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02
اقتصار التعيني في الوظائف القانونية على خريجي احلقوق والقانون

»اخلدمة املدنية«: زيادة بدالت خريجي الشريعة تبدأ من 140 حتى 440 دينارًا
واملستفيدون: األئمة واخلطباء والعاملون بالبحوث والوعظ مساواة بالقانونيني

املقررة لنوع العمل او طبيعته او 
التخصص او املستوى الوظيفي 
او جلهة معينة او لشريحة في 
جهة معين����ة وكذلك املكافأة او 
الزيادة التي تصرف شهريا بصفة 
شخصية وذلك ما لم يرد نص 

يقضي بغير ذلك.
مادة 8: يراعى عند رفع املستوى 
الوظيفي لشاغلي وظائف االمامة 
واخلطابة التخصصية ووظائف 
البحوث والدراسات اإلسالمية 
التخصصي����ة ووظائف الوعظ 
واإلرشاد التخصصية الى املستوى 
األعلى الضوابط احملددة في شأن 
التصنيف الوظيفي املعتمدة من 

كاملة او مخفضة تبعا له.
املوظف����ون  مين����ح   :6 م�ادة 
الكويتيون املش����مولون بأحكام 
هذا القرار الش����اغلون للوظائف 
اإلشرافية في مجال وظائف اإلمامة 
واخلطابة أو البحوث والدراسات 
او املس����اجد والوعظ  اإلسالمية 
واإلرشاد � بدل إشراف وفقا ألحكام 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 11 

لسنة 2012 املشار إليه.
م�ادة 7: ال يج����وز اجلمع بني 
مكافأة املستوى الوظيفي واملكافأة 
التشجيعية املنصوص عليهما 
بهذا القرار من ناحية وبني البدالت 
واملكافآت والع����الوات األخرى 

2 مكاف����أة تش����جيعية بالفئات 
الواردة باجلدول رقم 5 املرافق 

لهذا القرار.
مين����ح املوظف����ون  م�ادة 4: 
الكويتيون املعينون على درجات 
مجموعة الوظائف العامة بجدول 
املرتبات العام الشاغلون لوظائف 
املس����اجد والوعظ واإلرش����اد 
املساندة � الواردة باجلدول رقم 
4 املرافق لهذا الق����رار � مكافأة 
تش����جيعية بواق����ع 150 دينارا 

شهريا.
مادة 5: تأخ����ذ كل من مكافأة 
املس����توى الوظيف����ي واملكافأة 
التشجيعية حكم املرتب فتصرف 

من امل����ادة االولى من هذا القرار 
اذا لم يتقدم املوظف جلهة عمله 
بالتقرير الطبي املعتمد من الهيئة 
الطبية املختصة خالل ستة اشهر 
من تاريخ نهاية مدة هذه االجازة 
وتعتبر مدته����ا في هذه احلالة 

انقطاعا عن العمل.
م�ادة )3(: يعمل به����ذا القرار 
من تاريخ صدوره، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

قرار رقم )42( لسنة 2012 بشأن 
تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية 

رقم )20( لسنة 2012 بشأن وظائف 
ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي 

الوظائف القانونية المتخصصة المتدرجة 
فنيا في الجهات الحكومية.

مادة )1(: يستبدل بنص املادة 
)4( م����ن ق����رار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم )20( لس����نة 2012 
املش����ار اليه، النص اآلتي: مادة 
)4(: ال يكون ش����غل الوظائف 
القانونية التخصصية املتدرجة 
فنيا ال����واردة باجلدول رقم )1( 
املراف����ق لهذا الق����رار اال بحملة 
املؤهل اجلامعي تخصص احلقوق 

او القانون.
وال يجوز اعتبارا من تاريخ 
ص����دور هذا القرار ش����غل هذه 
الوظائف بحملة املؤهل اجلامعي 
تخصص الشريعة او اصول الفقه 
او اصول الدي����ن او غيرها من 
التخصصات الش����رعية اال بعد 
اجتياز دورة تدريبية في املجال 
القانوني يعقدها ويحدد مدتها 
وبرنامجه����ا او اوقات انعقادها 
معهد الكويت للدراسات القضائية 
الع����دل  ب����وزارة  والقانوني����ة 
بالتنس����يق مع ديوان اخلدمة 

املدنية.
ويستثنى من شرط االجتياز 
املسبق للدورة من يعني بوظيفة 
»باحث مبتدئ قانوني« بوزارة 
العدل متهي����دا الحلاقه بدورة 
تدريبية للتعيني بوظيفة وكيل 

نيابة )ج(.
وتس����تمر معاملة من شغل 
الوظائف القانونية التخصصية 
املتدرجة فنيا او من عني في املجال 
القانوني باحدى التخصصات 
الشرعية قبل تاريخ صدور هذا 
القرار بذات معاملة حملة املؤهل 
او  اجلامعي تخصص احلقوق 

القانون.
م�ادة )2(: يعمل به����ذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

قرار رقم 43 لسنة 2012 بشأن وظائف 
ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين 

في مجال اإلمامة والخطابة والبحوث 
والدراسات اإلسالمية والمساجد 

والوعظ واإلرشاد
م�ادة 1: حتدد مستويات كل 
من وظائف اإلمامة واخلطابة 
ووظائ���ف  التخصصي���ة 
البحوث والدراسات اإلسالمية 
التخصصية ووظائف املساجد 
والوعظ واإلرشاد التخصصية 
واملس���اندة وشروط شغل كل 
منها وفقا للجداول ارقام 1، 2، 
3، 4 املرافقة لهذا القرار، وتعتبر 
املالحظات الواردة على كل من 
هذه اجلداول ج���زءا ال يتجزأ 

منها.
مين����ح املوظف����ون  م�ادة 2: 
الكويتيون املعينون على درجات 
مجموعة الوظائف العامة بجدول 
املرتبات العام الشاغلون لوظائف 
اإلمامة واخلطابة التخصصية 
ووظائف البحوث والدراس����ات 
االسالمية التخصصية ووظائف 
الوعظ واإلرش����اد التخصصية 
مكافأة مستوى وظيفي بالفئات 
الواردة في اجلداول ارقام 1، 2، 

3 املرافقة لهذا القرار.
مين����ح املوظف����ون  م�ادة 3: 
الكويتيون املش����مولون باملادة 

علمت »األنب����اء« ان مجلس 
اخلدم����ة املدنية ق����رر اقتصار 
التعيني في الوظائف القانونية 
على خريجي كلي����ات احلقوق 
فقط عل����ى ان يتم املوافقة على 
شغل حملة املؤهالت اجلامعية 
تخصص شريعة او اصول فقه 
او اص����ول دي����ن او غيرها من 
التخصصات الشرعية للوظائف 
القانونية التخصصية املتدرجة 
فني����ا وذلك بع����د اجتياز دورة 
القانوني  تدريبية في املج����ال 
يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها 
واوقات انعقادها معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية 
بوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان 

اخلدمة املدنية.
مع استمرار معاملة من شغل 
الوظائف القانونية التخصصية 
املتدرج����ة فني����ا او من عني في 
القانون����ي من خريجي  املجال 
الش����رعية بذات  التخصصات 
معامل����ة حملة املؤهل اجلامعي 

تخصص حقوق او قانون.
كما قرر مجلس اخلدمة املدنية 
املوافقة على زيادة املزايا املالية 
لشاغلي وظائف االمامة واخلطابة 
والبحوث والدراسات االسالمية 
والوعظ واالرشاد )التي تشغل 
بحمل����ة املؤهالت اجلامعية من 
خريجي التخصصات الشرعية( 
لتتساوى مع املزايا املالية املقررة 
القانونية  الوظائف  لش����اغلي 

التخصصية املتدرجة فنيا.
كما اعتمد املجلس رفع بدالت 
الباحثني خريجي كليات الشريعة 
وكذلك بدالت الوظائف الهندسية 
القرارات  املساندة وذلك حسب 

التالية:
قرار رقم 40 لسنة 2012 بشأن 

استحداث مستويين وظيفيين بالوظائف 
الهندسية المساندة في الجهات 

الحكومية
مادة 1: يستبدل باجلدول رقم 
1 املراف����ق لقرار مجلس اخلدمة 
املدني����ة رقم 44 لس����نة 2006 
املش����ار اليه � اجل����دول املرافق 

لهذا القرار.
مادة 2: يلغى العمل باملادة رقم 
2 من قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 13 لس����نة 2011 املشار اليه 
كما يلغى اجلدول رقم 2 املرافق 

لهذا القرار.
م�ادة 3: يعمل بهذا القرار من 
2012/4/1 وينش����ر في اجلريدة 

الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير املالية رئيس مجلس 
اخلدمة املدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي

قرار رقم )41( لسنة 2012 بشأن 
تعديل بعض احكام قرار مجلس الخدمة 

المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد 
وقواعد واحكام منح االجازة المرضية

مادة )1(: يستبدل بنص املادة 
2 م����ن ق����رار مجل����س اخلدمة 
املدني����ة رقم 39 لس����نة 2006 
املش����ار اليه، النص اآلتي: مادة 
2: يجوز للموظف طلب حتويل 
مدد االجازات املرضية املخفضة 
الراتب او بدون راتب الى اجازة 
دورية في حدود الرصيد املجمع 
له حتى بداية االجازة املرضية 

ايا كان مقداره.
ويس����قط حق����ه ف����ي طلب 
التحويل بعد مضي ستني يوما 
على تاريخ استالمه العمل عقب 
انتهاء االج����ازة املرضية دون 

التقدم به.
م�ادة )2(: تضاف فقرة ثانية 
لنص امل����ادة 4 من قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 39 لسنة 2006 
املشار اليه يكون نصها كاالتي:

فق����رة ثاني����ة مضافة لنص 
املادة 4: كما ال يعتد بأية اجازة 
مرضية متنح مبوجب البند اوال 

تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2012  - جدول رقم )1(
مسميات وظائف اإلمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها

فئات مكافأة املستوى الوظيفي شروط شغل الوظيفةالوظيفة
بالدينار شهريا

440مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرةموجه أول إمامة وخطابة
380مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرةموجه إمامة وخطابة 

320مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرةإمام وخطيب أول 
260مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرةإمام وخطيب 

200مؤهل جامعي تخصصي + سنتني خبرةإمام
140مؤهل جامعي تخصصي + اجتياز االختبار بنجاحإمام مبتدئ 

مالحظات:
٭ متثل مدة اخلبرة احلد األدنى في كل مستوى من مستويات وظائف اإلمامة واخلطابة، وهي اخلبرة الالحقة على املؤهل 

املطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل او التخصص.
٭ يجوز اضافة شروط اخرى لشغل الوظيفة الى الشروط الواردة في اجلدول اعاله وذلك باالتفاق مع ديوان اخلدمة 

املدنية.
٭ يقصد باملؤهل اجلامعي التخصصي في هذا اجلدول املؤهل احلاصل عليه خريجو كلية الشريعة بتخصصاتها املختلفة 

ويجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعا ملتطلبات العمل وبعد االتفاق مع ديوان اخلدمة املدنية.

تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )43( لسنة 2012 - جدول رقم )2(
مسميات وظائف البحوث والدراسات اإلسالمية التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها

فئات مكافأة املستوى شروط شغل الوظيفةالوظيفة
الوظيفي بالدينار شهريا

كبير اختصاصيي دراسات إسالمية
دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة أو ماجستير 

في التخصص + 16 سنة خبرة أو مؤهل جامعي 
تخصصي + 18 سنة خبرة

440

اختصاصي أول دراسات إسالمية
دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة أو ماجستير 

في التخصص + 12 سنة خبرة أو مؤهل جامعي 
تخصصي + 14 سنة خبرة

380

اختصاصي دراسات إسالمية
دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة أو ماجستير 

في التخصص + 8 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي 
تخصصي + 10 سنوات خبرة

320

باحث أول دراسات إسالمية
دكتوراه في التخصص + سنتني خبرة أو ماجستير 
في التخصص + 4 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي 

تخصصي + 6 سنوات خبرة
260

باحث دراسات إسالمية
دكتوراه في التخصص * أو ماجستير في التخصص أو 

مؤهل جامعي تخصصي + سنتني خبرة
200

140مؤهل جامعي تخصصيباحث مبتدئ دراسات إسالمية

* املوظف احلاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة »باحث« ملدة سنتني بينما املوظف احلاصل على املاجستير 
ستكون مدة شغله الوظيفة أربع سنوات.

مالحظات:
1 � يلزم لش���غل الوظائف في اجلدول أعاله استنادا الى درجة املاجستير أو الدكتوراه ان يسبق احلصول على 

هذه الدرجة العلمية احلصول على مؤهل جامعي تخصصي في مجال الشريعة.
2 � يقصد باملؤهالت التخصصية الواردة في ش���روط شغل الوظائف في اجلدول أعاله التخصصات في مجال 

الشريعة.
3 � متثل مدة اخلبرة احلد األدنى في كل مس���توى من املس���تويات الوظيفية املوضحة في اجلدول أعاله احلد 

األدنى.
4 � اخلبرات املطلوبة لش���غل الوظائف التخصصية هي اخلبرات الالحقة على املؤهل املتخذ أساس���ا في شغل 

الوظيفة، وأن تكون تلك اخلبرات في البحوث والدراسات اإلسالمية.
5 � يجوز إضافة ش���روط أخرى لش���غل الوظيفة باإلضافة الى الشروط الواردة في اجلدول أعاله فيما إذا رأت 

اجلهات املعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك باالتفاق مع ديوان اخلدمة املدنية.

تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )43( لسنة 2012 - جدول رقم )2(
مسميات وظائف الوعظ واإلرشاد التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها

شروط شغل الوظيفةالوظيفة
فئات مكافأة 

املستوى الوظيفي 
بالدينار شهريا

كبير اختصاصيي إرشاد ديني
دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 

16 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة
440

اختصاصي أول إرشاد ديني
دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص 

+ 12 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة
380

اختصاصي إرشاد ديني
دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص 

+ 8 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة
320

مرشد ديني أول
دكتوراه في التخصص + سنتني خبرة أو ماجستير في التخصص + 

4 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة
260

مرشد ديني
دكتوراه في التخصص * أو ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي 

تخصصي + سنتني خبرة
200

140مؤهل جامعي تخصصيمرشد ديني مبتدئ

* املوظف احلاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة »مرشد ديني« ملدة سنتني بينما املوظف احلاصل على 
املاجستير ستكون مدة شغله الوظيفة أربع سنوات.

مالحظات:
1 � يلزم لشغل الوظائف في اجلدول أعاله استنادا الى درجة املاجستير أو الدكتوراه ان يسبق احلصول 

على هذه الدرجة العلمية احلصول على مؤهل جامعي تخصصي في مجال الشريعة.
2 � يقصد باملؤهالت التخصصية الواردة في ش����روط ش����غل الوظائف في اجلدول أعاله التخصصات في 

مجال الشريعة.
3 � متثل مدة اخلبرة في كل مستوى من املستويات الوظيفية املوضحة في اجلدول أعاله احلد األدنى.

4 � اخلبرات املطلوبة لش����غل الوظائف التخصصية هي اخلبرات الالحقة على املؤهل املتخذ أساس����ا في 
شغل الوظيفة، وأن تكون تلك اخلبرات في اإلرشاد الديني.

5 � يجوز إضافة ش����روط أخرى لشغل الوظيفة باإلضافة الى الشروط الواردة في اجلدول أعاله فيما إذا 
رأت اجلهات املعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك باالتفاق مع ديوان اخلدمة 

املدنية.

تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )43( لسنة 2012 -جدول رقم )4(
وظائف المساجد والوعظ واإلرشاد

وظائف مساندة غير متدرجة فنيا
مؤذن � محفظ قرآن � مشرف حلقات قرآن � مشرف دار القرآن

مالحظة: يشترط لشغل أي وظيفة من الوظائف الواردة في اجلدول أعاله احلصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها على األقل

تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )42( لسنة 2012 - جدول رقم )5(
بفئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف االمامة والخطابة التخصصية، 

ووظائف البحوث والدراسات االسالمية التخصصية ووظائف الوعظ واالرشاد التخصصية
فئات املكافأة التشجيعية »بالدينار شهريا«الدرجة

350الدرجة )أ(
290الدرجة )ب(

230الدرجة االولى
170الدرجة الثانية
110الدرجة الثالثة
80الدرجة الرابعة

ديوان الخدمة المدنية
تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2012

جدول بمسميات الوظائف الهندسية المساندة المندرجة فنيا وشروط شغلها
ومكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقرر لها

مكافأة املستوى شروط شغل الوظيفةالوظيفة
الوظيفي بالدينار شهريا

بدل املوقع 
بالدينار

مشرف أول
� دبلوم تخصصي + 20 سنة خبرة.

أو ثانوية عامة + دورة سنتني + 20 سنة خبرة
300150

مشرف ثان
� دبلوم تخصصي + 16 سنة خبرة

أو ثانوية عامة + دورة سنتني + 16 سنة خبرة
250150

مشرف ثالث
� دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة.

أو ثانوية عامة + دورة سنتني + 12 سنة خبرة
200100

مساعد مشرف
� دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة.

أو ثانوية عامة + دورة سنتني + 8 سنوات خبرة
160100

مساعد أول مهندس
فني أول

� دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة
� ثانوية عامة + دورة سنتني + 4 سنوات خبرة
أو ثانوية عامة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة

أو ثانوية صناعية + 8 سنوات خبرة
أو متوسطة + دورة ثالث سنوات + 8 سنوات خبرة

أو متوسطة + دورة سنتني + 10 سنوات خبرة

12075

مساعد مهندس
فني ثان

� دبلوم تخصصي
� ثانوية عامة + دورة سنتني

أو ثانوية عامة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة
أو ثانوية صناعية + 4 سنوات خبرة

أو متوسطة + دورة ثالث سنوات + 4 سنوات خبرة
أو متوسطة + دورة سنتني + 6 سنوات خبرة
أو متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة

10075

فني ثالث

� ثانوية عامة + دورة سنة
أو ثانوية صناعية

أو متوسطة + دورة ثالث سنوات
أو متوسطة + دورة سنتني + سنتني خبرة
أو متوسطة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة

أو أقل من متوسطة + دورة أربع سنوات + 4 سنوات خبرة
أو أقل من متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة

8050

مساعد أول فني

� متوسطة + دورة سنتني*1
أو متوسطة + دورة سنة

أو أقل من متوسطة + دورة أربع سنوات*2
أو أقل من متوسطة + دورة سنة + 3 سنوات خبرة

6050

4050� أقل من متوسطة + دورة سنةمساعد ثان فني
� توزع هذه املسميات إلى التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية الواردة في اجلدول رقم )3( املرافق لقرار مجلس 

اخلدمة املدنية رقم 7 لسنة 2001.
*1 � املوظف احلاصل على املتوس���طة + دورة س���نتني سيشغل وظيفة مساعد أول فني ملدة سنتني 

بينما زميله احلاصل على املتوسطة + دورة سنة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة اربع سنوات
*2 � املوظف احلاصل على أقل من متوسطة + دورة أربع سنوات سيشغل وظيفة مساعد أول فني 
ملدة أربع سنوات بينما زميله احلاصل على اقل من متوسطة + دورة سنة + 3 سنوات خبرة ستكون 

مدة شغله لهذه الوظيفة خمس سنوات.
مالحظات:

1 � تبقى مدة اخلبرة احلد األدنى في كل مس���توى من املستويات الوظيفية الهندسية املساندة وهي 
اخلبرة الالحقة على املؤهل أو الدورة املطلوبة لشغل الوظيفة وفي نفس التخصص أو نوع العمل.

2 � يقصد بالدورات التدريبية الواردة باجلدول أعاله � الدورات املقامة من قبل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب.

3 � تضاف سنة خبرة لشروط شغل الوظائف من مستوى مساعد أول فني فما فوق، وذلك للحاصلني 
على الدورات التدريبية غير املقامة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

4 � يجوز اضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الى الشروط الواردة في اجلدول أعاله وذلك باالتفاق 
مع ديوان اخلدمة املدنية.

ديوان اخلدمة املدنية باإلضافة 
الى شروط شغل هذه الوظائف 
الواردة في اجلداول ارقام 1، 2، 

3 املرافقة لهذا القرار.
مادة 9: يعم���ل بهذا القرار 

2012/4/1 وينش���ر في  م���ن 
الرس���مية، ويلغى  اجلريدة 
العمل بقرارات مجلس اخلدمة 
ارقام 6 لسنة 2004،  املدنية 
و16 لس���نة 2010 و36 لسنة 

2012 املشار إليها.
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير املالية رئيس مجلس 
اخلدمة املدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي

 ٭مريم بندق


