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بشأن منح مكافأة خاصة لبعض الموظفین المعینین وفق نظام وظیفي خاص مضمون التشريع

10/05/2012 تاريخ االصدار

                         بشأن 
         منح مكافأة خاصة لبعض الموظفین المعینین وفق نظام وظیفي خاص
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 ،

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة ، 
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة .
                         قـــــــــــــــــرر

                         أوًال : الموظفون الكويتیون :
                         مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتیون العاملون وفق نظام خاص للوظائف والدرجات يختلف عن جدول
الدرجات والمرتبات العام الملحق بالمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنیة -

مكافأة خاصة شھرية بواقع 25% من أول مربوط المرتب األساسي للدرجة/الوظیفة التي
يشغلھا كل منھم ويجبر الكسر إلى واحد صحیح ، على أال تقل قیمتھا في جمیع

األحوال عن 50 دينارًا شھريًا كحد أدنى .
وتعدل قیمة المكافأة الخاصة حسب أول مربوط المرتب األساسي للدرجة/الوظیفة التي

يصل إلیھا الموظف أو قد يشغلھا مستقبًال بعد العمل بھذا القرار
وال تخصم عن ھذه المكافأة أية اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

سواء من الموظف أو من جھة العمل . 
                        مادة (2)

ال يطبق ھذا القرار على الجھات أو الفئات التالیة:-
[1] القضاة وأعضاء النیابة العامة.
[2] أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

[3] شاغلوا الوظائف الخاصة في اإلدارة القانونیة ببلدية الكويت.
[4] أعضاء اإلدارة العامة للتحقیقات بوزارة الداخلیة.

[5] العسكريون ( بوزارة الداخلیة ووزارة الدفاع والحرس الوطني ) ورجال اإلطفاء باإلدارة
العامة لإلطفاء.

[6] الخبراء الھندسیون والحسابیون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 20
لسنة 2010 بشأن المزايا المالیة والوظیفیة للخبراء الھندسیین والحسابیین بإدارة

الخبراء بوزارة العدل.
[7] القطــاع النفطـــي.
[8] ديـــوان المحاسبة.
                 مادة (3)

الموظفون الكويتیون المعینون بموجب عقود عمل وفقًا للنظام الوظیفي الخاص المعتمد
حسب المقرر قانونًا المشمولین بالمادة 1 من ھذا القرار - تحدد قیمة المكافأة الخاصة
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المستحقة لھم حسب أول مربوط المرتب األساسي للدرجة / الوظیفة التي وصل إلیھا
نظرائھم بجدول المرتبات الخاص في جھات عملھم.

وتعدل قیمة المكافأة الخاصة للمتعاقد حسب أول مربوط المرتب األساسي للدرجة/
الوظیفة التي يصل إلیھا نظیره بجدول المرتبات الخاص في جھة العمل أو قد يشغلھا

النظیر مستقبًال بعد العمل بھذا القرار.
                 مادة (4)

ال تستحق ھذه المكافأة للمھندسین الكويتیین المشمولین بقرار مجلس الخدمة
المدنیة رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدالت والمكافآت للمھندسین الكويتیین

بالجھات الحكومیة.
                 ثانیًا : الموظفون غیر الكويتیین :

                         مادة (5)
يمنح الموظفون غیر الكويتیین العاملین في الجھات أو بالوظائف أو األنظمة المشمولة
بالمادة 1 من ھذا القرار - مكافأة خاصة بواقع 50 دينارا شھريًا وال تستحق ھذه المكافأة

للعاملین منھم في الجھات أو الفئات المشمولة بالمادة 2 من ذات القرار .
                         مادة (6) 

ال تستحق ھذه المكافأة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من
المھندسین المشمولین بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة

فئات البدالت والمكافآت للمھندسین الكويتیین بالجھات الحكومیة. 
                        ثالثًا : أحكام عامة :

                         مادة (7)
تأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له .

                         مادة (8)
يجوز الجمع بین المكافأة الخاصة 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 ، كما يجوز الجمع بینھا وبین بدل
التمثیل والعالوة الخاصة بالقیاديین وعالوة غالء المعیشة والدعم المالي والمكافأة

المالیة الشھرية المقررة بالقرار رقم 8/2005 ( لمن يستحقھا ) والمكافأة المالیة المقررة
بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفین الكويتیین
العاملین في الجھات الحكومیة مكافأة مالیة شھرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقھا)

والمكافأة أو الزيادة التي تصرف شھريًا بصفة شخصیة .

                 مادة (9)
تستحق المكافأة الخاصة أثناء اإليفاد في البعثات واإلجازات الدراسیة ، كما تدخل ضمن
مفھوم المرتب الذي يصرف أثناء منح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة
الزوج الموظف في الخارج بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 9 لسنة 2011.
وال تدخل ھذه المكافأة ضمن مفھوم البدالت التي يعامل بشأنھا مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخلیج العربیة معاملة الكويتیین وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 6
لسنة 2006 ويعاملون على أساس قیمة المكافأة الخاصة المقررة لغیر الكويتیین بواقع

50 دينارًا شھريًا مع عدم اإلخالل بالمادة 6 من ھذا القرار .
                         مادة (10)

يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل - من غیر شركات القطاع النفطي - تطبیق
أحكام ھذا القرار أو عدم تطبیقه أو منح المكافأة الواردة به بفئات أقل وفقًا لما تراه متفقًا
وأنظمة المرتبات والبدالت والمكافآت والتعويضات المطبقة لديھا أو ظروف میزانیاتھا . 

                        مادة (11)
يعمل بھذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمیة ويلغى كل حكم يتعارض

مع أحكامه .
                                 نائب رئیس مجلس الوزراء ووزير المالیة

                                         رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة
                                         مصطفى جاسم الشمالي

صدربتاريخ : 19 من جمادى اآلخرة 1433 ھـ 
الموافق : 10 مايو 2012

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


