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نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2006
لسـنة

36 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

تقییم كفاءة الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعید تقییم أداء الموظفین والتظلم منه مضمون التشريع

21/10/2006 تاريخ االصدار

         قرار رقم ( 36 ) لسنة 2006
                 بشـــــأن

         قواعد وأسس وإجراءات ومواعید تقییم 
         أداء الموظفین والتظلم منه 
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیة

- بعـد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنیة
الصادر في 7 جمادي األولى 1399 ھـ الموافق 4 إبريل 1979م وتعديالته.

- وعلى المرسـوم الصـادر في 7 جمـادي األولى 1399 ھـ الموافق 4 إبريـل 1979 م في
شأن نظـام الخدمـة المدنیـة وتعديالتـه.

- وعلى المادة 25 من المرسوم سالف الذكر.
- وبناء على اقتراح ديـوان الخدمـة المدنیة. 
- وبعد موافقـة مجلـس الخدمـة المدنیـة. 

                         ـ قـــرر ـ 
مادة (1) : فیما عدا شاغلي الوظائف القیادية يخضع كل موظف كويتي وغیر كويتي
لقواعد وأسس وإجراءات ومواعید تقییم األداء والتظلم منه المبینة في ھذا القرار، وتكون

مراتب التقییم ( ممتاز – جید جدا – جید – ضعیف ) . 
مادة (2) : يكون تقییم أداء الموظفین عن كل سنة میالدية منتھیة ( الفترة من أول يناير

حتى نھاية شھر ديسمبر ) ويعبر عنھا في ھذا القرار بسنة التقییم. 
مادة (3) : تعد كل جھة حكومیة نماذج تقییم األداء السنوي (الفعلى) للموظفین
القائمین بأعباء وظائفھم وفقا للنماذج المرافقة لھذا القرار مع مراعاة قواعد وإجراءات

ومواعید إستیفائھا وذلك على النحو التالي :
أوال : نموذج رقم (1) التقییم األولى نصف السنوي للموظف : 

يضع الرئیس المباشر التقییم األولى نصف السنوي عن أداء الموظف على ھذا النموذج
وذلك بإبداء مالحظاته االولیة عن أول ستة أشھر من سنة التقییم خالل شھري (يولیو ،
أغسطس) ويحیله للرئیس التالى له – إن وجد – لیبدى رأيه خالل ذات الفترة ثم يعیده

للرئیس المباشر لمتابعة أداء الموظف حتى نھاية سنة التقییم.

وال يخضع الموظف للتقییم األولى فى الحالتین التالیتین :
أ- إذا لم تكن قد ثبتت صالحیته خالل فترة التجربة قبل إنتھاء ھذه المدة(ستة أشھر).
ب- إذا قیم اداء الموظف المعین أو المعاد تعیینه خالل سنة التقییم وفقًا للمادة (6) من

ھذا القرار.
ثانیًا : نموذج رقم (2) المعلومات الوظیفیة عن الموظف : 

تتولى وحدة شئون الموظفین في الجھة الحكومیة مسئولیة إستیفاء بیانات النموذج رقم
(2) عن سنة التقییم المنتھیة وذلك خالل الخمسة عشر يومًا األولى من شھر يناير ثم

تحیله إلى الرئیس المباشر مع النموذج رقم (3) خالل ذات الفترة .

ثالثًا : نموذج رقم (3) من جزئین :
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[أ] الجزء األول من النموذج رقم (3) عوامل ودرجات التقییم :
ويتكون ھذا الجزء من أربع مجموعات لعوامل ودرجات التقییم مع بیان أوصاف كل عامل

وذلك على النحو التالي :
ـ المجموعة األولى : عوامل كفاءة األداء الفردي.
ـ المجموعة الثانیة : عوامل كفاءة األداء الجماعي.
ـ المجموعة الثالثة : عوامل القـدرات الشخصیة.

ـ المجموعة الرابعة: عوامل تقییم كفاءة شاغلي الوظائف اإلشرافیة فقط.

وتحتوي ھذه المجموعات على عدد من عوامل تقییم األداء يتم اإلختیار منھا أو اإلضافة
إلیھا حسب ما تقتضیه طبیعة الوظائف في الجھة وفقا لما ھو وارد بالنماذج المرافقة

لھذا القرار. 

[ب] الجزء الثاني من النموذج رقم (3) النتیجة النھائیة للتقییم:
ويخصص ھذا الجزء لرصد المجموع النھائي لدرجات التقییم في كل مجموعة من

مجموعات عوامل التقییم التي تضمنھا الجزء األول من ھذا النموذج و تحديد التقدير العام
اللفظي المقابل للنسبة المئوية وفقا للقاعدة الحسابیة الواردة في الجزء الثاني مع بیان
توصیات الرئیس المباشر، ورأى الرئیس التالى له، وقرار لجنة شئون الموظفین حسب

األحوال. 

رابعًا : يجري الرئیس المباشر متابعة مستمرة للموظف الذي يرأسه وعلى ھذا األساس
يحدد في الجزء األول من النموذج رقم (3) الوصف الممثل لحالة الموظف ودرجته في كل
عامل من عوامل تقییم األداء مع حساب المجموع النھائي للدرجات في كل مجموعة
من مجموعات عوامل التقییم ، كما يقوم في الجزء الثاني من ذات النموذج بحساب
النسبة المئوية وتحديد التقدير العام اللفظي مع بیان توصیاته ـ إن وجدت ـ في الجزء
المخصص لھذا الغرض في النموذج و يحیله إلى الرئیس التالي له قبل نھاية شھر يناير
مع النموذجین رقمي (1) ، (2) لیبدي رأيه خالل السبعة أيام األولى من شھر فبراير ثم
يحیل النماذج إلى وحدة شئون الموظفین إلعمـال شئونھا في ھذا الشأن ، فإذا لم يكن

للرئیس المباشر رئیس تال له أحال النماذج إلى الوحدة مباشرة.
خامسًا : تلتزم وحـدة شئون الموظفین بعرض تقارير األداء المحالة إلیھا وفقا للبند رابعًا
أعاله [ النماذج (1)، (2)، (3) ] خالل سبعة أيام من تاريخ ورودھا على لجنة شئون
الموظفین إلعتمادھا أو تقدير درجة الكفاءة في الحالتین التالیتین فقط دون غیرھما :

[أ ] إذا إختلف رأى الرئیس المباشر والرئیس التالى له.
[ب] إذا لم يكن ھناك رئیس تال للرئیس المباشر.

وعلى لجنة شئون الموظفین االنتھاء من عملیة التقییم في الحالتین المشار إلیھما قبل
نھاية شھر فبراير وإحالة التقارير إلى وحدة شئون الموظفین إلتخاذ ما يلزم قانونا. 

مادة (4) : إذا قلت المدد الفعلیة لمزاولة الموظف ألعباء وظیفته عن مائة يوم متصلة أو
متفرقة خالل سنة التقییم أو قلت عن نصف عدد أيام النوبة للعاملین بھذا النظام خالل
ھذه السنة ـ بعد إستبعاد مدد االنقطاع والوقف عن العمل واإلعارة والتفرغ واالجازات أيا
كان نوعھا أو مدتھا و أيام العطالت الرسمیة والجمع والراحات ـ خرج من نطاق تقییم أداء
الموظفین القائمین بأعباء وظائفھم وأعتد بتقدير آخر تقییم أداء نھائي وضع عنه مع

مراعاة عدم اإلعتداد بأى تقدير غیر فعلى وذلـك فى المجالین التالیین :
[أ ] في مجال إعمال المادة (17) من نظام الخدمة المدنیة.

[ب] في مجال ترقیه الموظف باإلختیار.

مادة (5) : ال تحسب خدمة الموظف خالل فترة التجربة ضمن سنة تقییم األداء إال إذا
قررت الجھة ثبوت صالحیته خاللھا وفقا للقواعد واإلجراءات المقررة وذلك قبل إنتھاء سنة

التقییم.

مادة (6) : إذا عین أو أعید تعیین الموظف خالل سنة التقییم، وثبتت صالحیته خالل فترة
التجربة قبل إنتھاء ھذه السنة أو كان غیر خاضع لفترة تجربة جديدة حسب األحوال قیم
أداءه عن الفترة من تاريخ تعیینه أو إعادة تعیینه حتى نھاية شھر ديسمبر من سنة
التقییم التي عین أو أعید تعیینه خاللھا وأعتبرت ھذه الفترة ھي سنة التقییم إستثناًء
من المادة (2) من ھذا القرار ـ فإذا قلت ھذه الفترة أو المدد الفعلیة لمزاولته أعباء

وظیفته خاللھا عن المدة المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القرار او ال زال خاضعا
لفترة التجربة قبل إنتھاء سنة التقییم فال يجوز تقییم أداءه عن ھذه الفترة.

مادة (7) : إذا عدل وضع الموظف لحصوله على مؤھل علمي أو دورة تدريبیة أو سويت
حالته لحصوله على الجنسیة الكويتیة خالل سنة التقییم ، احتسبت الفترة السابقة
على التعديل أو التسوية في الجھة ضمن سنة التقییم وتستكمل مراحل تقییمه على

ھذا األساس وذلك مع عدم اإلخالل بالمادتین (4 ، 5 ) من ھذا القرار.
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مادة (8) : الموظف المنتدب داخـل الجھـة أو خارجھـا سـواء إتفق أو إختلـف نظام
الوظائف والدرجات ـ تختص الجھة أو الوحدة التنظیمیة المنتدب إلیھا بتقییم أداءه إذا

قضى سنة التقییم كاملة لديھا.
أما إذا قضى جزء من سنة التقییم لدى الوحدة التنظیمیة أو جھة العمل األصلیة والجزء
اآلخر لدى الوحدة التنظیمیة أو الجھة المنتدب إلیھا ، فتكون الجھة أو الوحدة التي قضى
فیھا المدة األطول ھي المختصة بتقییم أداءه وتلتزم الوحدة أو جھة العمل األخرى
بموافاتھا بتقرير يتضمن رأيھا في أداء الموظف خالل الجزء من سنة التقییم الذي قضي
لديھا فضًال عن المعلومات الوظیفیة وغیرھا التي قد تطلبھا الجھة أو الوحدة المختصة

بالتقییم لإلسترشاد بھا على أن يتم ذلك خالل (15) يوما من تاريخ الطلب.

مادة (9) : الموظف المنقول داخل الجھة أو خارجھا خالل سنة التقییم ـ سواء إتفق أو
إختلف نظام الوظائف والدرجات ـ تكون الوحدة التنظیمیة أو الجھة المنقول إلیھا ھي
المختصة بتقییم أداءه وتلتزم الوحدة أو الجھة المنقول منھا بموافاتھا بتقرير يتضمن رأيھا
في أداء الموظف خالل الجزء من سنة التقییم الذي قضي لديھا فضًال عن المعلومات
الوظیفیة وغیرھا التي قد تطلبھا الجھة أو الوحدة المختصة بالتقییم لإلسترشاد بھا

على أن يتم ذلك خالل (15) يوما من تاريخ النقل.

مادة (10) : يعتد بتقارير األداء النھائیة للموظف خالل السنوات السابقة على النقل
سواء كان النقل بین جھتین يتفق أو يختلف فیھما نظام الوظائف والدرجات.

مادة (11) : إذا إنتھت خدمة الرئیس المباشر أو نقل أو ندب كل الوقت أو غاب ألي سبب
من األسباب ـ دون تحديد الجھة الحكومیة غیره للقیام بأعباء وظیفته ـ ولم يتمكن من
اإلنتھاء من التقییم في المواعید المقررة أو كان الرئیس المباشر معینًا أو منقوًال أو منتدبًا
حديثًا على نحو ال يمكنه من الحكم على أداء الموظفین الذين يرأسھم خالل الموعد
المحدد إلجراء التقییم ـ حل محله الرئیس التالى له وعوملت ھذه الحالة معاملة حالة
عدم وجود رئیس تال للرئیس المباشر، فإذا لم يكن للرئیس المباشر رئیس تال له

حددت الجھة من يحل محل الرئیس المباشر في عملیة التقییم على أن يراعى أن يكون
ممن لھم إتصاًال مستمرًا بالموظفین الخاضعین للتقییم.

مادة (12) : إذا إنتھت خدمة الرئیس التالى للرئیس المباشر أو نقل أو ندب كل الوقت أو
غاب ألي سبب من األسباب ـ دون تحديد الجھة الحكومیة غیره للقیام بأعباء وظیفته ـ
ولم يتمكن من اإلنتھاء من التقییم في المواعید المقررة أو كان الرئیس التالى معینًا أو
منقوًال أو منتدبًا حديثًا على نحو ال يمكنه من الحكم على أداء الموظفین الخاضعین
لتقییمه خالل الموعد المحدد إلجراء التقییم ـ عوملت ھذه الحالة معاملة حالة عدم

وجود رئیس تال للرئیس المباشر.

مادة (13) : إستثناًء من أحكام المادتین السابقتین يتم إرجاء التقییم في حالة غیاب
الرئیس المباشر أو الرئیس التالى له بشرط أال تتجاوز مدة غیابه عشرين يومًا عقب
إنتھاء الموعد المحدد إلتخاذ اإلجراء الذي يخصه وفي ھذه الحالة يتعین إتخاذ اإلجراءات

المرجأة عقب العودة في أقرب وقت ممكن. 
مادة (14) : إنتھاء خدمة الموظف أو نقله بعد إنتھاء سنة التقییم وقبل إستكمال الجھة
الحكومیة إجراءات تقییم األداء عن ھذه السنة ال يحول بینھا وبین إستكمال ھذه
اإلجراءات عقب إنتھاء خدمته أو نقله وذلك وفقا للقواعد المقررة في ھذا القرار.

مادة (15) : في مجال تقییم األداء يكون تحديد الرئیس المباشر والرئیس التالى له و
الحاالت التي ال يتوافر فیھا رئیس تال حسب التقسیمات التنظیمیة في الجھة وفقا

للھیكل التنظیمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنیة.

مادة (16) : يعتبر تقییم األداء بتقدير ممتاز أو جید جدًا أو جید نھائیًا في الحالتین
التالیتین :

         [ أ ] إذا اتفق رأى الرئیس المباشر والرئیس التالى له على التقدير.
         [ب] إذا كان التقدير قد وضع أو أعتمد من لجنة شئون الموظفین.

أما تقییم األداء بتقدير ضعیف فال يعتبر نھائیًا إال إذا انقضت مواعید التظلم دون تقدم
الموظف بتظلمه أو في حالة رفض التظلم من قبل لجنة شئون الموظفین وفقا لإلجراءات

والمواعید المبینة في المادتین رقمي (20)، (21) من ھذا القرار.

مادة (17) : إذا إستوفى تقییم األداء شروط إعتباره نھائیًا وفقا للمادة السابقة رتب اآلثار
الوظیفیة لنھائیة التقییم المقررة قانونًا اعتبارا من الیوم التالي لبداية سنه التقییم

الجديدة عدا الفصل من الخدمه وفقًا ألحكام المادة (17) من نظام الخدمه المدنیه فیرتب
أثره في إنھاء الخدمة اعتبارًا من صیرورة التقییم نھائیًا وفقًا للماده السابقه. 

مادة (18) : العبرة في اآلثار المترتبة على تقییم األداء بالتقدير اللفظي (ممتاز ـ جید
جدًا ـ جید ـ ضعیف) بغض النظر عن النسبة المئوية الحاصل علیھا الموظف. 
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جدًا ـ جید ـ ضعیف) بغض النظر عن النسبة المئوية الحاصل علیھا الموظف. 

مادة (19) : تنطبق قواعد وأحكام ھذا القرار على الموظفین الخاضعین لقرار مجلس
الخدمة المدنیة رقم (5) لسنة 1980 بشأن االجازة الدورية لموظفي المعاھد والمدارس

ولفئات معینة من موظفي وزارة التربیة.
وتحدد الجھات المشمولة بھذه المادة مواعید وضع التقییم األولى نصف السنوي حسب

طبیعة وظروف العمل لھذه الفئـة.

مادة (20) : تقوم وحدة شئون الموظفین بإبالغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة
ضعیف مع بیان األسباب التي بنى علیھا وذلـك خـالل خمسة عشـر يومًا من تاريخ ورود
النمـاذج إلى الوحدة من الرئیس التالي للرئیس المباشر (في حالة إتفاق رأى

الرئیسین) أو من لجنة شئون الموظفین حسب األحوال، فإذا كان الموظف قد إنتھت
خدمته أو نقل أو ندب أو في إجازة أو غائب ألي سبب من األسباب يتم إبالغه بخطاب
مسجل بعلم الوصول بالتقرير وأسبابه على العنوان الذي يحدده على نموذج اإلقرار
المرافق لھذا القرار والذي يلزم الحصول علیه من كل موظف يعمل لدى الجھة.

مادة (21): يجوز للموظف الحاصل على تقرير أداء بتقدير ضعیف أن يتظلم إلى لجنة
شئون الموظفین خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه، على أن يقدم التظلم إلى
وحدة شئون الموظفین متضمنا األسباب التي بنى علیھا وعلى الوحدة إحالته خالل
ثالثة أيام من تاريخ تقديمه إلى اللجنة للبت فیه خالل عشرين يومًا من تاريخ إحالته
إلیھا، مع تقدير درجة الكفاءة في حالة قبوله ويكون قرارھا في ھذا الشأن نھائیًا وعلى
وحدة شئون الموظفین إبالغ الموظف بقرار اللجنة خالل سبعة أيام من تاريخ صدوره. 
مادة (22) : يحق للموظف أن يطلب في التظلم الذي يتقدم به سماع أقواله أمام لجنة

شئون الموظفین، ويجوز للجنة قبول طلبه أو رفضه مع التسبیب.

مادة ( 23) : يجوز للجھة الحكومیة االكتفاء بتقییم األداء على النموذجین رقمي (2) ،
(3) سواء لكل موظفیھا أو لفئة معینة منھم حسب ظروف العمل فى الجھة أو طبیعة

بعض الوظائف.

مادة ( 24) : تعتبر النماذج المرافقة لھذا القرار والمالحظات المدونة علیھا جزء ال يتجزء
من أحكامه.

مادة (25) : ال يترتب على تطبیق ھذا القرار مساس بقواعد وأسس وإجراءات ومواعید
تقییم األداء والتظلم منه وفقا ألنظمة وظیفیة خاصة.

مادة (26) : يعمل بھذا القرار إعتبارًا من سنة التقییم التى تبدأ من 1/1/2007 ، ويتم
تطبیق القواعد المعمول بھا قبل صدور ھذا القرار بالنسبة لتقییم األداء عن عـام 2006.

مادة (27) : ينشر القرار في الجريدة الرسمیة ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

                                 رئیس مجلس الخدمة المدنیة بالنیابة
                                 د. إسماعیل خضر الشطي
صدر في : 29 رمضان 1427 ھـ                 

الموافـق: 21 أكتوبر 2006 م
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