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بشأن منح بعض الموظفین الكويتیین العاملین في الجھات الحكومیة مكافأة مالیة
شھرية بواقع "100" دينار

مضمون التشريع

10/04/2011 تاريخ االصدار

         قــــــرار رقــــــم (11) لسنة 2011
                 بشـــــــــأن

منح بعض الموظفین الكويتیین العاملین في الجھات الحكومیة 
         مكافأة مالیة شھرية بواقع "100" دينار

                 ـــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
- بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنیة

والقوانین المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة وتعديالته.

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة بإجتماعه
رقم (1/2011) المنعقد بتاريخ 27/3/2011.

         ـ قـــــــــــرر ـ
مادة (1) : يمنح الموظفون الكويتیون المعینون على درجات جدول المرتبات العام – الذين
لم يتقرر لھم أية بدالت أو مكافآت أو عالوات إضافیة – زيادة بصورة مكافأة مالیة بواقع

"100" دينارًا شھريًا.
مادة (2) : إذا كان مجموع ما يستحقه الموظف الكويتي المعین على إحدي درجات

جدول المرتبات العام من بدالت أو مكافآت أو عالوات إضافیة – يقل عن مبلغ "100" دينارًا
شھريًا، يوقف صرف ھذه البدالت والمكافآت والعالوات اإلضافیة ويمنح المكافأة المالیة
الواردة بالمادة رقم (1)، فإذا بلغ مجموع ما يستحق له من ھذه البدالت والمكافآت
والعالوات اإلضافیة أو الزيادة فیھا في أي وقت مائة دينار فأكثر أوقف صرف المكافأة

المالیة.
مادة (3) : يقصد بالبدالت والمكافآت والعالوات اإلضافیة في مجال تطبیق ھذا القرار –
كافة أنواع البدالت والمكافآت والعالوات اإلضافیة الشھرية التي تأخذ حكم المرتب
فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شھريًا بصفة
شخصیة، وال يندرج تحت مفھومھا كل من المكافأة المالیة الشھرية المقررة وفقًا لقرار
مجلس الخدمة المدنیة رقم (8) لسنة 2005 وعالوة غالء المعیشة والدعم المالي
والعالوة الخاصة للقیاديین وبدل التمثیل المقرر بقرار وزير المالیة رقم (7/1979).

مادة (4) : ال تستحق المكافأة المالیة أثناء اإليفاد في البعثات واإلجازات الدراسیة وال
تدخل ضمن مفھوم البدالت التي يعامل بشأنھا مواطني دول مجلس التعاون لدول

الخلیج العربیة معاملة الكويتیین وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (6) لسنة 2006.
مادة (5) : يخصم من المكافأة المالیة السنوية التي قد تستحق للمشمولین بقرار
مجلس الخدمة المدنیة رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالیة سنوية
للموظفین الكويتیین العاملین في مجالي التطوير اإلداري واإلقتصاد في الجھات

الحكومیة – مجموع ما يكون قد تقاضاھا الموظف من المكافأة المالیة الشھرية المقررة
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بھذا القرار خالل السنة المالیة.
مادة (6) : تأخذ المكافأة المالیة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.
مادة (7) : يعمل بھذا القرار من 1/4/2011، وينشر في الجريدة الرسمیة.

                 نائب رئیس مجلس الوزراء ووزير الداخلیة
                 رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة
                         أحمـد حمـود الجابـر الصبـاح

- صــدر فـي : 7 جمادي األولى 1432 ھـ         
الموافق : 10 أبريل 2011 م         

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


