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الدليل اإلرشادي 
ملوظف بلدية الكويت

بلدية الكويت

القطاع املالي واإلداري
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ت�سعى بلدية الكويت اإلي تطوير اأداء الموظف والعمل على مواكبة الخطة الإ�ستراتيجية للبلدية با�ستخدام 

النظم الآلية الحديثة كبديل للنظام التقليدى ومواكبة التطورات التكنولوجية في تفعيل الحوكمة التي تهدف 

اإلى تعزيز الثقة بين الموظف وجهة الإدارة وتفعيل الرقابة الداخلية من خالل متابعة اأداء الموظف و�سالمة 

القرار الإداري وذلك من خالل اإتباع الإجراءات  بالدليل الإر�سادي لموظف  بلدية الكويت منذ بداية التعيين 

حتى التقاعد ي�شاعده ذلك على معرفة حقوقه ووجباته واالإلتزامات والمزايا وكافة البدالت والتقييد ب�شروط 

االإ�شتحقاق وفقاً الأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

ومن هنا حر�شنا على توجيه الجهات المعنية باإ�شافة  هذا الدليل على الموقع االإلكتروني للبلدية مت�شمناً 

االإجراءات التف�شيلية لكل معاملة م�شافاً اإليها النموذج الخا�ص بها وذلك من خالل اإتباع االإر�شادات وفق �شروط 

االإ�شتحقاق.

والموظفين  الوظيفية  م�ستوياتهم  بكافة  الكويت  ببلدية  العاملين  الزمالء  لل�سادة  الدليل  هذا  نهدي  لذا 

الجدد الملتحقين بالعمل لدى البلدية اآملين اأن يكون الدليل عاماًل م�شاعداً لتعريف موظفي البلدية ب�شئونهم 

الوظيفية وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات  .  

�أخوكم

م / �أحمد عبد�هلل �ملنفوحي

مدير عام البلدية

كلمة ال�سيد/ مدير عام البلدية
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هيئة عامة مقرها مدينة الكويت تتكون من المجل�ص البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية ولها �شخ�شية اعتبارية  • بلدية الكويت 	

وتخ�شع الإ�شراف الوزير اإعمااًل بالقانون رقم ) 33 ( ل�سنة 2016  ب�شاأن بلدية الكويت.

• ميزانية ملحقة تلحق بميزانية الوزارات واالإدارات الحكومية �شاملة االإيرادات والم�شروفات. يكون للبلدية	

• على ر�شم ال�شيا�شة العمرانية وتنفيذها وتطويرها واإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري  تعمل البلدية	

بع�ص  في  لل�شكان  البلدية  الخدمات  توفير  على  تعمل  كما  للبالد  الح�شاري  الطابع  مع  تتوافق  متطورة  ب�شورة  واإبرازه 

المجالت  .

تعريف بلدية الكويت
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اإعداد الدليل االإر�شادي لموظف بلدية الكويت لي�شاعده على معرفة حقوقه والمزايا الوظيفية و واجباته وااللتزامات  •تم  	
المطلوبة منه من بداية حياته العملية اأو ) التعيين ( والبدالت والمزايا بكافة انواعها و�شروط اال�شتحقاق في منحها حتي 

تاريخ )التقاعد(  والمحظورات الواجب عليه تجنبها .

•و�شن�شع بين اأيديكم كافة القوانين واللوائح والقرارات ال�شادرة حتى تاريخ اإعداد الدليل من ديوان الخدمة المدنية في اإطار  	
اآلية تنفيذه لتنظيم العمل ببلدية الكويت .

•اآملين اأن ينتهج موظف البلدية في حياتة الوظيفية ال�شلوك الح�شن واإتباع االإر�شادات وال�شوابط المنظمة للعمل ،،،  	

الدليل الإر�سادي ملوظف البلدية
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اأ�شدر مجل�ص الوزراء قراره رقم ) 551 ( بجل�شته المنعقدة بتاريخ 8 / 8 /1999 باأن يكون التعيين في الوزارات والجهات الحكومية 

مركزياً من قبل ديوان الخدمة المدنية على اأن تقوم الوزارات بموافاة الديوان باحتياجاتها من العمالة الوطنية .

•يقوم المواطن بت�شجيل بياناته على النظم المتكاملة عند اإعالن الديوان بالفترة الزمنية التي يمكن الت�شجيل فيها للمواطن  	
وله اأن ي�شع رغباته في الجهة التي يختار العمل بها على �شبيل المثال ) بلدية الكويت ( .

•يقوم الديوان بتر�شيح المواطن للعمل لدي البلدية  . 	

نظام التعيني املركزي لدولة الكويت
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كل من ي�شغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية اأياً كانت طبيعة اأو م�شمى وظيفته حيث اأنها خدمة وطنية وم�شتهدف 

منها الم�شلحة العامة .

•ويجوز للجهة الحكومية اإ�سافة �سروط اأخري وذلك بعد اأخذ راأي ديوان الخدمة المدنية  	

1 ـ اأن يكون كويتي الجن�شية ، فاإن لم يوجد فتكون االف�شلية الأبناء غير الكويتيين من اأم كويتية ثم الأبناء البالد العربية .

2 ـ اأن يكون محمود ال�شيرة ، ح�شن ال�شمعة .

3 ـ اأال يقل �شنه عن ثماني ع�شرة �شنة ميالدية ، وذلك فيما عادا الحاالت التي يحددها مجل�ص الخدمة المدنية .

4 ـ اأن تتوافر فيه ال�شروط والموؤهالت المطلوبة ل�شغل الوظيفة .

5 ـ اأن تثبت لياقته ال�شحية للوظيفة .

6 ـ اأال يكون قد �شبق ف�شله من الخدمة بقرار تاأديبي نهائي ما لم تم�شي على �شدوره ثالث �شنوات على االأقل .

7 ـ اأال يكون قد �شبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية اأو في جريمة مخلة بال�شرف اأو االمانة ما لم يكن قد رد اإلية 

اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة اأحكام القانون رقم ) 9 ( ل�سنة 1971 . 

تعريف املوظف

�سروط التعيني
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 يقوم المر�شح بمراجعة اإدارة �شئون الموظفين ليقدم الطلبات والم�شتندات الثبوتية .

 تقوم اإدارة �شئون الموظفين بطباعة الم�شتخرج من النظم المتكاملة للبيانات االأ�شا�شية للمر�شح من النظم المتكاملة ومبين فيه 

الوظيفة المعتمده على ميزانية البلدية الباب االأول  والموؤهل العلمي واالإ�شم والرقم المدني والدرجة المالية مع عدد العالوات 

في حال اإ�شافة �شنوات الخبرة )منف�شلة اأو مت�شلة( .

بداية اإجراءات التعيني

امل�ستندات الثبوتية املطلوبة

امل�ستند املطلوبمامل�ستند املطلوبم

1. 6  X 4 اإذن التجنيد من وزارة الدفاع لل�شريحة التي ينطبق عليها القانون  رقم ) 20 ( 5عدد ) 4 ( �شور �شخ�شية امامية

ل�سنة 2015 ب�شاأن اخلدمة الوطنية الع�شكرية  .

عقد الزواج مع �شهادات ميالد االأوالد و�شور عنها اإن وجد .6عدد ) 2 ( �شور من البطاقة املدنية2

�شهادة من املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية ) ملن �شبق له العمل بجهة اخري (7عدد ) 2 ( �شورة من اجلن�شية3

عدد ) 2 ( �شورة من ال�شهادة الدرا�شية اأو وثيقة معادلة الدرجة العلمية من وزارة 4

التعليم العايل للطلبة الدار�شني  خارج الكويت  
تدرج وظيفي من كل جهة عمل �شابقة اإن وجد  .8
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•اإجراء الفح�ص الطبي بالمجل�ص الطبي التابع لوزارة ال�شحة . 	
•اإجراء الب�شمة للذكور بمعرفة وزارة الداخلية . 	

•حجز الدرجة الوظيفية للمر�شح للتعيين ببلدية الكويت  . 	
•اإيفاد المر�شح الي االإدارة وفق االحتياج وح�شب التخ�ش�ص والموؤهل العلمي الإبداء الراأي . 	

•اإعتماد التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية على النظم المتكاملة . 	
•اإ�شدار قرار التعيين من ال�شلطة المخت�شة  . 	

•اإر�سال ن�سخة من قرار التعيين للجهة التي �سيعمل بها الموظف والملف الداري  . 	
•واإذا لم ي�شتلم العمل خالل �شهر من تاريخ اإبالغه ب�شورة من قرار التعيين ولم يتقدم بعذر مقبول اعتبر القرار  كاأن لم يكن. 	

رقم  الي  البلدية  من  الراتب  لتحويل  تمهيداً  المتكاملة  النظم  على  وتثبيته  الراتب  ت�شنيف  واإ�شدار  للموظف  العمل  مبا�شرة  •ورود  	
الح�شاب البنكي للموظف وي�شتحق مرتبه )ال�سا�سي / المكافاآت التي تاأخذ حكم الراتب / والبدلت في حال ا�ستحقاقها( 

من تاريخ المبا�شرة . 

•يو�سع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة �سنة واحدة يجوز ف�سله خاللها اأو خالل �سهر واحد من انتهائها اإذا ثبت اأنه غير �سالح  	
للعمل بموجب تقييم قيا�س الكفاءة  .

•ول يتم الموافقة على نقل المعين اأو ندبه لجهة غير المحددة بقرار التعيين اإل بعد م�سي �سنتين بالبلدية وي�ستثنى من ذلك الحالت  	
التي يقررها المجل�س الطبي العام . 

خطوات اإ�سدار قرار التعيني 
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اوًل:الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت
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فرع البلدية مبحافظة .........

مكتب مدير الفرع

اإدارة ال�سالمة

اإدارة الرتاخي�س

الهند�سية

اإدارة تراخي�س 

اخلدمات البلدية

اإدارة النظافة العامة

واإ�سغالت الطرق

اإدارة تدقيق ومتابعة

اخلدمات البلدية

اإدارة التدقيق واملتابعة

الهند�سية

ق�سم اإزالة املخالفات
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ثانيا : الدوام الر�سمي بالبلدية

وفقاً لقرار مجل�ص الخدمة المدنية رقم ) 2 ( ل�سنة 2018 ب�شاأن تحديد مواعيد العمل الر�شمية بالجهات الحكومية ، اأن يكون مواعيد الدوام الر�شمي 

المعتاد خالل االأيام من االحد حتى الخمي�ص من كل ا�شبوع بواقع ) 7 ( �شاعات يومياً 

القواعد اخلا�سة لنظام الدوام الر�سمي

تخفيف �ساعات العمل والإعفاء املوؤقت احل�سور والن�سراف

•الب�شمة هي االثبات الوحيد للح�شور واالن�شراف . 	
• ( �شباحاً وي�شمح باإثبات ح�شور الموظف  يبداأ الدوام الر�سمي ال�ساعة ) 7:30	

حتي ) 8:00( ويحت�سب التاأخير من ) 01 : 8 ( .

• ( ظهراً . نهاية الدوام ال�ساعة ) 2:30	

•ي�شمح للموظفات االن�شراف قبل الموعد المحدد بربع �شاعة . 	
•اذا قام الموظف بالب�شمة بداية ونهاية  دون اأن يتواجد في مقر عمله اإعتبر  	

منقطعاً عن العمل .

•م�شئولية تواجد الموظف في مكان العمل طوال فترة الــدوام تقع علي عاتق  	
الم�شئول المبا�شر وي�شاأل تاأديبياً في حالة عدم االبالغ .

•عند اإحت�شاب عدد �شاعات التاأخير في ال�شهر : 	
اأ ـ  يحرم الموظف من راتب ربع يوم اذا كان التاأخير اقل من 

ن�شف يوم .

ب ـ يحرم الموظف من راتب ن�شف يوم اذا كان التاأخير اقل من 

ثالث ارباع اليوم .

حالت الإعاقة : بناء على كتاب من الهيئة العامة للمعاقني .

احلالت املر�سية : بناء على كتاب من املجل�ص الطبى .

املراأة احلامل : �شاعتني اعتباراً من ال�شهر ال�شاد�ص  بناء على �شهادة من م�شت�شفى حكومي وال 

يجوز تكليفها باأعمال اإ�شافية .

ال��ر�س���اعة : يحق لالأم طلب تخفي�ص �شاعتني من بداية الدوام اأو النهاية خالل ال�شنتني 

من تاريخ الوالدة . 

امل�ه���م����ة : اإذا تعذر املوظف عن الب�شمة بداية الدوام ب�شبب التكليف مبهمة خارج مقر عمله 

يتعني على مدير االدارة اإخطار متابعة الدوام مب�شمون املهمة .
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) ت��اب���ع ( القواعد اخلا�سة لنظام الدوام الر�سمي

النقطاع عن العمل ال�ستئذان

• ( مرات �شهرياً بالت�شريح من الم�شئول  ي�شمح للموظف باال�شتئذان عدد ) 4	

المبا�سر ول يزيد عن ) 12 ( �شاعة �شهرياً مدة اال�شتئذان ) 3 ( �ساعات .

• 	
•بناء على قرار الهيئة الطبية المعتمد من وزارة ال�شحة باأن حالة الموظف  	

تطلب العالج يومياً اأو يوم بعد يوم ويقوم الموظف بتقديم التقرير لم�شئولة 

المبا�سر ومتابعة الدوام

الوظيفية عن  املرتب والبدالت واملزايا  اأذن يحرم من  العمل بغري  انقطع املوظف عن  •اذا  	
مدة النقطاع 

•اذا تغيب ملدة يوم واحد ولو عقب اأجازة م�شرح له بها يتعني عليه بيان اال�شباب للرئي�ص  	
املبا�شر والذي يليه و ميكن اإحت�شابه اأجازة طارئة اإذا كان الر�شيد ي�شمح واإال اعترب اإنقطاع 

عن العمل .

و�شيله  باأي  عمله  جهة  اإخطار  املوظف  على  يجب  فاإنه  واحد  يوم  عن  االنقطاع  زاد  •اإذا  	
باالأ�شباب ليكون لديها علم بحالته على اأن يوقف الراتب اإذا بلغ االأنقطاع ) 7 ( اأيام مت�شلة  

اإحرتازياً.

• ( �سهر اعترب  اإذا بلغ النقطاع ) 15 ( يوم مت�شلة او ) 30 ( يوم غري مت�شلة خالل ) 12	

املوظف م�شتقياًل بحكم القانون .

م��الح��ظ���ة :

•يلتزم موظفي مراكز البلدية بنظام الدوام ) ال�شباحي / امل�شائي / نوبة ( بالتواجد مبركز العمل خالل مواعيد الدوام الر�شمي . 	
•عند تكليف املفت�ص باجلوالت امليدانية يقوم بتعبئة النموذج ) املرفق ( املخ�ش�ص لبيان املهام امليدانية ويجب اعتماد النموذج واإظهاره ملفت�شي متابعة الدوام .   	
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ثالثًا : العالوة الإجتماعية

العالوة الإجتماعية وفق قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 1 ( ل�سنة 1979 وتعديالته

وقرار جمل�س الوزراء رقم ) 390 ( ل�سنة 2001 

•عند اإمتام اإجراءات التعيني يقدم املوظف امل�شتندات الثبوتية الدالة على حالته االإجتماعية اإما اأعزب اأو متزوج ولديه اأوالد . 	
•يتم اإحت�شاب مقدار العالوة تبعاً للدرجة املعني عليها املوظف وفق ما هو مبني بجدول املرتبات املرفق . 	

• ( اولد . حت�سب عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اق�شى ) 7	

.) • ي�شتثنى الطفل املعاق من العدد وي�شتحق العالوة مبقدار ) 100 د.ك ( بناء على �شهادة من الهيئة العامة لذوي االإعاقة لالإبن املعاق وتوقف عند �شن )18	

) وفاة الزوج / عجزه عن العمل مع عدم تقا�شيه اأي مرتبات من الدولة  / اإعالتها الأوالدها  • املوظفة ت�شتحق عالوة اجتماعية بفئة اأعزب ومتنح لها يف احلاالت التالية 	

دون تقا�شيها نفقة ممن جتب عليه نفقاتهم ( ويتطلب تقدمي امل�شتندات التالية الإحالتها لديوان اخلدمة املدنية الإقرار العالوة :ـ

امل�ستندات املطلوبة

�سورة عن:�سهادة ملن يهمه المر من 

البطاقات امليالدية لالولدوزارة التجارة 

عقد الزواجوزارة العدل

�سهادة ميالد الأولدالهيئة العامة للقوي العاملة

وزارة ال�سئون الإجتماعية
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اأو وقف يتم تعبئة نموذج طلب تعديل الحالة االإجتماعية مع اإرفاق الم�شتندات الداله على االإ�شافة ل�شرف  •اأثناء خدمة الموظف بالبلدية قد يطراأ على حالته االإجتماعية اإ�شافة  	
)عالوة زوجية / عالوة االأوالد( ، وقف العالوة للقطع )العالوة الزوجية/ عالوة االأوالد( ، في حالة عدم االإبالغ عن زواج االإبنة اأو اإلتحاق اأحد االأوالد بالعمل في القطاع الحكومي اأو 

االأهلي �شيترتب عليه اإحت�شاب مديونية على الموظف مع اإحالته لالإدارة القانونية  لم�شاءلته تاأديبياً لمخالفته اللوائح وا�شترداد ما �شرف له دون وجه حق من تاريخ زواج االإبنه اأو من 

تاريخ اإعالة االأوالد الأنف�شهم بالتحاقهم بالعمل .   

• اأ�شهر ( وب�شكل دوري وفقاً للتعاميم االإدارية ال�شادر بهذا ال�شاأن . اإلتزام الموظف بتعبئة نموذج اإقرار الحالة االإجتماعية كل ) 6	

• القطع من اأول يوم في ال�شهر التالي لوقوع الطالق . الطالق ال��ب��ائ��ن :	

• القطع بعد ثالثة اأ�شهر من وقوع الطالق . الطالق الرجع�ي :	

• القطع من اأول يوم في ال�شهر التالي لوقوع الطالق . طالق ال��خ����ل�����ع :	

• ( عام اأو اإلتحاقه بالعمل الحكومي اأو االأهلي اأيهما اأ�شبق اأما بالن�شبة لالإناث ال تقطع اإال اإذا التحقت بالعمل الحكومي اأو االهلي اأو عند  تقطع عالوة االأوالد الذكور عند بلوغ ال�شن ) 24	

الزواج اأيهما اأ�شبق ما لم يكن عاجزين عن العمل في كلتا الحالتين  .

• (  ويظل يتقا�شى عالوة اجتماعية متزوج لحين القطع عن اأخر عالوة لالأوالد . ال تقطع العالوة الزوجية للموظف الذي تتوفى زوجته ولديه اأوالد دون �شن ) 24	

يتم منح العالوة الإجتماعية من تاريخ الزواج اأو من تاريخ الولدة لالأبناء خالل ال�سنة المالية التي تقدم بها الموظف ول يتم المنح 

عن �سنة مالية �سابقة . 

مالحظات

�سوابط حالت القطع
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اإلى فئة متزوج يحق  اأعزب  عند تع�دي�ل الح�ال�ة الإجتماعية من فئة 

اأن يت�م اأن يتقدم بطلب لجهة عمله للقر�س الإجتماعي على  للموظف 

ارفاق الم�ستندات التالية حتى يت�سني لإدارة �سئون الموظف�ين تعب�ئ�ة

النموذج المخ�س�س ومخاطبة بنك الإئتمان الكويتي .

في حالة رغبة الموظف الإ�ستبدال لجزء من الرات�ب اأث�ن�اء الخ�دم��ة 

ي�سترط ان تكون �سنوات الخدمة كما هو مبين بالجدول :

مالحظة : ويمكن للموظف الت�سال على )114( التاأمينات لالإ�ستف�سار وت�ق�وم ادارة 

�س�ئ�ون ال�م�وظ�ف�ي�ن بت�ع�بئ��ة ن�م��وذج الإ�س�ت�ب��دال ب�ن�اء على الم�ستندات .

القر�س الإجتماعي

الإ�ستبدال

امل�ستندات املطلوبة 

�سورة من البطاقة املدنية للزوج والزوجة

�سورة من اجلن�سية للزوج والزوجة

اإثبات حالة من البطاقة املدنية 

�سورة من عقد الزواج

�سهادة راتب تف�سيلية

امل�ستندات املطلوبة 

�سورة اجلن�سية�سورة البطاقة املدنية

�سورة �سهادة امليالد
�سورة �سهادة ميالد 

االأوالد

�سهادة حتويل الراتب�سهادة تف�سيل الراتب

�سورة قرار التعيني
اإحت�ساب فرتات 

االنقطاع

�سهادة ملن يهمه االأمرالتاأمينات االإجتماعية

�سنوات اخلدمة

للموظف االإ�ستبدال بعد م�سي 20 �سنة خدمه

للموظفة االإ�ستبدال بعد م�سي 15 �سنة خدمة
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رابعًا : ت�سنيف الراتب الأ�سا�سي 

والبدلت واملكافاآت التي تاأخذ حكم الراتب املرتبطة بامل�سمى الوظيفي

•يكون الراتب وفق ما مت حتديده من قبل ديوان اخلدمة املدنية  ومبني فيه الدرجة املالية �شمن جمموعة الوظائف الرئي�شية والرابط املايل املخ�ش�ص لكل درجة وفئة العالوة بالدرجة  	
بجدول مرتبات الكادر العام واأي�شاً مبني به امل�شمي الوظيفي ومن له خربة يتم اإحت�شابها من قبل الديوان بينما يكون الت�شكني على امل�شمى الوظيفي من قبل البلدية والبدالت املقررة 

ح�شب طبيعة العمل اأو املوؤهل ويتم توزيعهم للعمل وفق جمموعة الوظائف العامة واملعاونة كالتايل : 

ت�سنيف الراتب

مرتبات اجلامعي

موؤهل جامعي

مرتبات الدبلوم

ثانوية +  دورة

مرتبات تعليم عام

موؤهل متو�سطة + دورة 

مرتبات وظائف معاونة

موؤهل ابتدائي اأو حمو  اأمية
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جدول مرتبات الوظائف الهند�سية )موؤهل  جامعي( عند التعيني

الوظائف مهند�س مبتدئ )كهرباء / مدين  / معماري / ميكانيكا( 

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 7 ل�سنة 2001 ( وتعديالته

امل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةطبيعة العملالدعم املايلعالوة  غالء معي�سةاملربوطالدرجة
بدل املوقع بحد اأق�سى 

) 12 ( زيارة ميدانية

26012050205120195100الرابعة عامة

مالحظات وفق احلالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة املعني عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 278	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل املعاق من احلد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شي ) 7 ( والطفل املعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو  �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة املكافاأة احلا�شل على موؤهل املاج�شتري ) 75 د.ك ( دكتوراه ) 150	

•يف حال اإحت�شاب خربة يتم الزيادة مبقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان اخلدمة املدنية . 	
• ( مرات اإ�شبوعياً وبواقع  يتم �شرف بدل موقع وفق قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم ) 7 / 2001( وتعديالته للذين تتطلب طبيعة عملهم االإنتقال مبواقع ميدانية  ) 3	

) 12 ( زيارة ميدانية بال�شهر ويجوز املنح بفئة اأقل .

•اجلدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات الوظائف الهند�سية امل�ساندة موؤهل دبلوم ) ثانوية + دورة �سنتني 

�  دبلوم تخ�س�سي ( عند التعيني الوظائف )فني ثاين / م�ساعد مهند�س (

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 7 / 2001 ( وتعديالته

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
امل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةطبيعة العملالدعم املايل

بدل املوقع بحد اأق�سى 

) 12 ( زيارة ميدانية

اخلام�سة عامة

+

 3 عالوات

2245012050557510075

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الخام�سة عامة + 3 عالوات  المعين عليها اأعزب ) 169 د.ك ( متزوج ) 250	

• د.ك (  وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة )متو�شطة اأو  �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
• ( مرات اإ�شبوعياً وبواقع يتم �شرف بدل موقع وفق قرار مجل�ص الخدمة المدنية رقم ) 7 / 2001(  وتعديالته  للذين تتطلب طبيعة عملهم االإنتقال بمواقع ميدانية ) 3	

) 12 ( زيارة  ميدانية بال�شهر ويجوز المنح بفئة اأقل .

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات الوظائف الهند�سية امل�ساندة ) متو�سطة + دورة �سنة( 

عند التعيني )الوظيفة  م�ساعد اأول فني(

)دورة من معهد خا�س معتمدة من التعليم التطبيقي(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية اأرقام ) 7 /2001 ( وتعديالته

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
امل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةطبيعة العملالدعم املايل

بدل املوقع بحد اأق�سى 

) 12 ( زيارة ميدانية

110501205025356050الثامنة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الثامنة عامة  المعين عليها اأعزب ) 141 د.ك ( متزوج ) 216	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
 ) • يتم �شرف بدل موقع وفق قرار مجل�ص الخدمة المدنية رقم ) 7 / 2001(  وتعديالته للذين تتطلب طبيعة عملهم االإنتقال بمواقع ميدانية ) 3 ( مرات اإ�شبوعياً وبواقع )12	

زيارة ميدانية بال�شهر ويجوز المنح بفئة اأقل .

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات الوظائف الهند�سية امل�ساندة ) �سهادة التاأهيل املهني( 

عند التعيني )فني ثالث(

)يعادل اأقل من ال�سهادة املتو�سطة + دوره اأربع �سنوات(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )7 /2001( وتعديالته

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
امل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةطبيعة العملالدعم املايل

بدل املوقع بحد اأق�سى 

) 12 ( زيارة ميدانية

135501205030406050ال�سابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة ال�سابعة عامة  المعين عليها اأعزب ) 147 د.ك ( متزوج ) 222	

• د.ك (  وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

 ) • يتم �شرف بدل موقع وفق قرار مجل�ص الخدمة المدنية رقم ) 7 / 2001( وتعديالته للذين تتطلب طبيعة عملهم االإنتقال بمواقع ميدانية ) 3 ( مرات اإ�شبوعياً وبواقع )12	

زيارة ميدانية بال�شهر ويجوز المنح بفئة اقل .

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات الوظائف الهند�سية امل�ساندة  ) ثانوية  + دورة �سنة( 

عند التعيني )الوظيفة  فني ثالث(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 7 /2001 ( وتعديالته

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
امل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةطبيعة العملالدعم املايل

بدل املوقع بحد اأق�سى 

) 12 ( زيارة ميدانية

135501205030408050ال�سابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة ال�سابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 147 د.ك ( متزوج ) 222	

• د.ك (  وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
 ) • يتم �شرف بدل موقع وفق قرار مجل�ص الخدمة المدنية رقم ) 7 / 2001(  وتعديالته  للذين تتطلب طبيعة عملهم االإنتقال بمواقع ميدانية ) 3 ( مرات اإ�شبوعياً وبواقع )12	

زيارة ميدانية بال�شهر ويجوز المنح بفئة اأقل .

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات الوظائف الهند�سية امل�ساندة  )الثانوية ال�سناعية( 

عند التعيني الوظائف )فني ثالث(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 7 /2001 ( وتعديالته 

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
امل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةطبيعة العملالدعم املايل

بدل املوقع بحد اأق�سى 

) 12 ( زيارة ميدانية

ال�ساد�سة عامة 

+

4 عالوات
193501205040458050

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة ال�ساد�سة عامة  المعين عليها اأعزب )161 د.ك ( متزوج ) 242	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة )متو�شطة اأو �شديدة  100	

 ) • يتم �شرف بدل موقع وفق قرار مجل�ص الخدمة المدنية رقم ) 7 / 2001( وتعديالته للذين تتطلب طبيعة عملهم االإنتقال بمواقع ميدانية ) 3 ( مرات اإ�شبوعياً وبواقع )12	

زيارة ميدانية بال�شهر ويجوز المنح بفئة اأقل .

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



32

جدول مرتبات لوظائف الإقت�ساد ) متو�سطة + دورة 3 �سنوات ( عند 

التعيني الوظيفة )فني ثالث(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 7 /ل�سنة 2001 ( وتعديالته

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
امل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةطبيعة العملالدعم املايل

بدل املوقع بحد اأق�سى 

) 12 ( زيارة ميدانية

ال�ساد�سة عامة 

+

2 عالوات
179501205040458075

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة ال�ساد�سة عامة  المعين عليها اأعزب ) 161 د.ك ( متزوج ) 242	

• د.ك(  وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة )متو�شطة اأو �شديدة  100	

 ) • يتم �شرف بدل موقع وفق قرار مجل�ص الخدمة المدنية رقم ) 7 / 2001(  وتعديالته  للذين تتطلب طبيعة عملهم االإنتقال بمواقع ميدانية ) 3 ( مرات اإ�شبوعياً وبواقع ) 12	

زيارة ميدانية بال�شهر ويجوز المنح بفئة اأقل .

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



33

جدول مرتبات لوظائف الإقت�ساد ) موؤهل  جامعي ( عند التعيني

) الوظيفة حملل مبتدئ اقت�سادي  (

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 25 /ل�سنة 2012 (

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
�سروط �سرف الكادرامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

العمل في مجال التخ�س�س26065120505040100الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 278	

• د.ك (  وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة المكافاأة الحا�شل على موؤهل  الماج�شتير ) 75 د.ك ( دكتوراه ) 150	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



34

جدول مرتبات لوظائف التطوير الإداري  ) موؤهل  جامعي ( عند التعيني

) الوظيفة  باحث مبتدئ تطوير اإداري (

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 26 / ل�سنة 2012(

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
�سروط �سرف الكادرامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

العمل في مجال التخ�س�س26065120505040100الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 278	

• د.ك (  وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة المكافاأة الحا�شل على موؤهل  الماج�شتير ) 75 د.ك (  دكتوراه ) 150	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



35

جدول مرتبات الوظائف التخ�س�سية )الأداب والإعالم والفنون( )موؤهل  

جامعي( عند التعيني وظائف ) الرتجمة / الت�سحيح اللغوي / الإعالم ( 

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 27 / ل�سنة 2012(

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
�سروط �سرف الكادرامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

العمل في مجال التخ�س�س26065120505010050الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 278	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة المكافاأة الحا�سل على الماج�ستير ) 75 د.ك ( دكتوراه ) 150	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



36

جدول مرتبات لوظائف علوم الكيمياء وطبقات الأر�س   )موؤهل  جامعي( 

عند التعيني الوظائف  )كيميائي مبتدئ / فيزيائي مبتدئ / باحث مبتدئ 

طبقات الأر�س( قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 28 / 2012 ( 

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
�سروط �سرف الكادرامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

العمل في مجال التخ�س�س260651205050140160الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 278	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة المكافاأة الحا�سل على الماج�ستير ) 75 د.ك (  دكتوراه ) 150	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
• ( مرات  يتم �شرف بدل الموقع وفقاً قرار مجل�ص الخدمة المدنية رقم ) 28 / 2012 ( للذين تطلب طبيعة عملهم العمل بمواقع ميداني اأو االإنتقال بمواقع العمل الميدانية )3	

اإ�شبوعياً وبواقع ) 12 ( زيارة ميدانية بال�شهر ويجوز المنح بفئة اأقل . .

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



37

جدول مرتبات لوظائف الإح�ساء )موؤهل  جامعي( عند التعيني

)الوظيفة  حملل مبتدئ اإح�ساء(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 24/ ل�سنة 2012 ( 

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
�سروط �سرف الكادرامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

العمل في مجال التخ�س�س26065120505070130الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 278	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة  ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة المكافاأة الحا�سل على الماج�ستير ) 75 د.ك ( دكتوراه ) 150	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



38

جدول مرتبات لوظائف تخ�س�س  قانوين  ) موؤهل  جامعي ( عند التعيني

الوظائف ) باحث مبتدئ قانون   (

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 20 / ل�سنة 2012 (

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
�سروط �سرف الكادرامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

العمل في مجال التخ�س�س26065120505080140الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 287	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة المكافاأة الحا�سل على الماج�ستير ) 75 د.ك ( دكتوراه ) 150	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



39

جدول مرتبات لوظائف تخ�س�س مايل  ) موؤهل  جامعي ( عند التعيني

الوظائف )حما�سب مبتدئ / حملل مبتدئ مايل(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 21 / ل�سنة 2012 (

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
�سروط �سرف الكادرامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

العمل في مجال التخ�س�س26065120505080140الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 287	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة المكافاأة الحا�سل على الماج�ستير ) 75 د.ك ( دكتوراه ) 150	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



40

جدول مرتبات لوظائف نظم وتقنية املعلومات  )موؤهل  جامعي( عند 

التعيني الوظائف )مهند�س حا�سوب(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )7 / 2001( وتعديالته  

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
�سروط �سرف الكادرامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

12050205120195100ل ي�ستحق260الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 287	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد )50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة )متو�شطة اأو �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة المكافاأة الحا�سل على الماج�ستير ) 75 د.ك ( دكتوراه ) 150	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
 ) • يتم �شرف بدل موقع وفق قرار مجل�ص الخدمة المدنية رقم ) 7 / 2001( وتعديالته للذين تتطلب طبيعة عملهم االإنتقال بمواقع ميدانية ) 3 ( مرات اإ�شبوعياً وبواقع ) 12	

زيارة ميدانية بال�شهر ويجوز المنح بفئة اأقل .

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



41

جدول مرتبات لوظائف نظم وتقنية املعلومات )موؤهل جامعي تخ�س�سي( 

عند التعيني الوظائف �سائغ برامج  / حملل مبتدئ وثائق معلومات(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 22 / ل�سنة 2012 ( 

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
�سروط �سرف الكادرامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

260651205050509080الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 287	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



42

جدول مرتبات لوظائف نظم وتقنية املعلومات )دبلوم تخ�س�سي( عند 

التعيني الوظائف )م�ساعد �سائغ برامج / م�ساعد م�سغل حا�سوب (

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 22 / ل�سنة 2012 (

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
امل�ستوى الوظيفيامل�ستوى الوظيفيطبيعة العملالدعم املايل

20050120505080100اخلام�سة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الخام�سة عامة المعين عليها اأعزب ) 169 د.ك ( متزوج ) 250	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



43

جدول مرتبات لوظائف نظم وتقنية املعلومات ) متو�سطة ودورة ( 

عند التعيني الوظائف ) مدخل بيانات / م�سجل بيانات (

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 22 / ل�سنة 2012 ( 

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
امل�ستوى الوظيفيالزيادة ال�سهريةطبيعة العملالدعم املايل

1105012050405060الثامنة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الثامنة عامة المعين عليها اأعزب ) 141 د.ك ( متزوج ) 216	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات للوظائف املالية امل�ساندة ) دبلوم تخ�سي�س اأو ثانوية عامة 

+ دورة �سنتني ( عند التعيني الوظائف )كاتب ح�سابات / كاتب قانون(

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 19 / ل�سنة 2012 (

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
امل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةزيادة �سهريةالدعم املايل

2005012050507050اخلام�سة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الخام�سة عامة المعين عليها اأعزب ) 169 د.ك ( متزوج ) 250	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات لوظائف النظافة / البيئة / اإعالنات موؤهل دبلوم )ثانوية 

+ دورة �سنتني ( عند التعيني الوظائف )مفت�س نظافة / مفت�س بيئة / 

مفت�س اإعالنات( قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 37 / ل�سنة 2012 (

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
زيادة �سهريةامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةطبيعة العملالدعم املايل

200501205025356050اخلام�سة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الخام�سة عامة  المعين عليها اأعزب ) 169 د.ك ( متزوج ) 250	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعا ق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	

•بدل النوبة واالإنتقال والمناطق النائية في حال االإ�شتحقاق . 	
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جدول مرتبات لوظائف التفتي�س  ) متو�سطة + دوره �سنة ( عند التعيني

الوظائف )م�ساعد مفت�س نظافة / م�ساعد مفت�س بيئة / م�ساعد مفت�س اعالنات / 

م�ساعد مفت�س �سالونات  ( قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 37 / ل�سنة 2012 (

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
زيادة �سهريةامل�ستوى الوظيفياملكافاأة الت�سجيعيةطبيعة العملالدعم املايل

135501205020305050ال�سابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة ال�سابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 147 د.ك ( متزوج ) 222	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	

•بدل النوبة واالإنتقال والمناطق النائية في حال االإ�شتحقاق . 	
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جدول مرتبات جمموعة وظائف الدعم الإداري )موؤهل  جامعي( عند 

التعيني الوظائف ) �سئون التوظف / وظائف املعامالت / �سكرتارية(

جدول تو�سيف الوظائف

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(
بدل �سا�سة �سكرتارية املكافاأة املاليةزيادة �سهريةالدعم املايلعالوة  غالء معي�سة

26065120505010015الرابعة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الرابعة عامة المعين عليها اأعزب ) 190 د.ك ( متزوج ) 287	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

• د.ك ( . قيمة المكافاأة الحا�شل على موؤهل الماج�شتير ) 75 د.ك ( دكتوراه ) 150	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات جمموعة وظائف الدعم الإداري )موؤهل  متو�سط ( عند 

التعيني الوظائف امل�ساندة ) �سئون التوظف / وظائف معامالت / �سكرتارية 

/ طباع ( جدول تو�سيف الوظائف

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(
بدل �سا�سة �سكرتارية املكافاأة املاليةزيادة �سهريةالدعم املايلعالوة  غالء معي�سة

11050120505010015الثامنة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الثامنة عامة المعين عليها اأعزب ) 141 د.ك ( متزوج ) 216	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة )متو�شطة اأو �شديدة  100	

•في حال اإحت�شاب خبرة يتم الزيادة بمقدار العالوة الدورية وفق اإفادة ديوان الخدمة المدنية . 	
•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات لوظائف معقب معامالت   )�سهادة ابتدائي( عند التعيني

جدول تو�سيف الوظائف

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(
زيادة �سهريةمكافاأة ماليةالدعم املايلعالوة  غالء معي�سة

90501205010050الثالثة معاونة + عالوتني

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الثالثة معاونة  المعين عليها اأعزب ) 136 د.ك ( متزوج ) 211	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد . عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات لوظائف  مغ�سل موتي / �سائق نقل موتي )�سهادة ثانوية + دبلوم( 

عند التعيني

جدول تو�سيف الوظائف

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
بدل طعامبدل نوبةزيادة �سهريةمكافاأة ماليةالدعم املايل

مكافاأة 

نوبة

بدل 

عدوي

ال�سابعة عامة + 

عالوتني
14750120501005033603035

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة ال�سابعة عامة  المعين عليها اأعزب ) 136 د.ك ( متزوج ) 211	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة أو �سديدة 100	

•ي�شرف بدل نوبة نظراً لطبيعة عمل االإدارة والم�شمي الوظيفي والم�شتثني من عدد موظفي النوبة وي�شتحق بدل عدوى.  	
• ( �سنوات . من الوظائف الم�شتثناة وت�شترط البقاء على نف�ص الم�شمى لمدة ) 5	

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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جدول مرتبات لوظائف )�سائق نقل موتي / مغ�سل موتي( ) �سهادة ابتدائي( 

عند التعيني

جدول تو�سيف الوظائف

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
بدل طعامبدل نوبةزيادة �سهريةمكافاأة ماليةالدعم املايل

مكافاأة 

نوبة

بدل 

عدوي

الثالثة

معاونة
9050120501005033603035

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الثالثة معاونة  المعين عليها اأعزب ) 136 د.ك ( متزوج ) 211	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•ي�شرف بدل نوبة نظراً لطبيعة عمل االدارة والم�شمى الوظيفي والم�شتثنى من عدد موظفي النوبة وي�شتحق بدل عدوى.  	
• ( �سنوات . من الوظائف الم�شتثناة وت�شترط البقاء على نف�ص الم�شمى لمدة ) 5	

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	



52

جدول مرتبات لوظائف )�سائق نقل موتي / مغ�سل موتي( )�سهادة متو�سطة( 

عند التعيني

جدول تو�سيف الوظائف

املربوطالدرجة
مكافاأة خا�سة

) % 25(

عالوة 

غالء معي�سة
بدل طعامبدل نوبةزيادة �سهريةبدل عدويالدعم املايل

مكافاأة 

نوبة

بدل 

عدوي

11050120503550423060100الثامنة عامة

مالحظات وفق الحالة الإجتماعية والوظيفية :

• د.ك ( . العالوة الإجتماعية للدرجة الثامنة عامة  المعين عليها اأعزب ) 141 د.ك ( متزوج ) 216	

• د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد. عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100	

•ي�شرف بدل نوبة نظراً لطبيعة عمل االإدارة والم�شمى الوظيفي والم�شتثنى من عدد موظفي النوبة وي�شتحق بدل عدوى. 	
• ( �سنوات . من الوظائف الم�شتثناة وت�شترط البقاء على نف�ص الم�شمى لمدة ) 5	

•الجدول ال يحتوي على ن�شبة خ�شم التاأمينات االإجتماعية . 	
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ي�ستحق الموظف عالوة دورية بالفئة المقررة لدرجتة المالية بجدول المرتبات العامة ) مرفق ( في اأول يناير 

خدمة  اأثناء  عام  كل  من  الدورية  العالوة  موعد  هذا  و�سيكون  التعيين  تاريخ  من  �سنة  لم�سي  التالي  يوليو  اأول  اأو 

الموظف.

�سروط المنح يكون الموظف حا�سل على تقرير تقييم الأداء عن ال�سنة الميالدية ) ممتاز / جيد جدًا / جيد( وفق 

قواعد واأ�س�س التقييم ، اأما اإذا كان التقييم �سعيف يتم اإبالغ الموظف ب�سورة ويجوز له تقديم تظلم اإلي لجنة �سئون 

الموظفين ويحق للموظف طلب �سماع اأقوالة اأمام اللجنة ويحرم من العالوة ويظل الحرمان قائما اإلى اأن يح�سل على 

تقرير نهائي بدرجة جيد على  الأقل ول يجوز منحة العالوة الدورية اإذا حل موعدها قبل البت في التظلم   .

خام�سًا :  العالوة الدورية  
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ي�ستحق الموظف الترقية بالأقدمية بعد م�سي �سنة على بلوغ اأخر مربوط الدرجة وفي موعد العالوة ما لم يكن تقييم 

الأداء ال�سنوي �سعيف وتكون الترقية بمنحة الدرجة التي تلي درجتة مبا�سرة في نف�س المجموعة التي تندرج فيها الدرجة 

م�سافًا اإليها عالوة تف�سير مب�سط بمنح الموظف العالوة الدورية في اأقرب موعد لها )1 /1( اأو ) 1 /7 ( بعد مرور �سنة من 

تعيينه ثم يمنح في ذات الموعد كل عام اإلي اأن ي�سل اإلي اأخر المربوط ثم يرقى  اإلى الدرجة التالية لدرجتة مبا�سرة في 

نف�س المجموعة 

يجوز بقرار من الوزير بناًء على اإقرتاح جلنة �سئون املوظفني ترقية املوظف بالإختيار  ،،، �سروط الدرجة 

بالإختيار :�

1 ـ وجود درجة �شاغرة مخ�ش�شة للترقية باالإختيار بالميزانية .

2 ـ الح�شول على اأخر تقريرين كفاءة بتقدير اإمتياز .

3 ـ اأن يكون الموظف قد اأم�شى في درجتة الحالية مدة �شنتين على االأقل .

4 ـ اأال يكون الموظف قد رقى باالإختيار في الدرجة الحالية .

5 ـ بالن�شبة للترقية باالإختيار للدرجتين ) اأ / ب ( يجوز الترقية من درجتة الحالية حتى واإن كانت باالإختيار اإلي الدرجة ) اأ /ب ( اإال 

اأنه ي�شترط البقاء في الدرجة االأولى عامة مدة اأربع �شنوات على االأقل .

�ساد�سًا :الرتقية بالأقدمية والإختيار

الأقدمية

الإختيار 
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اإذا توافرت ال�سروط في عدد من الموظفين تكون قواعد المفا�سلة بالترتيب وفق �سوابط قرار                                            

مجل�س الخدمة المدنية رقم ) 18 /2011 ( :

1 ـ االأقدم في �شغل الدرجة المالية الحالية .

2 ـ المرقى اإلي الدرجة المالية الحالية .

3 ـ �شاغل الوظيفة االإ�شرافية االأعلي .

4 ـ  االأقدم في الوظيفة االإ�شرافية  .

5 ـ االأعلي موؤهاًل .

6 ـ االأقدم في التخرج .

7 ـ االأكبر �شناً .

قواعد املفا�سلة بالإختيار

•ويحق للموظف رف�س الدرجة بالإختيار اإذا كان يري اأنه اإذا ح�سل على الدرجة بالأقدمية اأف�سل من ح�سولة على الترقية بالإختيار  	
خالل المدة المقررة وفق القانون  .
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1 � الح�سول على تقرير نهائي �سعيف وي�ستمر حتى يقدم عنه تقرير جيد على الأقل  .

2 � الوقف عن العمل اأو الإحالة للتحقيق اأو المحاكمة الجزائية فاإذا ثبت عدم م�سئوليته اأو عوقب بالإنذار وجب رد ترقيتة 

اإلى تاريخ الذي ا�ستحقت فيه  .

3 � ل يجوز النظر في ترقية الموظف الذي وقعت عليه اإحدى العقوبات التاأديبية اإل بعد اإنق�ساء الفترات التالية:� 

•�شتة اأ�شهر في حالة الخ�شم من المرتب لمدة تزيد على اإ�شبوع . 	
•�شنة في حالة خف�ص المرتب . 	

•�شنتان في حالة خف�ص الدرجة . 	

•احت�شاب فترات التاأجيل من تاريخ توقيع العقوبة . 	

4 �  عدم الح�سول على �سهادة محو الأمية .

موانع العالوات والرتقيات 
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عالوة الأولد ) 50 د.ك ( لكل طفل بحد اأق�شى ) 7 ( والطفل المعاق اإعاقة ) متو�شطة اأو �شديدة  100 د.ك ( وي�شتثنى الطفل المعاق من الحد االأق�شى للعدد.
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بدل  �سرف  و�سوابط  بالإ�سافة  وتعديالته   2018 ل�سنة   )  235  ( المنظم  بالقرار  النوبة  بنظام  تعمل  والتي  بالبلدية  العمل  مراكز  تحديد  تم 

النوبات وفق ال�سروط والمعايير التالية :

1 ـ اأوقات العمل بمراكز النوبة وفقاً لنظام ) 24 ( �ساعة عمل يعقبها ) 48 ( �شاعة راحة .

2 ـ اإلزام كافة المخت�شين في مجال النظافة بالعمل بمراكز النظافة .

3 ـ عدم تمتع المكلفين بهذا النظام باأيام الراحات والجمع والعطالت الر�شمية وكذلك عدم تخفي�ص �شاعات العمل الر�شمية خالل �شهر رم�شان المبارك  

        على اأن يخ�شم هذا البدل خالل االإجازات بكافة اأنواعها واأيام الغياب وال يجوز تكليفهم بالعمل االإ�شافي .

كتاب مرفق به نموذج بطلب التكليف بنظام النوبة �سمن العدد وفق القرار الإداري رقم ) 235 / 2018 ( .

من تاريخ �سدور القرار بعد اإ�ستيفاء بيانات النموذج الآلي كطلب �سرف بدل النوبات واإعتماد جهة العمل وبعد التاأكد من مدى 

توافق الم�سمى والموؤهل لمركز العمل وفق ال�سوابط الخا�سة بتوزيع العاملين بنظام النوبة بالقرار رقم ) 235 ( ل�سنة 2018 

وتعديالته وكذلك جدول بمقدار بدلت النوبة لنظام ) 24 ( �ساعة عمل يعقبها ) 48 ( �ساعة راحة ) مرفق ( : 

�سابعًا : البدلت واملكافاآت للمعينني على درجة 

الوظائف العامة بجدول املرتبات العام

بدلت النوبة وفق �سروط الإ�ستحقاق بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ) 12 /2012 (

اآلية التكليف :

اآلية ال�سرف :
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جدول بمراكز عمل النوبة بالبلدية

نوع الوظائف والمالحظاتو�سف المركزجهة العمل

) 10 ( موظف اإداري في كل نوبة لكل مقبرةالمقابراإدارة �سئون الجنائز

اإدارات النظافة العامة بالمحافظات

) 5 ( مفت�ص نظافة لكل نوبةمراكز النظافة العامة

) 10 ( لكل نوبةمركز حجز ال�شيارات

) 10 ( لكل نوبةاأق�سام متابعة المخالفات

) 10 ( لكل نوبةاأق�سام البائعة الجائلين

) 15 ( موظف لكل نوبةاأق�سام اإزالة المخالفاتمكتب مدير الفرع بالمحافظات

اإدارة التدقيق والمتابعة الهند�شية الجهراء/ االأحمدي
الجهراء ) مركز العبدلي / مركز الزور / مركز الوفرة ( 

)15( لكل نوبة من الوظائف الهند�سية والوظائف الفنية الم�ساندة
االأحمدي )مركز �شباح االأحمد البحري / البري (

)10( لكل نوبة من الوظائف الهند�سية والوظائف الفنية الم�ساندةاأق�سام متابعة المخالفات الهند�سية اإدارة التدقيق والمتابعة الهند�شية بالمحافظات

اإدارة ال�سالمة

مراقبة متابعة اأعمال ال�سالمة بالمحافظات
)10( لكل نوبة من الوظائف الهند�سية والوظائف الفنية الم�ساندةاأق�شام متابعة الت�شوينات والطرق ومركز �شباح ال�شالم

اإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات / مراقبة المحالت 

والإعالنات بالمحافظات
)15( موظف لكل نوبة مجال الإعالناتاأق�شام التفتي�ص االإعالنات

)5( موظف لكل نوبة  وفق حاجة وطبيعة العمل ق�سم متابعة الدواماإدارة �سئون الموظفين

)5( موظف لكل نوبة  وفق حاجة وطبيعة العملق�شم الطوؤاري / النقليات / االأمن وال�شالمة / الخدمات العامةاإدارة الخدمات العامة

)5( موظف لكل نوبة  وفق حاجة وطبيعة العملمراقبة اأعمال الزينة اإدارة العالقات العامة

اإدارة �سئون البيئة
مراقبة جليب ال�شيوخ / م�شنع النفايات االإن�شائية / موقع ميناء 

عبداهلل / موقع الجهراء / موقع الدائري ال�شابع 
) 10 ( موظف لكل نوبة  وفق حاجة وطبيعة العمل 

) 7 ( موظف لكل نوبة  وفق حاجة وطبيعة العملمركز �سيانة الطوارئ اإدارة االن�شاءات
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جدول مقدار بدلت النوبة الوظائف العامة

بدل الطعاممكافاآت النوبةبدل النوبةالدرجة

1836060اأ

1836060ب

1836060الأولى

1446060الثانية

1206060الثالثة

996060الرابعة 

873060خام�سة

663060ال�ساد�سة

543060ال�سابعة

423060الثامنة

جدول مقدار بدلت النوبة للوظائف املعاونة

بدل الطعاممكافاآت النوبةبدل النوبةالدرجة

663060االأولى معاونه 

453060الثانية معاونة

333060الثالثة معاونة
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يكون مقر عمل الموظف في اإح��دى ال�م�ن�اط��ق النائية فت�س��رف ال�ع��الوة 

الت�سجيعية بكامل قيمتها بالجدول المرفق بقرار مجل�س الخدمة المدنية 

رقم ) 18 /2012( والمعدل بالقرار رقم ) 9 /2018 ( كالتالي :

ت�سرف العالوة الت�سجيعية بفئات اأقل للموظفين ال�ذين تقت��س�ي ط�ب�ي�ع�ة 

ع�مل�ه�م الإنتق�ال للع�مل في اإحدى المناط�ق المق�ررة ل�ه�ذه ال�ع�الوة ب�ع��س  

اأيام الأ�سبوع  وتح�سب كالتالي : 

فئة العالوة ) الأوىل / الثانية ( X   عدد اأيام الإنتقال الفعلي بال�سهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

) 30 (                  

بدل المناطق النائية وفق �سروط الإ�ستحقاق 

بقرار مجل�س الخدمة المدنية رقم )2012/18( المعدل بالقرار رقم 

)2018 / 9(

النوع الول

النوع الثاين

وتكون اآلية �سرف العالوة الت�سجيعية من تاريخ �سدور القرار بعد اإ�ستيفاء بيانات النموذج 

الآلي المتوفر على الموقع الإلكتروني للبلدية واإعتماده من جهة العمل �سريطة تحديد 

الثاني  النوع  في  لها  الإنتقال  يتم  التي  المناطق  وتحديد  الأول،  النوع  في  العمل  مركز 

لحت�ساب ال�سرف وفق الإ�ستحقاق كما هو مبين بال�سرح :

مناطق النائية الفئة الثانيةممناطق النائية الفئة االويلم

جزيرة فيلكا1�شباح االأحمد ـ بري / بحري1

مركز اللياح2جزيرة بوبيان2

حمطة ال�ستقبال3جزيرة عوهة3

حمطة الإر�سال كبد4جزيرة كرب4

حمطة االإر�شال املقوع5جزيرة قاروه5

منطقة ال�شعيبة ال�شناعية6جزيرة اأم املردام6

ميناء عبداهلل7مركز خبار العوازم7

ميناء االأحمدي الر�شيف ال�شمايل واجلنوبي8مركز ال�شاملي8

املطالع9اأم الق�شر9

الأطراف10ق�شر ال�شبية10

القاعدة اجلوية جنوب ال�شبية11العبديل11

قاعد اأحمد اجلابر12الوفرة 12

مركز البنيدر13النوي�شيب13

مركز اجلليعة14اخلريان14

حمرقة النفايات15مركز الزور15

نقطة اخلريان16

منطقة الفئة الثانيةمناطق الفئة الويلالدرجة

75 د . ك90  د . كالرابعة / عامة فما فوق

60 د . ك75 د . كاخلام�شة حتي الثامنة

30 د . ك45 د . كجمموعتي الوظائف الفنية امل�شاعدة واملعاونة
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 / )النظافة  اأعمال  على  التفتي�س  وظائف  ل�ساغلي  البلدية  في  العاملين  الكويتيين  للموظفين  الت�سجيعية  العالوة  ت�سرف 

حماية بيئية / اإعالنات( المحددة بقرار مجل�س الخدمة المدنية رقم ) 17 / 2012 ( الذين ي�ستخدمون و�سائل الإنتقال الخا�سة 

بهم ب�سفة م�ستمرة اأثناء تاأدية واجبات وظائفهم مكافاأة ت�سجيعية بواقع ) 90 د . ك ( �سهريًا .

�سبطية  هوية  اإ�ستخراج  طلب  نموذج  تعبئة  اإبتداء  )نظافة/بيئة/اإعالنات(  للوظائف  الإنتقال  بدل  �سرف  اآلية  وتكون 

ق�سائية المتوفر على الموقع الإلكتروني للبلدية واإعتماده من جهة العمل ) الم�سئول المبا�سر ( والذي يليه ورئي�س القطاع ثم 

يقوم بعد ذلك بتعبئة نموذج �سرف بدل الإنتقال المتوفر على الموقع الإلكتروني للبلدية واإعتماده من جهة العمل الم�سئول 

المبا�سر ورئي�س القطاع .

بدل الإنتقال وفق �سروط الإ�ستحقاق بقرار مجل�س الخدمة 

المدنية رقم ) 17 / 2012 (
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ت�س��رف الع��الوة الت�سجيعية للموظفي��ن الكويتيين العاملين عل��ى ال�سا�سات المت�سل��ة بالأنظمة الآلية ط��وال �ساعات الدوام 

الر�سمي لتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم كالتالي :

وتكون اآلية ال�سرف من تاريخ كتاب جهة العمل بعد اإ�ستيفاء بيانات النموذج الآلي المتوفر على موقع البلدية واإعتماده من 

جهة عمل الموظف الم�سئول المبا�سر  والذي يليه ورئي�س القطاع وذلك بعد الح�سول على اإ�سم م�ستخدم من مركز نظم المعلومات 

واإ�سم البرنامج الذي يعمل عليه واأن يكون الموظف لدية عهدة حا�سب اآلي ويتم ذلك ب�سحب م�ستخرج من نظام العهد  .                                              

المكافاأة الت�سجيعية للموظفين العاملين على  ال�سا�سات وفق 

�سروط الإ�ستحقاق  بقرار مجل�س الخدمة المدنية رقم 

)28 /2006 ( المعدل بالقرار رقم ) 16 /2012(

طبيعة عمل املوظفقيمة املكافاأة

للموظفني الذين لهم ات�سال مبا�سر مع اجلمهور30 د . ك

للموظفني الذين لي�س لديهم ات�سال مبا�سر مع اجلمهور20 د . ك

العاملون في مجال ال�سكرتارية والطباعة15 د . ك
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يم�ن�ح ب�دل الموقع للموظفين الكويتيين �ساغلي الوظائف الهند�سية التخ��س��س�ية والم�ساندة الذين تتطل�ب ط�ب�ي�ع�ة عملهم 

الإن�ت�ق��ال اإل�ى م�واق�ع ال�عم�ل الميدان�ي�ة وي�سترط األ ت�ق�ل عن عدد ) 3 ( اأيام اإ�سبوعيا بواق��ع ) 12 ( ي�وم �س�ه�ري�ًا وفق قرار 

الميدان�ية  لل���زي���ارات  ت�ب�ع��ًا  اأق��ل  بف�ئ��ات  ال�ب��دل  ه�ذا  م�ن�ح  وي�ج�وز   2001 ل��س�نة   )  7  ( رقم  ال�م�دن�ي�ة  ال�خ��دم���ة  مج��ل���س 

الفعلية وتك�ون اآل�ي�ة ال�س�رف ب�ت�ع�ب�ئ�ة واإ�ستيفاء بي�ان��ات ال�نم���وذج الآل����ي الم�ت��وف��ر ع�ل���ى م��وق����ع ال��ب��ل���دية الإلك�ت�رون�ي 

واإعتماده م��ن ال�م��س��ئ��ول ال��م�ب��ا�س����ر والذي يل�ي�ه ورئ�ي���س الق��ط���اع ويك��ون ال��س��رف بع��د اإت��م���ام الإج���راءات ل�ك��ل �سهر 

على حده  .

بدل الموقع للمهند�سين والوظائف الهند�سية الم�ساندة

بدل الموقعالم�سمي الفنيالدرجة

150م�شرف اأولاأ

150م�شرف ثانيب

100م�شرف ثالثالأولي عامة 

100م�شاعد م�شرفالثانية

75م�شاعد اأول مهند�صالثالثة 

75فني اأولالرابعة 

75م�شاعد مهند�صالخام�سة

75فني ثانيال�ساد�سة

50فني ثالثال�سابعة

50م�ساعد اأول الثامنة

بدل الموقعالم�سمي الفني

200كبير مهند�شين اخت�شا�شين

200مهند�ص اخت�شا�شي اأول

200مهند�ص اخت�شا�شي

200مهند�ص اأول

100مهند�ص

100مهند�ص مبتدئ
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المدنية  الخدمة  نظام  من   )  31  ( المادة  واأحكام  القطاعات وفق قواعد  وبين  الواحد  القطاع  الكويت داخل  ببلدية  الموظف  نقل  �سوابط 

والقرار الإداري رقم ) 250 / 2018 ( ب�ساأن �سوابط النقل :

1 ـ اإ�ستيفاء بيانات النموذج الآلي لطلب النقل المتوفر بموقع البلدية الإلكتروني   .

2 ـ موافقة الإدارة المنقول اإليها الموظف والإدارة الحالية   .

3 ـ موافقة روؤ�س����اء القط���اع��ات المعنية وفق حاجة العمل .

4 ـ اإ�س��دار ال�ق����رار م��ن ال�سل���ط�����ة المخت��س��ة بالتع�ي�ي�ن .

5 ـ اأن تكون الوظيفة المنقول اإليها الموظف تندرج ومنتمية لمجموعة الوظائف الرئي�سية التي كان يندرج تحتها الموظف  قبل النقل .                   

6 ـ اأن تتنا�سب الوظيفة المنقول اإليها الموظف وتتفق مع اإخت�سا�سات الإدارة المنقول منها وفي حالة الإختالف اإعتبر الطلب لغيًا لعدم اإكتمال 

�سروط النقل .

7 ـ ل يتم نقل الموظف من مركز العمل المحدد بقرار تعيينه اإل بعد م�سي �سنتين وي�ستثنى الحالت التي يقررها المجل�س الطبي العام  .

وبالن�سبة اإلى الموظف الذي يتم تعيينه باإدارة �سئون الجنائز بوظيفة ) مغ�سل موتي / �سائق ا�سعاف / خياط (  ل يتم الموافقة على طلب 

النقل اإل بعد م�سي خم�س �سنوات من تاريخ تعيينه 

ثامنًا : �سغل الوظائف بالندب والنقل

�سوابط النقل
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اإ�ستيفاء بيانات النموذج الآلي لطلب نقل الوظائف الإ�سرافية المتوفر على موقع البلدية الإلكتروني ، ذات ال�سوابط ال�سابقة م�سافًا لها �سرط 

العر�س على مراقبي �سئون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية .

الندب  اإيقاف  ( من   2013 ل�سنة   10  ( المدنية رقم  الخدمة  بتعميم ديوان  الم�ستثناة  الجهات  اإلى  الكويت  بلدية  الخدمات من  نقل  في حالة 

والنقل بين الوزارات واإ�ستمرار العمل به حتى تاريخه ،  تقوم الجهة بمخاطبة البلدية بطلب اإبداء الراأي في نقل خدمات الموظف وبعد منح 

الموظف الموافقة من الم�سئول المبا�سر والأعلى والعر�س على ال�سيد /  مدير عام البلدية تقوم البلدية بمخاطبة الجهة الطالبة وبدورها تقوم 

بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإبداء الراأي ، وبعد الموافقة ي�سدر قرار من الجهة المنقول اإليها ثم من البلدية ويتم تحويل البدل النقدي 

لر�سيد الإجازات الدورية اإلى الجهة المنقول اإليها والملف الإداري . 

�سوابط نقل الوظائف الإ�سرافية ببلدية الكويت

�سوابط نقل خدمات موظف البلدية اإىل جهة اأخرى
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ندب املوظف للقيام باأعباء وظيفة اأخرى:

ق�ست المادة رقم ) 32 ( من نظام الخدمة المدنية جواز ندب الموظف بالإ�سافة اإلى عمله الأ�سلي فاإذا كان الندب كلي توقف الموظف عن 

اأعمال وظيفتة الأ�سلية ويقوم باأعمال الوظيفة المنتدب اإليها واإذا كان الندب جزئي يكون للموظف الحق بالقيام بالإ�سافة اإلى عملة الأ�سلي 

باأعمال وظيفة اأخرى .

في حالة الندب من البلدية اإلى جهة اأخرى اأو الندب اإلى البلدية للفئات اأو الجهات الم�ستثناة من اإيقاف الندب والنقل والإعارة وفقًا لتعميم 

الديوان رقم ) 10 / 2013 ( .

ومن الفئات الم�ستثناة بالبلدية الندب لوظيفة �سكرتير ع�سو للمجل�س البلدي حيث ي�سمح لل�سادة اأع�ساء المجل�س البلدي ندب اأي موظف من 

القطاعات الأخرى بالبلدية اأو من الجهات الحكومية بحد اأق�سى عدد ) 5 ( وفي حالة التمديد لمدة �سنة اأخرى يلزم مخاطبة ديوان الخدمة 

المدنية لإبداء الراأي . 

المالية  الدرجة  تمثيل  وبدل  الإجتماعية  والعالوة  الأ�سا�سي  الراتب  البلدي  المجل�س  اأع�ساء  لل�سادة  �سكرتير  بوظيفة  المنتدب  ويتقا�سى 

) الأولى / اأ / ب ( عامة من جهة عملة الأ�سلي بينما تتحمل البلدية )عالوة غالء المعي�سة / والدعم المالي( والمكافاأة ) 25 % ( والمزايا 

الأخرى وفق �سروط الإ�ستحقاق باإعتبار اأنه منتدب للعمل بها .

�سوابط الندب ببلدية الكويت

الندب من واإىل بلدية الكويت 
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وقد اأ�ساف ديوان اخلدمة املدنية اإ�ستثناء من الوقف بالتعميم رقم ) 10 ل�سنة 2013 ( من تتوافر فيهم ال�سروط التالية :

1 ـ ال�سكن في اإحدى المناطق ) الوفرة / الخيران / �سباح الحمد ( ويثبت ذلك بالبطاقة المدنية .

2 ـ ان يكون الندب او النقل للعمل في مركز يقع في احدي المناطق الم�سار اليها .

الندب للوظائف الإ�سرافية بالإ�سافة اإىل عملة  

يجوز ندب اأحد املوظفني املثبت لوظيفة اإ�سرافية بالإ�سافة اإىل عملة للقيام باأعباء وظيفة اإ�سرافية �ساغرة وحلني ت�سكني 

الوظيفة اإل بعد حتقق ال�سروط التالية :

1 ـ اأن تكون الوظيفة الإ�سرافية المثبت بها الموظف معتمدة بالهيكل التنظيمي لدى ديوان الخدمة المدنية .

2 ـ اأن يكون الموظف �ساغر لوظيفة اإ�سرافية بالتثبيت ولي�س بالندب .

3 ـ اأن تكون الوظيفة المطلوب تكليفه بالإ�سافة اإلى عملة معتمدة بالهيكل التنظيمي .

4 ـ اأن تكون الوظيفة الإ�سرافية المكلف بها بالإ�سافة اإلى عملة بنف�س الم�ستوى الوظيفي المكلف بها .

5 ـ اأن يكون التكليف بالإ�سافة اإلى عملة لحين ت�سكين الوظيفة .

كما يجوز الندب لوظيفة م�سغولة حلني عودة �ساغلها الغائب لأي �سبب من الأ�سباب املقررة قانونيًا ويكون الندب اإىل الوظيفة 

من ذات الدرجة الوظيفية للموظف اأو تعلوها مبا�سرة .  
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اإذا   )  2016/ 42  ( رق���م  بال��ق��رار   والم�ع��دل   )  2012  /  12  ( المدن��ي�ة رقم  الخدمة  الإ�سافية وفق قرار مجل�س  بالأعمال  التكليف  ـ �سوابط   1

ليكون  الم�وظ�ف  تكل��ي�ف  ي�ج��وز  ال�ر�س�م�ي  ال�دوام  �س�اع���ات   خالل  اإنجازها  يمكن  ل  التي  الأعمال  بع�س  اإنجاز  حاجة  وتطلبت  اق�ت���س��ت  

ال�زم��ن��ي��ة  وال�م�دة  اإن�ج����ازه���ا  المطل�وب  الأعمال  وي�ب�ي�ن  ال�غ���ر�س  ل�ه�ذا  الم�خ��س����س  ال�ن�م���وذج  ب�ت�ع�ب�ئ���ة  وذل�ك  عملة  جهة  من  بطلب 

عل��ى األ تتع�دي ) 40 ( ي��وم م��ن  غ��ي��ر ال�ج���م���ع والأعياد والعط��الت ال�ر�س��م��ي����ة وي�ك�����ون ب�ع�د ن��ه��اية  ال��دوام ال�ر�س�م��ي �س���اع���ت���ي����ن 

ف���اأك���ث����ر ف���ي ال����ي����وم اأو اأق������ل م�����ن  �س���اع�ت�ي�ن وي�ك��ون م����ق������دار ال�ت�ع��وي����س وف������ق ال�ج������دول والمنح من ميزانية ال�سنة المالية عن 

فترة التكليف ) مرفق النموذج ( .

ل يتم منح بدل اأعمال اإ�سافية للموظفين الذين يعملون بنظام النوبات. 1 .

يلتزم المكلفين بالأعمال الإ�سافية بنظام الب�سمة للح�سور والإن�سراف  2 .

للعمل الإ�سافي .

التكليف  مدة  اإنتهاء  بعد  اإنجازها  تم  التي  بالأعمال  تقرير  تقديم  يتم  3 .

بالعمل ال�سافي .

ي�سرح للمكلفين بالتواجد باأماكن عملهم خارج اأوقات الدوام الر�سمي . 4 .

تا�سعًا: منح بدل الأعمال الإ�سافية

�سوابط النقل

مالحظة 

المجموعة والدرجة
�ساعتان فاأكثر 

في اليوم

اقل من 

�ساعتين
اأق�شى مدة

الحد االأق�شى 

للتعوي�ص

240 د.ك40 يوم3 د.ك6 د.ك4 / ع فما فوق 

240 د.ك40 يوم3 د.ك6 د.كالرابعة عامة

5 , 2  5 د.كالخام�سة عامة
د.ك

200 د .ك40 يوم

160 د . ك40 يوم2  د.ك5 , 4 د.كال�ساد�سة عامة

750 , 1  5 , 3  د.كال�سابعة عامة
د.ك

140 د.ك40 يوم

250 , 1 5 , 2 د.كالثامنة عامة
د.ك

100 د.ك40 يوم

140 د.ك40 يوم5 , 3 د.كالأولى معاونة

100 د.ك40 يوم5 , 2  د.كالثانية معاونة

60 د.ك40 يوم2  د.كالثالثة معاونة
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�سوابط منح المكافاأة وفق مجل�س الخدمة المدنية رقم ) 9 / 2010 ( والمعدل بالقرار رقم ) 43 /2016 ( ي�سترط اأن تكون مدة 

مزاولة العمل الفعلية للموظف خالل ال�سنة الميالدية :

( يوم عمل للعاملين بنظام الدوام ال�سباحي اأو الم�سائي . • 	180 (

• ( من عدد اأيام عمل الموظف بنظام النوبات . 	% 70 (

وفي  حال قلت مدة مزاولته للعمل لتلك المدد ل ي�ستحق مكافاأة اأعمال ممتازة اأو اأي ن�سبة في منح المكافاأة عن ال�سنة الميالدية 

التي تم تقييم الموظف عنها .

فو�س ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية بمنح المكافاأة الحد الأق�سى على اأن يكون الموظف حا�سل على اأخر تقدير 

بدرجة اإمتياز وهو : 

من الدرجة الرابعة / عامة وما يعلوها حتي الدرجة اأ / عامة  . • الحد الأق�سى ) 800 د.ك ( 	

• من الدرجة الثامنة / عامة وما يعلوها حتي الدرجة الخام�سة عامة  . الحد الأق�سى )600  د .ك(	

• للدرجات المعاونة  . الحد الأق�سى )300  د .ك(	

•يجوز منحها بفئة اأقل للحا�سلين على تقدير اأدني اأو عدم منحها وفقًا ل�سوابط محددة ويتم و�سعها بقرار من الوزير المخت�س . 	
• ( بمنح  الحد الأق�سى ويجوز ال�سرف اأقل ح�سب توافر الإعتماد المالي للحا�سل على تقرير  اإل اأنه قد حدد القرار الوزاري بالبلدية رقم ) 622 / 2019	

اإمتياز .

• ( من قانون الخدمة المدنية اأو  األ يكون الموظف قد وقعت عليه خالل ال�سنة الميالدية محل ال�سرف اأي عقوبة تاأديبية ن�س عليها في المادة ) 28	

المادة ) 60 ( من نظام الخدمة المدنية ما لم يتم محوها وفقًا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية اأو اإلغائها بحكم ق�سائي نهائي .

•ل بد من توافر الإعتماد المالي بالميزانية بند المكافاآت بالباب الأول بالميزانية . 	
•عدم جواز الجمع بين هذه المكافاأة واأية مكافاأة مالية مقابل الخدمات الممتازة �سادرة بقرارات تنظيمية اأخري . 	

عا�سرًا : مكافاأة الأعمال الممتازة

�سوابط النقل
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•اأثناء خدمة الموظف قد يح�سل على موؤهل درا�سي المتو�سطة اأو الثانوية اأو اأن يمنح اإجازة درا�سية بقرار اإداري بموافقة لجنة البعثات  	
والإجازات الدرا�سية للح�سول على �سهادة جامعية وبعد الإنتهاء منها ي�سدق على ال�سهادة العلمية من وزارة التربية والتعليم العالي ويبا�سر 

العمل ويتقدم لجهة عمله بطلب تعديل الو�سع الوظيفي و يتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتحديد تعديل الو�سع الوظيفي للموظف  

)الدرجة / الوظيفة( وما اإذا كان ي�سري باأثر فوري اأو مبا�سر .

•عند الح�سول على �سهادة الدرا�سات العليا من خارج الكويت يتطلب الت�سديق عليها من وزارة التربية والتعليم العالي ب�ساأن معادلة ال�سهادة  	
ويتقدم الموظف لجهة عمله وتقوم البلدية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على �سرف بدل الماج�ستير ) 75 د . ك ( وبدل 

الدكتوراه ) 150 د.ك ( .

•عند تقدم الموظف بطلب اإحت�ساب مدد خبرات �سابقة في ذات المجال الوظيفي المعين عليه يتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لالإفادة  	
عن الموافقة وبعد الإعتماد ي�سدر القرار األالزم ب�ساأن تغيير الم�سمى الوظيفي  .

حادي ع�سر : تعديل الو�سع وتغيير الم�سمى الوظيفي 

هو اأحد اأ�سكال طرق �سغل الوظيفة 
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هو نقل املوظف من امل�ستوى الوظيفي الذي ي�سغلة اإىل امل�ستوى الأعلى وفق ال�سروط التالية:�  

•اأن يكون الموظف قد اأم�سى المدة الالزمة كحد اأدنى للبقاء في الم�ستوى الوظيفي. 	
•اأن يكون الموظف قد ح�سل على تقريري كفاءة بدرجة ممتاز خالل المدة الالزمة وقد تكون المدة البينية اأقل من �سنتين فيكتفي  	

بتقرير اإمتياز واحد .

•مواعيد رفع الم�ستوى الوظيفي يكون اأول يناير واأول يوليو من كل عام وفق كل الحاله الوظيفية كل موظف على حده ؟. 	
•ت�ستبعد مدة الخبرة التي منح عنها الموظف تقييم كفاءة بدرجة �سعيف ، وفترة التجربة التي  ق�سيت بدون نجاح ، المدد التي ل  	
يزاول فيها الموظف اأعباء وظيفته اأو التي يق�سيها في غير مجال الوظيفة �سواء منتدبًا اأو معارًاً اأو منقوًل اأو متفرغًا اأو منقطعًا اأو 

موقوفًا عن العمل اأو اإجازة ايا كان نوعها اأو مدتها وي�ستثنى الإجازة الدورية ومدة الخدمة الع�سكرية .

ثاني ع�سر : رفع الم�ستوى الوظيفي
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ثالث ع�سر: اأنواع الإجازات

املدد املقررة قانونيًا�سروط منح الإجازةنوع الإجازة

الإجازة الدورية

ال يجوز  منحها اإال بعد م�شي ) 6 ( اأ�شهر من تاريخ التعيين .

ي�شتحق بداية كل عام ميالدي ر�شيد جديد .

يحق للموظف الكويتي االإحتفاظ بر�شيد ) 4 ( �سنوات غير  الحالية وي�سقط 

ما يتجاوز ذلك .

وال يجوز الت�شريح باالإجازة بمده ال تزيد عن ) 90 ( يوم في ال�سنة.

وال يجوز القيام باالإجازة اإال بعد اإبالغة بالموافقة عليها واأن الر�شيد ي�شمح 

بذلك .

وبدل  االإنتقال  وبدل  )النوبات  بدل  االإجازات  اأنواع  كافة  اأجر  من  يخ�شم 

المناطق النائية (

) 35 ( يوم لمن له خدمة اأقل من ) 15 ( �سنة .

) 45 ( يوم لمن خدمته اأكثر من ) 15 ( �سنة .

) 175 ( يوم يمكن االإحتفاظ بها لمن خدمته اأقل من ) 15 ( �سنة .

) 225 ( يوم يمكن االإحتفاظ بها لمن خدمته اأكثر من ) 15 ( �سنة 

) 15 ( يوم اإجازة خا�شة بدون راتب متفرقة اأو مت�شلة .ي�شترط ا�شتنفاد ر�شيد االإجازات الدوريةالإجازة الخا�سة )بدون مرتب(

 ) 4 ( اأيام في ال�سنة  .0.ي�شترط اأن ال تكون متتاليةالإجازة الطارئة

االإجازة المر�شية

اأو الخا�شة   الرعاية ال�شحية الحكومية   المر�شية من مراكز  منح االإجازات 

وذلك بعد اإعتمادها من وزارة ال�شحة  التى ال تزيد مدتها عن ) 7 ( ايام في 

المرة الواحدة وبما ال يتجاوز ) 60 ( يوم غير مت�شلة بال�شنة . 

) 15 ( يوم االأولى تح�شب براتب كامل متفرقة اأو مت�شلة .

) 15 ( يوم الثانية تح�شب بن�شف راتب متفرقة اأو مت�شلة .

) 15 ( الثالثة تح�شب بربع راتب متفرقة اأو مت�شلة .

) 15 ( الرابعة بدون راتب متفرقة اأو مت�شلة .

منح االإجازات المر�شية من الم�شت�شفي التي تزيد مدتها عن ) 7 ( اأيام مت�شلة 

وبما ل يتجاوز  ) 120 ( يوم بال�سنة .

) 7 ( اأيام مت�شلة براتب .

) 30 ( يوم االأولى بقرار من وزير ال�شحة براتب متفرقة اأو مت�شلة  .

) 30 ( يوم الثانية بقرار من وزير ال�شحة براتب متفرقة اأو مت�شلة  .

) 30 ( يوم الثالثة بقرار من وزير ال�شحة براتب متفرقة اأو مت�شلة  .

) 30 ( يوم الرابعة بقرار من وزير ال�شحة براتب متفرقة اأو مت�شلة  .
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املدد املقررة قانونيًا�سروط منح الإجازةنوع الإجازة

) 2 ( �سهر براتب كاملبناء على �سهادة الولدة المعتمدةاإجازة الو�شع للموظفة

اإجازة الأمومة للموظفة 

قرار رقم ) 6 / 2011 (
تمنح بعد انتهاء اإجازة الو�شع بناء على طلب الموظفة ويجوز قطعها قبل انتهائها

) 1 ( �سهر براتب كامل .

) 3 ( اأ�شهر بن�شف راتب .

تمنح بناء على طلب الموظفه بدون راتباإجازة رعاية الأ�سرة  والطفولة للموظفة
ل تقل عن ) 6 ( ا�سهر .

ل تزيد عن ) 4 ( �سنوات .

اإجازة رعاية الطفل للموظفة

قرار رقم ) 7 / 2011 (
تمنح براتب كامل .�شهادة من الم�شت�شفي معتمدة تفيد بان االم ترافق طفلها الذي يرقد بالم�شت�شفي

اأو  الموظف  الزوجة   اأو  الزوج  اإجازة مرافق 

الموظفة بالخارج قرار رقم ) 9 / 2011 (

يجوز اأن يمنح للموظفة اأجازة مرافق زوج بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج 

اإذا نقل اأو اأوفد في بعثه علميه اأو اإجازة درا�شية اأو مهمة ر�شمية اأو اإعارة 
اأن ل تقل المدة عن ) 6 ( اأ�شهر مت�شلة

بالخارج  الـــمـــوظـــف  الــــــزوج  مـــرافـــق  اإجـــــــازة 

دبلوما�سي

تمنح الموظفة اأجازة مرافق زوج بمرتب كامل اإذا كان الزوج يعمل بوزارة الخارجية 

وتم اإيفاده اأو ابتعاثه للعمل في المكاتب الملحقة خارج الكويت
لم يقرر لها مدة 

تمنح االإجازة ) 4 ( اأ�سهر و ) 10 ( اأيام براتب تمنح اإجازة العدة من تاريخ وفاة الزوج بموجب �شهادة الوفاةاإجازة العدة للموظفة 

اإجازة مرافق مري�ص بالخارج
اإدارة العالج بالخارج وعند العودة كتاب من وزارة ال�شحة تفيد  كتاب وزارة ال�شحة 

بالمدة التي ق�شاها الموظف مرافق مري�ص 

) 6 ( اأ�شهر يخ�شم من ر�شيد اإجازات الموظف حتي اإ�شتنفاذه 

) 6 ( اأ�سهر بدون راتب  

اإجازة رعاية طفل للموظفة

تمنح بناء على المادة ) 52 ( من القانون في �شاأن حقوق الطفل وتتمتع جهة االإدارة 

الطفل )18(  يتجاوز عمر  اأن ال  على  االإجازة  بهذه  الت�شريح  في  تقديرية  ب�شلطة 

عام فاإذا بلغ هذا العمر اأثناء االإجازة توقف اأو اأن ت�شدر قرار نهاية االإجازة عند بلوغ 

)18( عام

�شنتين في المرة الواحدة

يجوز تكرار منحها بحد اأق�شى ثالث مرات طوال فترة الخدمة .  

تابع : اأنواع الإجازات
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تابع :  اأنواع الإجازات

املدد املقررة قانونيًا�سروط منح الإجازةنوع الإجازة

اإجازة تفرغ  ) ريا�شي / ادبي (
لل�شباب  العامة  الهيئة  من  اأو  لديها  الموظف  لتفرغ  الطالبة  الوزارة  من  كتاب 

والريا�شة اأو وزارة االعالم 
تمنح براتب وال تخ�شم من االإجازات الدورية .

الإجازة الدرا�سية

اأن يكون الموظف له خدمه تجاوز ) 4 ( �شنوات وحا�شل على تقدير اإمتياز الأخر 

تقريرين وال�شروط المكمله بموجب الئحة البعثات واالإجازات الدرا�شية و يعر�ص 

على لجنة البعثات والإجازات  

يمنح اإجازة درا�شية خارجية محلية براتب اأو بن�شف راتب مع اأو بدون النفقات 

الدرا�سية :

) 4 (   �سنوات براتب كامل بدون البدلت .

) 3 (  �شنوات بن�شف راتب بدون بدالت .

اأقل من ) 3 (  �سنوات بدون راتب .

للدار�سون محو الأمية / المتو�سطة / الثانوية  براتب فقط .يتطلب �شهادة لمن يهمه االأمر مبين فيها فترة االإختبار المقررة اإجازة اأداء الإمتحان 

يتقدم الموظف ب�شهادة من الحملة المرخ�شة معتمده من مكتب �شئون الحجاإجازة حج
تمنح لمدة ) 30 ( يوم مرة واحدة خالل فترة عمل الموظف وال تخ�شم من 

ر�شيد اإجازته و تمنح براتب كامل  .

اإجازة خا�سة طويلة بدون راتب

قرار رقم ) 8 / 2011 (

�سنوات   )  5  ( الكويتية خدمة ال تقل عن  اأن يكون للموظف والموظفة  ي�شترط 

واأن يكون قد بلغ عمره ) 50 ( عام ول يجوز المبا�سرة بقطعها اإل بعد مرور )3( 

�سهور 

يمنح هذه االإجازة لمده ال تقل عن ) 6 ( �سهور ول تزيد عن ) 3 ( �سنوات  .

اإجازة تعزية 

في حالة وفاة اأحد اقارب الموظف :

الدرجة الأولى : ) الزوجة / الأب / الأم / الإبن / البنت (.

الدجة الثانية : ) الجد / الجدة / االأحفاد / االأخ / االأخت ( 

تمنح اإجازة ) 4 ( اأيام براتب كامل تبداأ من تاريخ الوفاة

اإجازة لمر�شح  مجل�ص االأمة والبلدي
باب  لقفل  التالي  اليوم  من  وتمنح  التر�شح  �شجل  في  القيد  �شهادة  على  بناء 

التر�شح

ت�شتقطع من اإجازته الدورية واإذا لم يكن لدية ر�شيد تمنح براتب

اإجازة خا�شة للتفرغ الإدارة م�شروع القرار رقم 

) 2016/ 39 (

اأو  ال�شغيرة  الم�شروعات  وتنمية  لرعاية  الوطني  ال�شندوق  كتاب  على  بناء 

المتو�سطة
) 3 ( �شنوات كحد اأق�شى بمرتب بدون بدالت
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1 � يخ�سم من اأجر كافة اأنواع الإجازات بدل ) النوبات / الإنتقال / المناطق النائية ( .

2 � يتم تعبئة النموذج المرفق في طلب اأي نوع من الإجازات وكذلك تعبئة نموذج المبا�سرة عند العودة من الإجازة .

3 � ل ي�ستحق الموظف اإجازة دورية عن المدد التي يق�سيها في اإجازة درا�سية اأو في بعثة علمية اأو معارًا اأو موقوفًا عن العمل  اأو 

مرافقًا لمري�س اأو في اإجازة خا�سة لمدة ) 6 ( �سهور فاأكثر وفق المادة ) 39 ( من نظام الخدمة المدنية .

4 � يدور ر�سيد الموظف المنقول خدماته من الإجازات الدورية في تاريخ النقل من الجهة المنقول منها اإلى المنقول اليها ول 

يجوز ان ي�سرف البدل النقدي عن هذا الر�سيد .

5 � تتحمل الجهة المنقول منها الموظف بالبدل النقدي لر�سيده من الإجازات الدورية حتي تاريخ النقل .

6 � في كل الأحوال يجب اأن يذكر في نموذج الإجازة البديل عن الموظف اأثناء الإجازة .

��  مرفق ) نموذج طلب الإجازة / نموذج اإقرار العودة مبا�سرة العمل عقب الإجازة ( .

م�الح�ظ��ة
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• ب�ساأن �سروط �سغل الوظائف الإ�سرافية بالجهات الحكومية . وفقًا لقرار مجل�س الخدمة رقم ) 25 ( ل�سنة 2006	

• ب�ساأن ال�سروط الإ�سافية ل�سغل الوظائف الإ�سرافية في البلدية المعدل بموجب القرار  واإ�ستنادًا للقرار الوزاري رقم ) 42 ( ل�سنة 2019	

الوزاري رقم ) 755 / 2019 ( .

•الإعالن عن الوظائف الإ�سرافية ال�ساغرة ندبًا في موقع البلدية الإلكتروني ولوحة الإعالنات المعدة لذلك . 	
المدة  اإنتهاء  بعد  للتر�سح  طلبات  اأي  اإ�ستالم  يتم  ول  لذلك  المعد  النموذج  تقديم  التر�سح  في  يرغب  لمن  يمكن  التي  الفترة  تحديد  •يتم  	

المحدده من الإعالن عن الوظيفة ول ينظر في الطلبات الغير م�ستوفاة ال�سروط .

رابع ع�سر

التر�سح للوظائف الإ�سرافية ال�ساغرة بالبلدية

الإجراءات :
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�سروط �سغل الوظائف الإ�سرافية وفق قرارات 

مجل�س الخدمة المدنية والقرارات الوزارية 

بال�سروط الإ�سافية

مدير ادارة مراقبرئي�س ق�سمرئي�س �سعبة

�أو  تخ�ص�صي  جامعي  م�ؤهل  على  حا�صل  �ملتقدم  يك�ن  �أن 
�أو دورة تدريبية ال تقل مدتها عن �صنتان  دبل�م تخ�ص�صي 

بعد �لثان�ية �لعامة. 

�أو  تخ�ص�صي  جامعي  م�ؤهل  على  حا�صل  �ملتقدم  يك�ن  �أن 
دبل�م تخ�ص�صي �أو دورة تدريبية ال تقل مدتها عن �صنتان بعد 

�لثان�ية �لعامة.  

�أو  تخ�ص�صي  جامعي  م�ؤهل  على  حا�صل  �ملتقدم  يك�ن  �أن 
�أو دورة تدريبية ال تقل مدتها عن �صنتان  دبل�م تخ�ص�صي 

بعد �لثان�ية �لعامة.  

�أو  تخ�ص�صي  جامعي  م�ؤهل  على  حا�صل  �ملتقدم  يك�ن  �أن 
�صنتان  عن  مدتها  تقل  ال  تدريبية  دورة  �و  تخ�ص�صي  دبل�م 

بعد �لثان�ية �لعامة.  

خربة ال  تقل عن ) 4 ( �صن��ت  فعلية يف جمال �لعمل 
�جلامعي ت�صاف ) 4 ( �صن��ت حلملة �لدبل�م 

�لعمل  فعلية يف جمال  �صن��ت    )  6  ( تقل عن  ال   خربة 
�جلامعي ت�صاف ) 4 ( �صن��ت حلملة �لدبل�م 

خربة ال  تقل عن ) 8 ( �صن��ت  فعلية يف جمال �لعمل 
�جلامعي ت�صاف ) 4 ( �صن��ت حلملة �لدبل�م 

خربة ال  تقل عن ) 10 ( �صن��ت  فعلية يف جمال �لعمل 
�جلامعي ت�صاف ) 4 ( �صن��ت حلملة �لدبل�م 

�أن  يك�ن حا�صل على تقرير �إمتياز �أخر �صنتني �أن  يك�ن حا�صل على تقرير �إمتياز �أخر �صنتني �أن  يك�ن حا�صل على تقرير �إمتياز �أخر �صنتني �أن  يك�ن حا�صل على تقرير �إمتياز �أخر �صنتني 

قبل  بالبلدية  كاملتني  �صنتني  �أم�صى  �ملتقدم  يك�ن  �أن 
تر�صحه 

�أن يك����ن �ملتق���دم �أم�ص���ى �ص���نتني كاملت���ني بالبلدية قبل 
تر�صحه 

قبل  بالبلدية  كاملتني  �صنتني  �أم�صى  �ملتقدم  يك�ن  �أن 
تر�صحه 

قبل  بالبلدية  كاملتني  �صنتني  �أم�صى  �ملتقدم  يك�ن  �أن 
تر�صحه 

على �أن ال يك�ن قد ع�قب تاأديبيًا بالعق�بة  �ملن�ص��ص 
عليها باملادة ) 60 ( ما مل يكن قد م�صى على �لعق�بة 

�ملدة �ملحددة باملادة )68 ( من نظام �خلدمة �ملدنية.

�ملن�ص��ص  بالعق�بة   تاأديبيًا  ع�قب  قد  يك�ن  ال  �أن  على 
�لعق�بة  على  م�صي  قد  يكن  مل  ما   )  60  ( باملادة  عليها 

�ملدة �ملحددة باملادة ) 68 ( من نظام �خلدمة �ملدنية .

على �أن ال يك�ن قد ع�قب تاأديبيًا بالعق�بة  �ملن�ص��ص 
عليها باملادة ) 60 ( ما مل يكن قد م�صي على �لعق�بة 
�ملدة �ملحددة باملادة ) 68 ( من نظام �خلدمة �ملدنية.

�ملن�ص��ص  بالعق�بة   تاأديبيًا  قد ع�قب  يك�ن  ال  �أن  على 
عليها باملادة ) 60 ( ما مل يكن قد م�صي على �لعق�بة 

�ملدة �ملحددة باملادة ) 68 ( من نظام �خلدمة �ملدنية.

لها  �ملر�صح  �ل�ظيفة  ملهام  جيدة  روؤية  لدية  يك�ن  �أن 
وميتلك �لقدرة على �لتط�ير و�لتحديث �لكمي و�لن�عي 

ملتطلبتها 

�أن يك�ن لدية روؤية جيدة ملهام �ل�ظيفة �ملر�صح لها وميتلك 
�لقدرة على �لتط�ير و�لتحديث �لكمي و�لن�عي ملتطلبتها 

لها  �ملر�صح  �ل�ظيفة  ملهام  جيدة  روؤية  لدية  يك�ن  �أن 
وميتلك �لقدرة على �لتط�ير و�لتحديث �لكمي و�لن�عي 

ملتطلبتها 

لها  �ملر�صح  �ل�ظيفة  ملهام  جيدة  روؤية  لدية  يك�ن  �أن 
وميتلك �لقدرة على �لتط�ير و�لتحديث �لكمي و�لن�عي 

ملتطلبتها 
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15 /2017 ( ب�ساأن قواعد وا�س�س واإجراءات ومواعيد  2006 وتعديالته بالقرار رقم )  36 ( ل�سنة  وفقًا لقرار مجل�س الخدمة المدنية رقم ) 

تقييم اداء الموظفين والتظلم منه على الوجه التالي :

النقطاع  مدد  اإ�ستبعاد  بعد  التقييم  محل  ال�سنة  خالل  متفرقة  اأو  مت�سلة  يوم  مائة  وظيفته  لأعباء  الموظف  مزاولة  يثبت  ان  •ي�سترط  	
والوقف عن العمل والإعارة وكافة انواع الجازات والتفرغ والعطالت الر�سمية والجمع والراحات  وفق المادة ) 4 ( من قرار مجل�س الخدمة 

. )2006  / المدنية رقم ) 36 

•فاإذا قل عن مائة يوم ل يتم و�سع تقييم ويو�سع تقدير غير فعلي ) حكمي ( اأي اأخر تقييم اداء نهائي .   	

خام�س ع�سر  : �سوابط تقييم الكفاءة

كيفية التقييم منذ بداية التعيني حتي انهاء اخلدمه

1 � الموظف في فترة التجربة 
والمعاد تعيينه :

اإذا قررت  فترة التجربة ل تحت�سب اإل 
الــمــوظــف خاللها  �ــشــالحــيــة  الــجــهــة 
قــبــل اإنــتــهــاء �ــشــنــة الــتــقــيــيــم والبــــد اأن 
يكون بلغ الحد )مائة يوم( فاإذا اإنتهت 
ال�شالحية  تقرير  دون  التقييم  �شنة 
تحت  ق�شاها  الــتــي  الــمــدة  تحت�شب  ال 
لل�شنة  اأداء  تــقــريــر  ويــو�ــشــع  الــتــجــربــة 

التالية.

2 � تعديل الو�سع  :

اإذا كان  تعديل الو�شع نتيجة الح�شول  

اإحت�شاب  يتم  جن�شية  اأو  �شهادة  على 

الفترة ال�شابقة على التعديل واإ�شافتها 

للفترة التالية للتعديل في ح�شاب مدة 

المائة يوم .

3 � الموظف المنتدب :
النوع االأول : اأن يكون قد اأم�شي  �شنة 
التقييم في الجهة المنتدب اإليها وتكون 

هي الجهة المخت�شة في تقييمه .
اأن يكون قد اأم�شى مدة  النوع الثاني: 
المنتدب,  الجهة  في  ال�سنة  من  فقط 
تــكــون الــجــهــة الــتــي قــ�ــشــى بــهــا المدة 
االأطول من �شنة التقييم هي المخت�شة 

في تقييمة.

4 � الموظف المنقول :

تخت�ص الجهة المنقول اإليها  الموظف 

بو�شـــع تقييـــم االأداء عـــن ال�شـــنة محـــل 

خاللهـــا  اإليهـــا  ينتقـــل  التـــي  التقييـــم 

الموظـــف وتلتزم الجهـــة المنقول منها 

بـــاأن تمد الجهـــة المنقول اإليهـــا براأيها 

عن الموظف خالل الجزء من ال�سنة.
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عدم وجود رئي�س تالي للرئي�س المبا�سر . ـ   1
في حالة اإختالف راأي الرئي�س المبا�سر والتالي له . ـ   2

ـ في حالة اإنتهاء خدمة الرئي�س المبا�سر اأو التالي له اأو نقل اأو ندب كل الوقت اأو غيابة اأي منهما .  3
اأن يكون الرئي�س المبا�سر اأو التالي له �سغل الوظيفة حديثًا .\ ـ   4

•ويعتبر التقييم نهائي في حال اإتفاق الرئي�س المبا�سر والرئي�س التالي له . 	
•ويحق للموظف الحا�سل على تقييم اأداء بدرجة �سعيف التقدم بتظلم اإلى لجنة �سئون الموظفين ويخطر بقرار اللجنة ويجوز �سماع  	

اأقوالة .

اأن ل يكون قدم عنه في ال�سنتين الأخرتين تقرير  �سعيف في حالة اإعادة التعيين  . ـ   1
ـ عدم توقيع اإحدى العقوبات المن�سو�س عليها في المادة ) 60 ( من نظام الخدمة المدنية .  2

ي�سترط للح�سول على درجة بالإختيار اأن يكون التقرير عن ال�سنتين الأخرتين بدرجة ممتاز . ـ   1
ـ الح�سول على اأخر تقريرين بدرجة اإمتياز لرفع الم�ستوى الوظيفي فاإذا قلت المدة يكتفي بتقرير واحد اإمتياز .   2

ال�سلطة املخت�سة بو�سع تقييم الكفاءة :

اإ�سرتاطات التقييم بدرجة ممتاز :

�سوابط للح�سول على بع�س املزايا الوظيفية
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1 ـ اأن يقوم بنف�سه بالعمل المنوط به و يوؤدية باأمانة واإتقان واأن يعامل المراجعين معاملة لئقة وحيادية واأن يخ�س�س وقت العمل الر�سمي 
لأداء واجبات وظيفتة.

ـ اأن يتقيد الموظف بكافة القواعد المنظمة للعمل باإخال�س وي�سعى اإلى تح�سين اأدائة .  2
ـ يلتزم بالب�سمة كاإثبات وحيد والتواجد في مكان العمل حتي نهاية الدوام .  3

يلتزم الموظف باأخالقيات و�سلوكيات العمل ومراعاة المظهر الالئق . ـ   4
ـ اأن يحافظ على ممتلكات الدولة واأن يتقيد في اإنفاق اأموالها بما تفر�سة الأمانة والحر�س عليها .  5

ل ينبغي اأن يت�سرف الموظف بتع�سف �سد اأي �سخ�س اأو اأي جهة اأثناء تاأدية وظيفتة واأن يراعي الم�سلحة العامة ويت�سم �سلوكه بالحكمة  ـ   6
والإحترام مع المراجعين وتقديم الخدمات لهم بال�سرعة الممكنة دون تاأخير غير متعمد .

ـ اإعطاء الأولوية لذوي الإحتياجات الخا�سة بما ل يتعار�س مع القانون  .  7
ـ على الموظف األ ي�سارك في اأن�سطة �سيا�سية اأثناء �ساعات العمل الر�سمي  .  8

على الموظف مراعاة العدالة والم�ساواة في قراراتة وتعامالتة �سواء مع زمالئة اأو المراجعين . ـ   9
ـ على الموظف اأن يت�سرف بطريقة مهذبه وبروح الزمالة مع روؤ�سائة وزمالئة ومروؤو�سيه واللوائح المنظمة للعمل .  10

ـ ل ينبغي للموظف طلب اأية هدية اأو �سيافة اأو خدمة اأو مزايا اأخري لنف�سه اأو اأحد من اأقاربة اأو اأ�سدقائة .   11

اأوًل : واجبات املوظف جتاة عملة

تلتزم الجهة الحكومية وفق تعميم ديوان الخدمة المدنية باإعالم الموظفين ) المعينين الجدد / الحالين ( باإعالمهم ون�سر الوجبات وال�سلوك 

الوظيفي وقد تم اإ�سدار تعاميم من وزير الدولة ل�سئون البلدية في هذا ال�ساأن ) مرفق (  .

�ساد�س ع�سر : وجبات و�سلوك الموظف



92

يحظر علي املوظف الأتي :

�سراء اأو ا�ستئجار اأو بيع لنف�سه اأو بالو�ساطة عقارات اأو منقولت من البلدية كما يحظر عليه اأن يبيع اأو يوؤجر لها �سيئًا . ـ   1
ـ اأن ل تكون له م�سلحة بالذات اأو بالوا�سطة في اأعمال اأو مقاولت اأو مناق�سات اأو عقود تت�سل باأعمال البلدية  .  2

ـ اأن يوؤدي اأعماًل للغير بمرتب اأو مكافاأة اأو بدونهما حتى واإن كان ذلك في غير اأوقات الدوام الر�سمي اإل بعد الح�سول على اإذن من الجهة   3
المخت�سة واإل كان مخالفًا  .

اأن ي�ستغل وظيفتة لأي غر�س كان اأو يتو�سط لأحد اأو يو�سط اأحد في �سئون وظيفتة  . ـ   4
اأن يدلي باأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي اأن تظل �سريه بطبيعتها حتي نهاية خدمتة  . ـ   5

ـ اأن يحتفظ لنف�سه باأ�سول اأية وثائق ر�سمية اأو �سور منها تتعلق بالبلدية .  6
اأن يكون ع�سوًا في مجل�س اإدارة �سركة م�ساهمة تجارية اأو �سناعية اإل اإذا كان ممثل عن الحكومة  . ـ   7

اأن يزاول اأعمال تجارية اأو �سناعية اأو مهنية فيما عدا الحالت الم�ستثناة بالقانون   . ـ   8

ثانيًا : املحظورات
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•كل موظف يخل بالواجبات اأو يخالف المحظورات المن�شو�ص عليها في القوانين اأو اللوائح يعاقب تاأديبياً وذلك مع عدم االإخالل بالم�شئولية الجزائية اأو  	
المدنية عند االإقت�شاء .

اأنه  اإلية ولي�ص �شفهي من رئي�شة بالرغم من التنبيه عليه  اإرتكابه المخالفة وكان تنفيذاً الأمر كتابي �شدر  اإذا ثبت  •ويعفي الموظف من العقوبة التاأديبية  	
مخالف في هذه الحالة تكون الم�شئولية على م�شدر االأمر  .

•يتعين على كافة القطاعات واالإدارات المعنية بالبلدية في حالة وقوع �شبهة مخالفه رفع المو�شوع لل�شلطة المخت�شة للنظر في اإحالتة للتحقيق. 	
•ال يجوز توقيع عقوبة تاأديبية على الموظف اإال بقرار م�شبب بعد التحقيق معه كتابياً و�شفاهه و�شماع اقواله وتحقيق دفاعه . 	

•وال يكون التحقيق اال بح�شور الموظف ويجوز في غيابة اذا اقت�شت م�شلحة التحقيق . 	
•اإذا تم اإ�شتدعاء موظف ل�شماع �شهادته في تحقيق وامتنع عن الح�شور اأو االإدالء بما لدية  من معلومات دون عذر مقبول ي�شاءل تاأديبيا . 	

�سابع ع�سر: العقوبات التاأديبية

العقوبات التاأديبيةم

الإنذار1

الخ�شم من المرتب لمدة ال تزيد عن ) 15 ( يوم في المرة الواحدة وال تجاوز ) 90 ( يوم خالل ) 12 ( �سهر2

تخفي�ص المرتب ال�شهري بمقدار الربع لمدة ال تقل عن ثالثة اأ�شهر وال تجاوز ) 12 ( �شهر عن المخالفة الواحدة3

خف�ص الدرجة اإلى الدرجة االأدنى مبا�شرة4

الف�شل من الخدمة5
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وفقًا لن�س المادة رقم ) 70 ( من نظام الخدمة المدنية اإ�سدر مدير عام البلدية تعميم اداري رقم GM 8829 ل�سنة 2019 ب�ساأن اآلية محو العقوبات 

التاأديبية بعد اإنق�ساء الفترات المن�سو�س عليها .

في حالة رغبة الموظف بمحو العقوبة التي �سدرت بحقه وفقًا لما جاء بالمادة ) 70 ( الم�سار اليها اإتباع الآلية التالية :

1 ـ  �شتة اأ�شهر في حالة االإنذار .

2 ـ  �شنة في حالة الخ�شم من المرتب لمدة ال تتجاوز اإ�شبوعاً .

3 ـ  �شنتان في حالة الخ�شم من المرتب لمدة تزيد على اإ�شبوع .

4 ـ  ثالثة �شنوات في حالة تخفي�ص المرتب بمقدار الربع لمدة ال تقل عن ) 3 ( �سهور ول تجاوز ) 12 ( �شهراً .

5 ـ  اأربع �شنوات في حالة خف�ص الدرجة .

1 ـ  تقديم طلب لمحو العقوبة باإدارة ال�شجل العام وي�شتلم اإي�شال بذلك  .

2ـ   اأن يكون قد انق�شت الفترة الزمنية التي حددها القانون والعبرة في المحو هي تاريخ القرار ال�شادر بتوقيع العقوبة واإن تم التعديل عليه ويعتمد بتاريخ 

�سدور القرار الأول  .

3 ـ  تقوم اإدارة �شئون الموظفين بالتن�شيق مع االإدارة القانونية للتاأكيد ما اإذا كان قد عوقب الموظف تاأديبياً خالل الفترة الزمنية المحددة لمحو العقوبة 

والتحقق من توافر ال�شوابط  .

4 ـ  يكون المحو بقرار من ال�شلطة المخت�شة بتوقيع العقوبة وال يكون له اأثر  اإال بالن�شبة للم�شتقبل .

5 ـ  في حالة تعدد العقوبات فاإن المحو يتم باإنق�شاء المدد المقررة لكل عقوبة على حده تبعاً لنوعها مهما تعددت تلك العقوبات  .

اآلية محو العقوبات التاأديبية
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وفقًا للمر�سوم بالقانون رقم ) 20 ( ل�سنة 1981 ب�ساأن اإجراءات تقديم التظلمات من القرارات الإدارية اأ�سدر مدير عام البلدية تعميم اإداري 

رقم ) 27 ( ل�سنة 2019 .

اأنه على كافة موظفي البلدية حال رغبتهم في تقديم تظلم من اأي قرار اإ�شتخدام نموذج التظلم الذي تم اإ�شافتة على الموقع االإلكتروني للبلدية وتعبئة كافة 

البيانات الوظيفية وو�شف القرار المتظلم منه وبياناتة ومو�شوعة واالأ�شباب واإرفاق الم�شتندات الدالة على مبرر التظلم وتقديمة الإدارة ال�شجل العام الإثبات 

تاريخ تقديمه وذلك حتي يت�شني للجهات المعنية درا�شة التظلم والبت فيه واإتخاذ االإجراءات وفق النظم المتبعة في هذا ال�شاأن ) مرفق النموذج ( .

ثامن ع�سر : �سوابط تقديم التظلمات 

من القرارات الإدارية

1 ـ  يقدم التظلم من القرارات الإدارية  با�سم الجهة التي اأ�سدرت القرار اأو الجهات الرئا�سية له وير�سل بكتاب م�سجل بعلم الو�سول . 

2 ـ  يجب اأن ي�ستمل التظلم على البيانات الأتية :

اأ �  اإ�سم المتظلم و وظيفته وعنوانه .

ب �  تاريخ �سدور القرار المتظلم منه وتاريخ ن�سره اأو تاريخ اإعالن المتظلم منه .

ج �  مو�سوع القرار المتظلم منه والأ�سباب التي بني عليها التظلم ويرفق بالتظلم الم�ستندات التي يرى  المتظلم تقديمها .

3 ـ  تقوم الجهة بتلقي التظلم ويقيد في �سجل خا�س برقم م�سل�سل يبين فيه تاريخ تقديمة وي�سلم للمتظلم اإي�سال مبين فيه رقم التظلم و تاريخ تقديمه .

4 ـ  على الجهة التي اأ�سدرت القرار المتظلم منه تحرير مذكرة بوجهة نظرها في التظلم واأن تر�سلها اإلي ديوان الخدمة المدنية خالل ع�سرة اأيام من تاريخ 

تقديم التظلم مع �سورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والم�ستندات المتعلقة بالمو�سوع . 

5 ـ   ير�سل ديوان الخدمة المدنية التظلم م�سفوعًا براأية وبوجهة نظر الجهة التي اأ�سدرت القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والم�ستندات المتعلقة بالمو�سوع 

اإلي اإدارة الفتوي والت�سريع خالل ) 20 ( يومًا من تاريخ ورود التظلم اإلية .

 6 ـ  تقوم اإدارة الفتوي والت�سريع بفح�س التظلم وموافاة ال�سلطة المخت�سة براأيها خالل ع�سرين يومًا من تاريخ وروده اإليها .

7 ـ  تبت الجهة المخت�سة في التظلم بقبوله اأو رف�سه خالل ) 10 ( اأيام من تاريخ ورود راأي الفتوى والت�سريع اإليها ويبلغ المتظلم بكتاب ر�سمي بالقرار ال�سادر 

في تظلمه وكذلك بالأ�سباب التي بنى عليها اإ�سدر القرار بالرف�س   . 

�سوابط تقدمي التظلمات وفق املر�سوم
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اإعتمدت البلدية نموذج لمتابعة اإنتاجية واإنجاز الموظف لمهام عمله وهو تفعيل لمبداأ الثواب والعقاب لتحفيز الموظف وت�سجيعه في زيادة 

بالقيام  الموظف  التزام  نتيجة تق�سير وعدم  البدل  لنوع  الوظيفية  المزايا  اإيقاف  الوظيفية وذلك من خالل  العدالة  لتحقيق مبداأ  الإنتاج 

بالمهام والأعمال المكلف بها المرتبطة بالم�سمى الوظيفي  اأو اإحالته لالإدارة القانونية للم�سائلة التاأديبية نتيجة مخالفة النظم واللوائح                                             

ولهذا اأ�سدرت البلدية التعميم الإداري رقم ) 24 / 2019 ( ) مرفق النموذج (.

تب��داأ م��ن الم�سئ��ول المبا�س��ر وبم��ا تملي��ه الم�سلح��ة العام��ة 

وم�سلحة العمل ب��كل اأمانة واإخال�س بمتابعة انتاجية واإنجاز 

الموظ��ف من خ��الل متابعة الج��ولت الرقابي��ة الميدانية اأو 

الأعمال الموكوله له .     

يق��وم الم�سئ��ول المبا�س��ر بتعبئ��ة النموذج ويحدد ن��وع البدل 

المطلوب اإيقاف �سرفه اإ�ستنادا لعدم النتاجية اأو طلب اإحالة 

الموظ��ف لالإدارة القانونية لم�سائلته تاأديبيا عن التق�سير في 

اأداء مهام عمله .     

وتم  مق�سر  اأنه  وتبين  الموظف  التزام  عدم  تبين  اإذا 

الم�سئول  والي  المبا�سر  الم�سئول  يرفع  عليه  التنبيه 

العلي اإفادة بعدم اإنتاجية الموظف . 

�سئ��ون  ادارة  وتق��وم  القط��اع  رئي���س  م��ن  النم��وذج  يعتم��د 

الموظفين باإيقاف نوع البدل لحين اإ�سعار باأن الموظف التزم 

بمهام عمله وي�ستحق البدل وفق القرارات المنظمة له . 

تا�سع ع�سر : �سوابط متابعة اأداء 

الموظف بالبلدية

مراحل تنفيذ متابعة اأداء املوظف

املرحله الأوىل

املرحلة الثالثة

املرحلة الثانية

املرحلة الرابعة
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•عل��ى الموظ��ف بعد اإتمام اإجراءات التعيين اأن يقوم باإ�ستخراج �سهادة لمن يهمة الأمر من النظم المتكاملة  لديوان الخدمة المدنية لغر�س  	
اإ�ستخراج  هوية العمل ويتم اإعتمادها من اإدارة �سئون الموظفين .

•ثم يتوجه اإلي اإدارة الخدمات العامة لإ�سدار هوية العمل  . 	
•يلتزم الموظف بحمل هوية العمل واإظهارها اأثناء تواجده بمركز عمله وداخل مباني البلدية الرئي�سية والفرعيه . 	

•كما يتوجب على الموظف في حال نقله من مركز عمل اإلي اأخر اأو عند تغيير الم�سمي الوظيفي اأو تلف الهوية اأن يقوم با�ستخراج �سهادة من  	
النظم المتكاملة باإدارة �سئون الموظفين والتوجه لإدارة الخدمات العامة لإعادة اإ�سدار هوية العمل لتكون بيانات الهوية مطابقة للحالة 

الوظيفية للموظف.

اإ�سدار هوية عمل  المح�سر لإعادة  واإح�سار �سورة من  الفقدان  للمخفر لإبالغ عن  بالتوجه  الموظف  يلتزم  العمل  •في حال فقدان هوية  	
اأخري.

ع�سرون: هوية العمل 
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تعبئ��ة  النم��وذج الخا���س باإ�ستخراج هوية �سبطي��ة ق�سائية لبع�س الوظائ��ف التخ�س�سية  القائم��ة على التفتي�س في مج��ال خدمات البلدية 

ل�سبط المخالفات التي تقع بالمخالفة للوائح واأنظمة البلدية المعمول بها :

- مفت�س نظافة / مفت�س اإعالنات / مفت�س بيئة / مهند�س اأو فني ) مدني / اإن�سائي ( :

•وكذل��ك لبع�س الوظائ��ف الهند�سية التخ�س�سية الفنية القائمي��ن على اأعمال التفتي�س ل�سبط المخالف��ات التي تقع بالمخالفة  	
للوائح ال�سالمة والت�سوينات ولئحة البناء .

•واأي�س��ا الوظائ��ف الإ�سرافي��ة التي تتبعها وحدات اإداري��ة قائمة على التفتي�س و�سب��ط  مخالفات لوائح البلدي��ة ) الهند�سية /  	
خدم��ات البلدية( وتحرير المخالف��ات وذلك لإ�سرافهم وم�ساركتهم في الك�سف الميداني في ح��دود �سلطة واإخت�سا�س الوظيفة 

الإ�سرافية  ) مدير الإدارة / مراقب / رئي�س ق�سم(.

الحادي والع�سرون : اآلية ا�ستخراج 

هوية ال�سبطية الق�سائية
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•يتم اإعتماد النموذج من ) مدير الفرع / رئي�س القطاع ( . 	
•يرفق بالنموذج بيان  حالة مالية وتدرج راتب معتمد من اإدارة �سئون الموظفين  . 	

•تق��وم اإدارة التطوي��ر والتدري��ب  بالبح��ث الفن��ي وتب��دي راأيه��ا )  مالئ��م ومتواف��ق للنظ��م واللوائ��ح م��ن عدم��ه ( وف��ق الو�سف  	
الوظيفي.

•يعر�س على ال�سيد / مدير عام البلدية لإتخاذ ما يراه منا�سبًا  وفق التفوي�سات في هذا ال�ساأن . 	

تابع الحادي والع�سرون : اآلية 

ا�ستخراج هوية ال�سبطية الق�سائية

م��الح���ظ����ة
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الثاني والع�سرون : اأنواع اإنتهاء 

خدمة الموظف 

الحالة للتقاعدال�ستقالة العتبارية ال�ستقالة ال�سريحة

اأثناء مدة خدمتة بطلب خطي لم�سئولة  يتقدم  الموظف 

المبا�شر مع تحديد التاريخ .

اأما اإذا كان بالطلب �شرط اعتبرت كاأن لم تكن ما لم يتقرر 

قبولها من الجهة المخت�شة .

خالل  وذلك  فيها  النظر  اإرجاء  المخت�شة  لل�شلطة  ويحق 

بحكم  مقبولة  اعتبرت  واإال  تقديمها  تاريخ  من  يوم   )30(

 )  6  ( اأكثر من  الإ�ستقالة  قبول  تاأجيل  يجوز  ول  القانون 

اأ�شهر وتعتبر مقبولة باإنق�شائها .

اإذا اإنقطع الموظف عن عمله بغير اإذن ) 15 ( يوم مت�شلة اأو 

) 30 ( يوم غير مت�شلة اعتبر م�شتقياًل بحكم القانون 

ويحدد  للتقاعد  باإحالته  الموظف  من  خطي  طلب  على  بناء 

�شهادة  واإح�شار  االإجتماعية  التاأمينات  مراجعته  بعد  التاريخ 

لمن يهمه االأمر باأنه م�شتحقاً للمعا�ص التقاعدي .

مع  التن�شيق   بعد  للتقاعد  اإحالته  طلب  عمله  لجهة  ويجوز 

التاأمينات االإجتماعية للتاأكد اأنه م�شتحقاً للمعا�ص التقاعدي.

في حالة التقاعد بناء على المادة ) 41 ( من القانون رقم ) 8 ( 

ل�سنة 2010 للموظف المعاق يذكر ذلك في الطلب الخطي .

في حالة التقاعد بناء على المادة ) 42 ( من القانون رقم )8( 

ذلك  في  يذكر  معاق  برعاية  المكلف  الموظف   2010 ل�سنة 

الطلب الخطي .

يجب على الموظف في هذه الحاالت اإح�شار كتاب من الهيئة 

العامة ل�شئون ذوي االإعاقة وتقوم البلدية بمخاطبة التاأمينات 

االإجتماعية لبيان مدي اإ�شتحقاقه للمعا�ص التقاعدي .
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تابع  : اأنواع اإنتهاء الخدمة 

بلوغ ال�سن القانوين�سدور حكم ق�سائي الف�سل بقرار تاأديبي
الف�سل لعدم اجتياز فرتة التجربة 

بنجاح

تو�شية  واإعتماد  التحقيق  نتيجة  على  بناء 

االإدارة القانونية ي�شدر من الجهة المخت�شة 

قرار الف�شل من الخدمة كعقوبة تاأديبية وال 

يجوز اإعادة تعينة اإال بعد م�شي ) 3 ( �سنوات 

على قرار الف�شل . 

اإذا �شدر  بحق الموظف حكم بعقوبة مقيده 

للحرية في جناية اأو جريمة مخلة بال�شرف 

اأو الأمانة ويجب اأن يكون الحكم نهائي  .

يتقدم  ولم  �سنة   )  65  ( الموظف  بلغ  اإذا 

تقوم  الخدمة  انتهاء  بطلب  الموظف 

البلدية باإ�سدار قرار باإنهاء الخدمة ب�سبب 

بلوغ الموظف ) 65 ( �سنة بحكم القانون .   

عدم  ثبت  اإذا  الموظف  خدمة  اإنهاء  يجوز 

خالل  عمله  جهة  اإفادة  على  بناء  �شالحيته 

فترة التجربة ) 12 ( �شهراً اأو خالل �شهر من 

اإنتهاء ال�سنة .

يح�شل  الذي  للموظف  القانون  بقوة  الف�شل 

بدرجة  كفاءة  قيا�ص  تقارير  ثالث  على 

�شعيف.

ب�سبب الوفاةا�ستنفاذ الجازات املر�سيةلعدم اللياقة ال�سحية للعمل �سقوط او �سحب اجلن�سية الكويتية 

تــنــتــهــي خـــدمـــة الـــمـــوظـــف فــــي حـــــال �شحب 

من  وذلـــك  اإ�شقاطها  اأو  الكويتية  الجن�شية 

تاريخ �شدور المر�شوم 

تاريخ  من  اإعتباراً  الموظف  خدمة  تنتهي 

المجل�ص الطبي العام لعدم اللياقة ال�شحية 

اإحالته للمجل�ص الطبي بناء  للعمل وتكون 

على طلبة اأو طلب جهة عمل الموظف 

تنتهي خدمة الموظف اإذا اإ�ستنفذ الإجازات 

اأو التي تم اقرارها من المجل�ص  المر�شية 

اأيهما  �سنتين  عن  تزيد  ل  لمدة  الطبي 

اأ�شبق.    

تاريخ  من  اإعتباراً  الموظف  خدمة  تنتهي 

الوفاة الثابت ب�شهادة الوفاة ال�شادرة عن وزارة 

ال�شحة 
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تابع  : اأنواع اإنتهاء الخدمة 

ال�سروط وال�سوابط واأحكام عامة لحالت اإنهاء الخدمة :

1 ـ في جميع حالت اإنهاء الخدمة  ل يجوز قبولها اإذا كان الموظف قد اأحيل اإلى التحقيق اأو اأوقف عن العمل لم�سلحة التحقيق اأو للم�سلحة العامة اأو بقوة 

القانون كالحب�س الإحتياطي اأو تنفيذ حكم جنائي اأو اتخذت �سده اأية اإجراءات تاأديبية اخري فاإذا اإنتهت هذه الإجراءات اإلى عدم م�سئوليه اأو مجازاته 

بغير عقوبة الف�سل جاز قبولها .

2 ـ يقوم الموظف بتعبئة نموذج براءة الذمة ويعتمد من مدير الإدارة ثم )الإدارة القانونية / اإدارة الم�ستودعات العامة / اإدارة الخدمات العامة ( .                                                                                            

3 ـ يلتزم الموظف بتقديم طلب خطي ويقوم بتحديد تاريخ اإنهاء الخدمة  .

4 ـ على الموظف الذي يرغب باإحالتة للتقاعد مراجعة التاأمينات ليتمكن من معرفة ا�ستحقاقه للمعا�س التقاعدي والتاريخ الأف�سل له .

5 ـ ل يجوز اإعادة تعيين الموظفين الذين يحالون اإلى التقاعد   .

6 ـ على الموظف اأن ي�ستمر في اأداء عملة اإلي اأن يبلغ بقرار قبول اإ�ستقالتة اأو اإنق�ساء الميعاد المحدد  .

7 ـ يجوز لجهة العمل طلب اإحالة الموظف اإلى التقاعد ب�سرط اأن يكون م�ستحقًا للمعا�س التقاعدي   .

8 ـ �سلطة قبول الإ�ستقالة للوظائف القيادية من اإخت�سا�س الوزير اأما الوظائف العامة والفنية الم�ساعدة والمعاونة من اإخت�سا�س وكيل الوزارة.

) مرفق النموذج الخا�س ببراءة الذمة ( 
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م��الح���ظ�����ة خ��ت���ام���ي����ة 

ل تخل كافة الأحكام الواردة بالدليل من توجيهات واإر�سادات

من تطبيق القوانني والأنظمة املعمول به
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فريق عمل الدليل الإر�سادي

قام باإعداد الدليل الإر�سادي ملوظف بلدية الكويت بناء على القرار الإداري بالت�سكيل رقم 121 ل�سنة 2019 برئا�سة ال�سيد/ 

فوؤاد فهد الرغيب نائب املدير العام ل�سئون قطاع املالية والإدارية وع�سوية كل من :

- ال�سيد / جا�سم حممد احلبيب

- ال�سيد / ا�سامة عبدالوهاب العمريي

- ال�سيد / طارق �سالح املديني

- ال�سيد / وليد احمد ال�سربيني

- ال�سيد / ا�سامة احمد النواوي

مدير اإدارة التن�سيق

مدير اإدارة �سئون املوظفني

مدير اإدارة مركز انظمة املعلومات

اخت�سا�سي اأول قانوين مبكتب مدير عام البلدية

كبري اخت�سا�سي قانوين مبكتب رئي�س قطاع املالية والإدارية
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