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نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2003
لسـنة

9 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

الرواتب الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن تقرير بدالت ومكافآت للموظفین الكويتیین الشاغلین لوظائف الخدمات التربوية
بوزارة التربیة

مضمون التشريع

08/07/2003 تاريخ االصدار

                 قرار رقم (9) لسنة 2003 م
                 بشــــــــأن

                تقرير بدالت ومكافآت للموظفین الكويتیین
                 الشاغلین لوظائف الخدمات التربوية

                 بوزارة التربیة
                 ــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیة : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة وتعديالته . 
- وبناء على أقتراح ديوان الخدمة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة . 

                         - قــــــــــــــــــــــــــــــــرر-
مادة (1) : يمنح الموظفون المعینون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون
لوظائف الخدمات التربوية في مجاالت الخدمات االجتماعیة والنفسیة والتقنیات التربوية
والبحوث التربوية والمناھج والمكتبات وتسجیل الطلبة – مكافأة تشجیعیة وفقًا جدول

(1) المرافق . 
وتحدد ھذه الوظائف من قبل وزارة التربیة باالتفاق مع ديوان الخدمة المدنیة . 

مادة (2) : يمنح الموظفون المعنیون في أوًال الشاغلون للوظائف اإلشرافیة في المجاالت
المشمولة بھذا القرار أو الذين يندبون لشغلھا بدل أشراف وفقًا للجدول رقم (2) المرافق
وذلك باإلضافة إلى المكافأة التشجیعیة المنصوص علیھا في المادة السابقة . 
وتحدد الوظائف اإلشرافیة من قبل وزارة التربیة باالتفاق مع ديوان الخدمة المدنیة . 
مادة (3) يمنح الموظفون المعنیون في أوًال مكافأة المؤھل العلمي بواقع (50 د.ك)
شھريًا للحاصلین على شھادة الدكتوراه أو ما يعادلھا و "25" دينار للحاصلین على

شھادة الماجستیر أو ما يعادلھا . 
وتحدد وزارة التربیة ھذه الشھادة وفقًا لمتطلبات مجاالت العمل المشمولة بھذا القرار . 
مادة (4) تأخذ كل من المكافأة التشجیعیة وبدل األشراف ومكافأة المؤھل العلمي حكم

المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له . 
مادة (5) يوقف صرف البدالت والمكافآت الواردة بھذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف

إلى وظیفة أخرى غیر مقرر لھا تلك البدالت والمكافأت . 
مادة (6) ال يجوز الجمع بین المكافأة التشجیعیة الواردة بھذا القرار وبین بدل التمثیل أو

بدل طبیعة العمل . 
مادة (7) يعمل بھذا القرار من 1/10/2003 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر

في الجريدة الرسمیة . 
                                         رئیس الخدمة المدنیة 
                                         محمد ضیف هللا شرار

صدر في جمادى األول 1424 ھـ

نص التشريع
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الموافق 8 يولیو 2003 م

                         تابع/قرار رقم (9) لسنة 2003 م
                                 جدول رقم (1)

                         المكافأة التشجیعیة المقرره للموظفین الكويتیین 
         الشاغلین لوظائف الخدمة التربوية في مجاالت الخدمات االجتماعیة والنفسیة 
                 والتقنیات التربوية والبحوث التربوية والمناھج والمكتبات وتسجیل الطلبة

                         بوزارة التربیة
                         ــــــــــــــــــــــ

المجموعة / الدرجة قیمة المكافأة الشھرية "بالدينار" 

الوظائف العامة 

"أ" 105
"ب" 95 
األولى 85 
الثانیة 75
الثالثة 65 
الرابعة 55 
الخامسة 45 

                 

                         تابع/قرار رقم (9) لسنة 2003 م
                         جدول رقم (2)

                         بدل إشراف للموظفین الكويتیین
         الشاغلین لوظائف الخدمات التربوية اإلشرافیة في مجاالت الخدمات األجتماعیة

والنفسیة 
                 والتقنیات التربوية والبحوث التربوية والمناھج والمكتبات وتسجیل الطلبة

                         بوزارة التربیة
                         ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوظائف اإلشرافیة                 شروط شغل الوظیفة         بدل اإلشراف (شھريًا
بالدينار) 

مدير إدارة         مؤھل جامعي تخصص + 14 سنة خبرة         20
مراقب ومن في حكمه        مؤھل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة         15
رئیس قسم ومن في حكمه مؤھل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة         10
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