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قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

بــــــــــدالت غیر دورية الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن استبدال المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 7 لسنة 2010 بشأن
تقرير مكافأة المؤھل العلمي للموظفین الكويتیین حملة المؤھالت العلیا ( دكتوراه/

ماجستیر) بالجھات الحكومیة

مضمون التشريع

10/05/2012 تاريخ االصدار

                 قــرار رقــم (10) لســنة 2012
                         بشـــــــأن 

         استبدال المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 7 لسنة 2010 بشأن 
         تقرير مكافأة المؤھل العلمي للموظفین الكويتیین حملة المؤھالت العلیا 

                 ( دكتوراه/ماجستیر) بالجھات الحكومیة
                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤھل
العلمي للموظفین الكويتیین حملة المؤھالت العلیا ( دكتوراه/ماجستیر) بالجھات

الحكومیة،
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة ، 
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة .

                 قـــــــــــــــــرر
                         مادة (1)

يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 7 لسنة 2010 المشار
إلیه النص اآلتي:-
مـادة (1) :

يمنح الموظفون الكويتیون بالجھات الحكومیة المعینون على درجات جدول المرتبات العام
الحاصلون على مؤھالت علیا (دكتوراه / ماجستیر) - مكافأة مؤھل علمي باإلضافة إلى
ما يتقاضونه من بدالت ومكافآت ، فضًال عن المكافأة المالیة المقررة بقرار مجلس الخدمة
المدنیة رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفین الكويتیین العاملین في الجھات
الحكومیة مكافأة مالیة شھرية بواقع 100 دينار ( لمن يستحقھا ) وذلك على النحو

التالي :-
- 150 دينارًا شھريًا للحاصلین على شھادة الدكتوراه أو ما يعادلھا.
- 75 دينارًا شھريًا للحاصلین على شھادة الماجستیر أو ما يعادلھا.

                         مادة (2)
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
الموافق : 10 مايو 2012.
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