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بشأن منح بدل إشراف للموظفین الكويتیین العاملین بالجھات الحكومیة مضمون التشريع

10/05/2012 تاريخ االصدار

                 بشأن
         منح بدل إشراف للموظفین الكويتیین العاملین بالجھات الحكومیة
         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الخدمة المدنیة :
- بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنیة

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

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

يمنح الموظفون الكويتیون المعینون على درجات جدول المرتبات العام ــ شاغلي
الوظائف اإلشرافیة المعتمدة في الھیكل التنظیمي ــ بدل إشراف حسب الفئات الواردة

بالجدول المرافق لھذا القرار .
                         مادة (2)

الفئات الوظیفیة أو الجھات المشمولة بالمادة السابقة التي سبق أن تقرر لھا بدل أو
مكافأة أو زيادة لشاغلي الوظائف اإلشرافیة المعتمدة في الھیكل التنظیمي ــ تستحق
بدل اإلشراف وفقًا ألحكام ھذا القرار أو البدل أو المكافأة أو الزيادة التي سبق تقريرھا

للوظائف اإلشرافیة حسب الوضع األفضل لھم .
                         مادة (3)

يأخذ بدل اإلشراف حكم المرتب فیصرف كامال أو مخفضا تبعًا له .

                         مادة (4)
يجوز الجمع بین بدل اإلشراف المنصوص علیه بھذا القرار من ناحیة وبین البدالت
والمكافآت والعالوات األخرى المقررة لنوع العمل أو طبیعته أو التخصص أو لمستوى
الوظیفة أو لجھة معینة أو لشريحة في جھة معینة ، كما يجوز الجمع بینه وبین بدل
التمثیل وعالوة غالء المعیشة والدعم المالي والمكافأة المالیة الشھرية المقررة بالقرار
رقم 8/2005 (لمن يستحقھا) والمكافأة المالیة المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنیة
رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفین الكويتیین العاملین في الجھات الحكومیة

مكافأة مالیة شھرية بواقع 100 دينار ( لمن يستحقھا ).
وال يجوز الجمع بین ھذا البدل وأي بدل أو مكافأة أو زيادة مقررة لشاغلي الوظائف
اإلشرافیة أو للمنصب ، كما ال يجوز الجمع بینه وبین المكافأة أو الزيادة التي تصرف

شھريًا بصفة شخصیة .
                         مادة (5)

يعمل بھذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمیة ويلغى كل حكم يتعارض
مع أحكامه .

                                 نائب رئیس مجلس الوزراء ووزير المالیة

نص التشريع
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                                 رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة
                                         مصطفى جاسم الشمالي

صدر بتاريخ : 19 من جمادي اآلخرة 1433 ھـ. 
الموافق : 10 مايو 2012

                 تابع/ قــــــرار رقــــــــم ( 11 ) لســـــنة 2012
                                 جــــــــــدول 

                 بفئـات بـــدل اإلشـراف لشاغلي الوظائف اإلشرافیة
                         فـي الجھـات الحكومیــة

الوظیفـــة اإلشرافیــــة
مديــر إدارة ومـن فـي حكمـه
فئـــة بـــدل اإلشـراف
بالدينار شھريًا
100

الوظیفـــة اإلشرافیــــة
مراقــــب ومـن فـي حكمـه
فئـــة بـــدل اإلشـراف
بالدينار شھريًا

80
الوظیفـــة اإلشرافیــــة

رئیـس قسـم ومـن فـي حكمـه
فئـــة بـــدل اإلشـراف
بالدينار شھريًا

60
الوظیفـــة اإلشرافیــــة

رئیـس شعبـة ومن في حكمــه
فئـــة بـــدل اإلشـراف
بالدينار شھريًا

40
مالحظة : الوحدات التنظیمیة المعتمدة في الھیكل التنظیمي دون تحديد لمستواھا
تنظیمیًا يتم تحديد مستواھا بإحدى مستويات الوظائف اإلشرافیة المشار الیھا في
الجدول أعاله في مجال إستحقاق بدل اإلشراف وذلك باإلتفاق مع ديوان الخدمة

المدنیة.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


