإلداري وكقاعدة عامة يحسب مواعيده من تاريخ علم 

املعلم به علمًا قانونيًا سواء بإخطاره بالقرار أو بعلمه الشخصي.
- وبخصوص املواعيد فإن التظلم من القرار اإلداري يجب تقدميه إلى جهة 

اإلدارة خالل مدة ستني يومًا.
- وفي حالة رفض جهة اإلدارة للتظلم يتم الطعن عليه باإللغاء خالل ستني 

يومًا أمام احملكمة الكلية )الدائرة اإلدارية(.
- وفي حالة عدم رد جهة اإلدارة على التظلم ننتظر مرور ستني يومًا فيكون 
يتم  خاللها  أخرى  يومًا  ستني  نحسب  وعليه  حكمًا  بالرفض  اإلدارة  قرار 

الطعن عليه باإللغاء أمام احملكمة الكلية )الدائرة اإلدارية(.
اإلدارية  القرارات  على  والتظلم  للطعون  األساسية  املواعيد  هي  وهذه   -
املدنية في بعض احلاالت  ويستثنى من ذلك ما نص عليه قانون اخلدمة 
املعلم بقرار فصله حلصوله  ومن أمثلتها مدة خمسة عشر يومًا من إبالغ 

على تقريرين بدرجة ضعيف خالل سنة.
يـطــلــع  أن  يتــطلب  الـتي  والنـــظم  والقـــرارات  الـــقــوانـــني  أهـــــم  هـــي  مــــا   -11

عليها املعلم ؟
- أهــم القوانني والقرار هي :

1- دستور دولة الكويت.
2 - قانون اخلدمة املدنية.

3 - مرسوم نظام اخلدمة املدنية.
4 - قرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

منـــح  وأحكـــام  وقـــواعــــد  مـــدد  بشـــان   2006 لسنــــة   39 رقــــــم  قـــــرار   -  5
اإلجــــازة املـــرضيــة.

6 - جميع القرارات الصادرة من اخلدمة املدنية ووزارة التربية التي تنظم 
وتفسر أحكام القانون.
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الـمــــالحــــق
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الفهرس التحليلي

v  املقدمـة.
l   مقدمة جمعية املعلمني.

l   مقدمة مكتب اخلبرة.

v  الفصل األول.
- املتطلبات القانونية ملزاولة املهنة للكويتي.

*االلتحاق مبهنة التعليم.

*الشروط العامة للتعيني.
 شرط اجلنسية.

ب- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ج- أال يقل السن عن ثماني عشرة سنة ميالدية.

د- توافر الشروط واملؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة.
* املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة.

* الشروط املطلوبة للتعيني استنادًا للخبرة السابقة.
هـ- ثبوت اللياقة الطبية.

 و - أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة بقرار تأديبي نهائي لم متض على 
صدوره ثالث سنوات.

ز- أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
ح- شرط أداء اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها أو تأجيلها.

- طرق اختيار املدرسني.
 )ديوان اخلدمة املدنية(.

- املعلم في التعليم العام.
l   تطبيق أحكام قانون اخلدمة املدنية.

- املعلم في التعليم اخلاص.
l   تطبيق أحكام قانون العمل األهلي )شروط العقد(.

- املتطلبات القانونية ملزاولة املهنة لغير الكويتي.
l   شروط استحقاق اإلقامة كشرط ملزاولة املهنة في الدولة.

l   بنود العقد املوقع مع جهة العمل.
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l   طرق اختيار املدرسني لغير الكويتي.

l   اإلعارة من جانب الدولة.
ب- التعاقد الفردي.

ج- املسابقات.
على  األهلي  العمل  وقانون  املدنية  اخلدمة  قانون  أحكام  بني  االختالف   -

واقعة احلالة الوظيفية للمدرسني من حقوق وواجبات.
1- قانون اخلدمة املدنية هو األصل في العالقة الوظيفية في التعليم العام.

2- العقد هو األصل في العالقة الوظيفية في التعليم اخلاص.
3- عدم جواز مخالفة العقد للقانون.

v  الفصل الثاني.
- احلقوق املالية واإلدارية للمعلم.

l   احلقوق اإلدارية.
l   قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

l   الرواتب واألجور.
أ- أسس حتديد الرواتب.

ب- مفهوم الرواتب.
ج- استحقاق الرواتب.

د- حماية الرواتب.
l   العـــــــــــــالوات.

أ- العالوة الدورية.
ب- العالوة التشجيعية.
ج- العالوة االجتماعية.

د- استثناءات للموظف الكويتي.
l   الترقيــة.

أ- الشروط العامة للترقية.
ب- أنواع الترقية.

 - الترقية احلتمية.
 - الترقية باالختيار.

l   اإلجــــــازات.
أ- اإلجازة الطارئة.

ب- اإلجازة الدورية.
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ج- اإلجازة املرضية.
د- إجازات خاصة مبرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.

*  املعاشات واملكافآت.
* املعاشات واملكافآت للكويتيني.

*  املعاش التقاعدي.
*  املكافآت.

*  املكافآت لغير الكويتي.

v  الفصل الثالث.
واجبات املعلم وتأديبه.

- واجبات املعلم.
 واجبات املعلم أثناء تأديته الوظيفة أو مبناسبتها.

أ- أداء الوظيفة.
ب- إطاعة الرؤساء.

ج- عدم إفشاء األسرار.
د- االمتناع عن التصرفات احملظورة.

l   الواجبات املتعلقة مبقتضيات الوظيفة.
أ- جتنب السلوك الشائن.

ب- التحفظ في إبداء الرأي السياسي.
- تأديب املعلم.

l   املخالفة الوظيفية.
- مفهوم املخالفة الوظيفية.

أ- اخلطأ الوظيفي.
ب- تقنني املخالفات الوظيفية.

l   السلطات التأديبية.
أ- األسلوب اإلداري.

ب- األسلوب شبه القضائي.
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ج- األسلوب القضائي.
l   السلطة املختصة بتأديب املدرسني. 

أ- السلطة املختصة بتأديب شاغلي الوظائف القيادية.
ب- السلطة املختصة بتأديب مجموعة الوظائف األخرى.

l   الضمانات التأديبية.
أ- الضمانات السابقة واملعاصرة لغرض اجلزاء التأديبي.

ب- الضمانات الالحقة لغرض اجلزاء التأديبي.
l   العقوبات التأديبية.

أ- املبادئ العامة للعقوبات التأديبية.
ب- أنواع العقوبات التأديبية.

ج- آثار العقوبات التأديبية.

v  الفصل الرابع.
- الوظيفة اإلدارية ومتطلباتها وعالقاتها اإلدارية والعامة.

l   العالقة مع املرؤوسني.
1- نظام تقومي كفاءة املدرسني.

أ- تقرير الكفاءة.
ب- الطعن في التقرير.

ج- اآلثار املترتبة على التقرير.
l   العالقة اإلدارية الناشئة عن عمل املعلم.

l   العالقة القانونية مع أولياء األمور والطلبة.
- قرار منع العقوبة البدنية )الضرب( في املدارس.

l   العالقات القانونية للمعلم مع جهة اإلدارة.
القرارات اإلدارية العامة )تبليغها – تنفيذها – الطعن بها(.

القرارات اإلدارية اخلاصة )تبليغها – تنفيذها – الطعن بها(.

v  الفصل اخلامس.
انتهاء خدمة املعلم وتقاعده.
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l   أسباب انتهاء اخلدمة.
أ- االستقالة.

ب- اإلحالة إلى التقاعد.
ج- الفصل بقرار تأديبي.

د- إسقاط اجلنسية الكويتية أو سحبها.
هـ- عدم اللياقة الصحية أو استنفاد اإلجازات املرضية.

و- بلوغ السن املقررة لترك اخلدمة.
ز- الوفاة.

ح- انتهاء العقد أو اإلقامة لغير الكويتي.
l   آثار انتهاء الرابطة الوظيفية.

- حقوق املعلم بعد انتهاء عالقته باإلدارة.
- واجبات املعلم بعد انتهاء عالقته باإلدارة.

l   تساؤالت هامة بشأن حقوق وواجبات املعلمني.
l   مالحــق.

- قرار رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح اإلجازة املرضية.
- مناذج معتمدة لتسيير العمل اإلداري اليومي.

- قرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
وضوابط  املرضية  اإلجازات  منح  وأحكام  وقواعد  مدد  بشأن  عامة  نشرة   -

الدوام الرسمي.
- قرار رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدالت ومكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية 

الكويتيني بوزارة التربية ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.
- قرار رقم 6 لسنة 2011 بشأن اإلجازة اخلاصة لرعاية األمومة.

ملرافقة طفلها  إجازة خاصة  املوظفة  منح  بشأن   2011 لسنة   7 رقم  قرار   -
املريض باملستشفى.

- قرار رقم 8 لسنة 2011 بشأن تعديل قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 13 
لسنة 1979 بقواعد وأحكام اإلجازة اخلاصة املعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981.

للترقية  املرشحني  بني  املفاضلة  قواعد  بشأن   2011 لسنة   18 رقم  قرار   -
باإلختيار مجلس اخلدمة املدنية.
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سعد   / احملامي  واألستاذ  مندني  وليد  طارق   / األستاذ  وهم  الثانية  الطبعة 
عبيد العجمي واألستاذ املستشار / عالء السيد رشاد .

سائلني الّله أن يكون هذا العمل مفتاح خير للكويت والعلم واملعلم .

احملام�ي
محمد حسني الدالل

مكتب اخلب�رة 
لالستشارات القانونية وأعمال احملاماة

للتواصل واالستفسار :
هاتف : 22444885 
فاكس : 22422203

العنوان : الكويت – شارع فهد السالم – عمارة الدولية – البرج األول – الدور اخلامس.
alkhebra@alkhebra.com : البريد اإللكتروني
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رئيس وأعضاء مجلس إدارة

جمعية املعلمني الكويتية

رئيس مجلس اإلدارةأ.م�������ت�������ع�������ب ش��������ج��������اع ال����ع����ت����ي����ب����ي
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اإلدارةأ.م��������ط��������ي��������ع ح�������م�������د ال�����ع�����ج�����م�����ي مجلس  عضو 

اإلدارةأ.ليلى عبد الله محمد شريف العوضي مجلس  عضو 
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