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بشأن منح مكافأة خاصة للموظفین غیر الكويتیین العاملین بالجھات الحكومیة مضمون التشريع

10/05/2012 تاريخ االصدار

                 قرار رقم (9) لسنة 2012 
                 بشــأن 

         منح مكافأة خاصة للموظفین غیر الكويتیین العاملین بالجھات الحكومیة
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 غیر الكويتیین بالجھات الحكومیة التي تطبق جدول المرتبات العام
المتعاقدين بأحد العقود المعمول بھا أو المستعان بخبراتھم على بند مكافآت عن أعمال
أخرى الذين ال يخضعون لجدول مرتبات خاص- مكافأة خاصة بواقع "50" دينارا شھريًا .

                         مادة (2)
ال تستحق ھذه المكافأة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من الفئات

التالیة :-
[أ] أعضاء الھیئة التعلیمیة المشمولون بأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح
بدالت ومكافآت ألعضاء الھیئة التعلیمیة بوزارة التربیة ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة.
[ب] المھندسون شاغلوا الوظائف الھندسیة التخصصیة المتدرجة فنیًا المشمولون بقرار
مجلس الخدمة المدنیة رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدالت والمكافآت

للمھندسین الكويتیین بالجھات الحكومیة.
                        مادة (3)

تأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له .

                 مادة (4)
يجوز الجمع بین المكافأة الخاصة المنصوص علیھا 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 بینھا وبین بدل
التمثیل وعالوة غالء المعیشة والمكافأة 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
                         رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة
                                 مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادي اآلخرة 1433 ھـ 
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