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مـــــــكافأت غیر دورية الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن تقرير مكافأة مالیة سنوية للموظفین الكويتیین العاملین في مجالي التطوير
اإلداري واألقتصاد في الجھات الحكومیة

مضمون التشريع

27/05/2010 تاريخ االصدار

         قـــــرار رقــــم ( 13 ) لـــسنة 2010
                 بشـــــــــأن

         تقريـر مكافـأة مالیـة سنويـة للموظفیـن الكويتییـن العاملین
         في مجالي التطوير اإلداري واالقتصاد في الجھات الحكومیة

                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیـة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنیة

والقوانین المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة وتعديالته.

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة بإجتماعه
رقم (3/2010).

- وعلى ما تقتضیه مصلحة العمل.
                 - قـــــــــرر –

أوًال : يمنح الموظفون الكويتیون من غیر شاغلي الوظائف القیادية - المعینون على
درجات جدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التطوير اإلداري واإلقتصاد التخصصیة
المتدرجة فنیًا بالجھات الحكومیة الحاصلون على مؤھالت جامعیة تخصصیة في ھذين
المجالین – مكافأة مالیة سنوية ال تتجاوز "3000" دينار وذلك وفقًا للضوابط التالیة :-
أ - يشترط لمنح ھذه المكافأة أن يكون الموظف حاصل على آخر تقدير كفاءة أو تقرير
صالحیة عن فترة التجربة المجتازة بنجاح بدرجة (ممتاز) كي يستحقھا بحدھا األقصى.
ب - يجوز للجھة منح ھذه المكافأة بفئات أقل وفقًا لضوابط معینة تضعھا في ھذا الشأن
– بحیث ال يزيد عدد المستفیدين من ھذه المكافأة عن (50%) من إجمالي عدد
العاملین في كل من ھذين المجالین في الجھة الحكومیة التابعین لھا.

جـ - يجوز للموظف الجمع بین ھذه المكافأة والمكافأة المالیة مقابل الخدمات الممتازة.
د - تمنح ھذه المكافأة في نھاية السنة المالیة.

ثانیًا: ال يجوز الجمع بین ھذه المكافأة المالیة وبین أية بدالت أو مكافآت مقررة لنوع
العمل أو التخصص أو لجھة معینة أو لشريحة وظیفیة في جھة معینة وكذلك المكافآت

التي تصرف بصفة شخصیة.
ثالثًا: يعمل بھذا القرار من 1/4/2010 ، وينشر في الجريدة الرسمیة.

                         رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة

                         د. محمد صباح السالم الصباح
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