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للتشريع

تقرير مكافأة المؤھل العلمي للموظفین الكويتیین حملة المؤھالت العلیا (دكتوراه/
ماجستیر) بالجھات الحكومیة

مضمون التشريع

27/05/2010 تاريخ االصدار

                 قـــــرار رقــــم ( 7 ) لــسنة 2010
                 بشـــــــــأن

         تقرير مكافأة المؤھل العلمي للموظفین الكويتیین حملة
         المؤھالت العلیا (دكتوراه/ ماجستیر) بالجھات الحكومیة

                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیـة :

- بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنیة
والقوانین المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة وتعديالته.
على قرار وزير المالیة رقم (69) لسنة 1975 بتعديل المادة األولى من القرار رقم (84)

لسنة 1974.
- وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنیة بشأن منح بدالت ومكافآت لعدد من الشرائح

الوظیفیة في الجھاز الحكومي ومنھا مكافأة المؤھل العلمي.
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة بإجتماعه

رقم (3/2010).
- وعلى ما تقتضیه مصلحة العمل.
                        - قـــــــــرر –

مادة (1): يمنح الموظفون الكويتیون بالجھات الحكومیة المعینون على درجات جدول
المرتبات العام الحاصلون على مؤھالت علیا (دكتوراه/ ماجستیر) – مكافأة مؤھل علمي

باإلضافة الى ما يتقاضونه من بدالت ومكافآت وذلك على النحو التالي

"150" دينارًا شھريًا للحاصلین على شھادة الدكتوراه أو ما يعادلھا.

"75" دينار شھريًا للحاصلین على شھادة الماجستیر أو ما يعادلھا.
مادة (2): يشترط لمنح ھذه المكافأة ما يلي :-

أ - أن تكون شھادة الدكتوراه أو شھادة الماجستیر في المجال الذي يعمل فیه الموظف.
ب - يشترط لإلعتداد بالمؤھالت العلیا (دكتوراه / ماجستیر) – معادلتھا من الجھات

المختصة.
مادة (3): تعدل فئات مكافأة المؤھل العلمي التي تضمنتھا قرارات مجلس الخدمة
المدنیة المنظمة لبدالت ومكافآت الموظفین على جدول المرتبات العام – على النحو

الوارد بھذا القرار.
مادة (4): تأخذ ھذه المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.
مادة (5): يعمل بھذا القرار من 1/4/2010 ، وينشر في الجريدة الرسمیة.

                         رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة

                         د. محمد صباح السالم الصباح

- صـدر فـي : 13 جمادي اآلخرة 1431ھـ 
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