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                 قـــــرار رقــــم ( 6 ) لــســنة 2010
                        بشـــــــــأن

         التطبیق الصحیح لقرارات مجلس الخدمة المدنیة
                 المنظمة لصرف البدالت والمكافـآت

                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة بتقرير بدالت ومكافآت للموظفین الكويتیین المعینین

على درجات جدول المرتبات العام.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (27) لسنة 2006 بتطبیق قرارات المجلس
على الموظفین الكويتیین المعینین على درجات جدول المرتبات الخاصة في الھیئات

والمؤسسات العامة التي يتبعون لھا.
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة بإجتماعه

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

مادة (1): ان التطبیق الصحیح لقرارات مجلس الخدمة المدنیة المنظمة لصرف البدالت
والمكافآت يكون بمراعاة اآلتي :-

أوًال : ان القرار رقم (27/2006) المشار الیه ال يشمل في تطبیقه الموظفین الكويتیین
في المؤسسات والھیئات العامة الذين تزيد مرتباتھم الشھرية الشاملة أو تتساوى مع
المرتبات الشھرية الشاملة لنظرائھم على جدول المرتبات العام، ويعني ذلك أن القرار
يشمل فقط الحاالت التي تقل مرتباتھا الشاملة عن مرتبات موظفي الحكومة التي الحق
بأصحابھا ضرر نتیجة إنخفاض مرتباتھم الشھرية الشاملة عن ما يتقاضاه ھؤالء النظراء
في ذات العمل أو التخصص على جدول المرتبات العام، نظرًا لكون مرتباتھم كانت تزيد

على مرتبات ھؤالء النظراء سابقًا.
ثانیًا: تعتبر أحكام كل قرار من قرارات مجلس الخدمة المدنیة المنظمة لصرف البدالت
والمكافآت وحدة متكاملة ال يجوز تجزئتھا عند التطبیق أي بمعنى أن البدالت والمكافآت
التي تضمنھا القرار تعتبر حزمة واحدة ال يجوز أن يعتد ببدل أو مكافأة دون أخرى طالما

توافرت شروط اإلستحقاق.
ثالثًا: ال يجوز للموظف أن يجمع عند التطبیق بین أكثر من قرار بشأن صرف البدالت

والمكافآت المقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجھة معینة أو لشريحة في جھة معینة ما
لم يرد نص يقضي بغیر ذلك.

مادة (2): ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمیة.
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