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                 قرار رقم ( 19) لسنة 2012
                        بشــأن 

         وظائف ومكافآت الموظفین الكويتیین شاغلي الوظائف
         المالیة والقانونیة المساندة المتدرجة فنیًا في الجھات الحكومیة

         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیة ،،،

- بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنیة
والقوانین المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة والمراسیم
المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 13 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت
الموظفین الكويتیین حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجھات الحكومیة ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 17 لسنة 2010 بشأن تطبیق القرارين رقمي
(11/2005) ، (13/2006) على الموظفین الكويتیین حملة بعض المؤھالت والدورات

التدريبیة ،
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة ، 
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة .
                        قـــــــــــــــــرر
                         مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتیون المعینون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول
المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالیة أو القانونیة المساندة المتدرجة فنیًا الواردة
بالجدولین رقمي (1) ، (2) المرافقین لھذا القرار ــ مكافأة المستوى الوظیفي المبینة

في ھذين الجدولین .
                         مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتیون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظیفي المنصوص علیھا
في المادة السابقة ــ مكافأة تشجیعیة بالفئات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لھذا

القرار .
                         مادة (3)

ال يكون شغل الوظائف المالیة المساندة المتدرجة فنیًا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق
لھذا القرار إال بحملة المؤھالت أو الشھادات التالیة :-

- دبلوم أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة تخصص ( محاسبة ، بنوك ، تأمین ، دراسات
مصرفیة ، إدارة مصارف ، إدارة أسواق مالیة ، تحصیل إيرادات ، بیانات مالیة ) من الھیئة
العامة للتعلیم التطبیقي والتدريب أو من إحدى المنشآت التعلیمیة أو التدريبیة المعتمدة

داخل البالد أو خارجھا .
ــ التخصصات األخرى في المجال المحاسبي أو المالي من حملة الدبلوم أو الدورات
التي مدتھا سنتان بعد الثانوية العامة التي يحددھا ديوان الخدمة المدنیة .
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                         مادة (4)
ال يكون شغل الوظائف القانونیة المساندة المتدرجة فنیًا الواردة بالجدول رقم (2)

المرافق لھذا القرار إال بحملة المؤھالت أو الشھادات التالیة :
- دبلوم القانون أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة تخصص قانون من الھیئة العامة للتعلیم
التطبیقي والتدريب أو من إحدى المنشآت التعلیمیة أو التدريبیة المعتمدة داخل البالد أو

خارجھا.
- التخصصات األخرى في المجال القانوني من حملة الدبلوم أو الدورات التي مدتھا

سنتان بعد الثانوية العامة التي يحددھا ديوان الخدمة المدنیة .
                         مادة (5)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظیفي والمكافأة التشجیعیة حكم المرتب فتصرف
كاملة أو مخفضة تبعًا له .
                         مادة (6)

يوقف صرف المكافآت الواردة بھذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظیفة أخرى
ال تدخل ضمن الوظائف المالیة أو القانونیة المساندة المتدرجة فنیًا.

                         مادة (7)
ال يجوز الجمع بین مكافأة المستوى الوظیفي والمكافأة التشجیعیة المنصوص علیھا بھذا
القرار من ناحیة وبین البدالت والمكافآت والعالوات األخرى المقررة لنوع العمل أو طبیعته
أو التخصص أو لمستوى الوظیفة أو لجھة معینة أو لشريحة في جھة معینة وكذلك
المكافأة أو الزيادة التي تصرف شھريًا بصفة شخصیة ــ وذلك ما لم يرد نص يقضي بغیر

ذلك .
                         مادة (8)

يراعى عند رفع المستوى الوظیفي لشاغلي الوظائف المالیة أو القانونیة المساندة
المتدرجة فنیًا إلى المستوى األعلى الضوابط المحددة في شأن التصنیف الوظیفي
المعتمدة من ديوان الخدمة المدنیة باإلضافة لشروط شغل ھذه الوظائف الواردة في

الجدولین رقمي (1) ، (2) المرافقین لھذا القرار .
                         مادة (9)

يعمل بھذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمیة ويلغى العمل بقراري
مجلس الخدمة المدنیة رقمي 13 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2010 المشار إلیھما ، كما

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
                         نائب رئیس مجلس الوزراء ووزير المالیة
                         رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة
                                 مصطفى جاسم الشمالي

                 تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنیة رقـم ( 19 ) لسنة 2012
                         جـــــــــــدول رقــــــــــم ( 1 )

                 الوظائف المالیة المساندة المتدرجة فنیًا وشروط شغلھا 
                 ومكافأة المستوى الوظیفي المقررة لھا

المستوى الوظیفي
األول
الوظیفة

مشرف كتبة حسابات
مشرف أمناء خزينة

شــــروط شغــــل الوظیفــــة
- دبلوم تخصصي + 12 سنة خبره.

أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 12 سنة خبرة.
فئات مكافأة المستوى الوظیفي بالدينار شھريًا

100
المستوى الوظیفي

الثانـي
الوظیفة

مساعد مشرف كتبة حسابات
مساعد مشرف أمناء خزينة
شــــروط شغــــل الوظیفــــة

- دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبره.
أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 8 سنوات خبرة.
فئات مكافأة المستوى الوظیفي بالدينار شھريًا

80
المستوى الوظیفي

الثالث



الوظیفة
كاتب أول حسابات
أمین أول خزينة

شــــروط شغــــل الوظیفــــة
- دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبره.

أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 4 سنوات خبرة.
فئات مكافأة المستوى الوظیفي بالدينار شھريًا

60
المستوى الوظیفي

الرابع
الوظیفة

كاتـب حسابـات
أمیــن خزيــنة

شــــروط شغــــل الوظیفــــة
- دبلــــوم تخصصـــي.

أو ثانوية عامة + دورة سنتان.
فئات مكافأة المستوى الوظیفي بالدينار شھريًا

50
                 تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنیة رقـم ( 19 ) لسنة 2012

                         جـــــــــــدول رقــــــــــم ( 2 )
                 الوظائف المساندة ألعمال القانون المتدرجة فنیًا وشروط شغلھا 

                        ومكافأة المستوى الوظیفي المقررة لھا

المستوى الوظیفي
األول
الوظیفة

مشرف كتبة قانون
شــــروط شغــــل الوظیفــــة

- دبلوم تخصصي + 12 سنة خبره.
أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 12 سنة خبرة.
فئات مكافأة المستوى الوظیفي بالدينار شھريًا

100
المستوى الوظیفي

الثانـي
الوظیفة

مساعد مشرف كتبة قانون
شــــروط شغــــل الوظیفــــة

- دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبره.
أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 8 سنوات خبرة.
فئات مكافأة المستوى الوظیفي بالدينار شھريًا

80
المستوى الوظیفي

الثالث
الوظیفة

كاتب أول قانوني
شــــروط شغــــل الوظیفــــة

- دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبره.
أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 4 سنوات خبرة.
فئات مكافأة المستوى الوظیفي بالدينار شھريًا

60
المستوى الوظیفي

الرابع
الوظیفة

كاتـب قانوني
شــــروط شغــــل الوظیفــــة
- دبلــــوم تخصصـــي.

أو ثانوية عامة + دورة سنتان.
فئات مكافأة المستوى الوظیفي بالدينار شھريًا

50

                 تابع/ قـرار مجلس الخدمة المدنیة رقـــم ( 19 ) لسنة 2012
                         جــــــــــدول رقــــــــــم ( 3 )



                 فئات المكافأة التشجیعیة للموظفین الكويتیین شاغلي 
                 الوظائف المالیة والقانونیة-المساندة في الجھات الحكومیة

المجموعة / الدرجة         فئـات المكافأة التشجیعیة

                                 "بالدينار شھريًا"
الوظائف العامة
" أ " 150
" ب " 130
األولى 110
الثانیة 100
الثالثة 90
الرابعة 80
الخامسة 70

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


