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 7قرئر مجلس ئ خدم  ئ ادو   رقم  –م  فأة ئ اؤهل ئ ع  ي  –مؤسسسسعسسس  ئ اوئوي ئ  و ت    –مؤسسسسعسسس    م   -

إل م ر  2001 عسس    إل في ئمف أة مم أي  مر ما مرئ  ة م  و   ل ر ئ ن د   و    –أوشسسأ  اوي ي ئ اؤسسسعسس  ي  

 ب  ن ذ ك.

قانوناً للمؤهل العالي هي ميزة مقررة للموظفين الكويتيين في الدولة تشجججججج يعاً من حيث أن المكافأة المقررة 

 لهم للحصول على تلك المؤهالت العلمية العالية.

اإنشججاا المؤسججسججة العامة  1977لسجج ة  133ومن حيث أنه يبين من اسججتعراأ أحكاا المرسججوا االقانون رقم 

 ى أن:( م ه عل6للموانئ الكويتية أنه قد نص في المادة )

))يكون للمؤسججسججة  دحة دا لية تصججدر امرسججوا ا اا على اقتراد م لا تدارتها تت ججمن اصججفة  ا ججة ما 

 يلي:

 ........................................................... -أ 

 ......................................................... -ب 

 أعمال المؤسسة ونظامها اما في ذلك القواعد المالية واإلدارية والمحاسبية.القواعد التي تتبع في تدارة  –ج 

قواعد تعيين موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يم حون  –د 

 من ميزات عي ية أو نقدية وتأديبهم ................."

دا لية للمؤسججججسججججة العامة للموانئ الكويتية الصججججادر االمرسججججوا ومن حيث أن البين من اسججججتقراا الالدحة ال

( م ها على أن ))يم ح موظفو المؤسجججججسجججججة البد ت 26أنه قد نصجججججا المادة ) 1980من سجججججبتمبر  22المؤرخ 

والعالوات المبي ججة في ال ججدول المرافذ لهججرا المرسججججججوا لمججا ي و  لم لا اإلدارة م ح البججد ت والعالوات 

 ه في الحكومة وا سبها المقررة لشاغلي الوظادف المماثلة في المؤسسة((.اإلضافية المعمول ا

 –لأ ل عاا  –والمستفاد  راحة من سياق هرا ال ص أن المشرع قد  ص موظفي المؤسسة المشار تليها 

ا ظاا  اص في شأن البد ت والعالوات حسبما اي ه في ال دول المرافذ للمرسوا الصادر اه الالدحة الدا لية 

لمؤسجسجة الم وع ع ها ايد أنه أزا  لم لا اإلدارة م ح البد ت والعالوات اإلضجافية المعمول اها في الحكومة ل

ا سجججبها المقررة لشجججاغلي الوظادف المماثلة في المؤسجججسجججة. وغ ي عن البيان أن تقرير هرع الميزة تنما هو أمر 

رية امراعاة مقت ججيات المصججلحة العامة رهين اتقرير م لا تدارة المؤسججسججة يمارسججه في نطاق سججلطته التقدي

 وفي الحدود التي تكفل تحقيذ المساواة اين موظفي المؤسسة ونظرادهم في الحكومة.

 2001لسجججج ة  7قرارع رقم  2001من ألتوار لسجججج ة  27ا الخدمة المدنية قد أ ججججدر في ومن حيث أن م ل

ع اله دسجججججي الكويتيين في ال هات اشجججججأن وظادف واد ت ومكافآت المه دسجججججين شجججججاغلي الوظادف ذات الطاا

( من ثانياً )مكافأة المؤهل العلمي( على أن 4الحكومية، حيث نص في المادة الثام ة م ه الواردة تحا الب د )

دي اراً شجججهرياً، لما  50"يم ح المه دسجججون الحا جججلون على شجججهادة الدلتوراع أو ما يعادلها على مكافأة قدرها 

 دي اراً شهرياً. 25مازستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها يم ح الحا لون على شهادة ال

ويشترط لم ح هرع المكافأة أن تكون شهادة الدلتوراع أو شهادة المازستير في الم ال والتخصص اله دسي 

 الري يعمل فيه الموظف".

أن  2002/5/12اتاريخ  19832/2000ومن حيث أن ديوان الخدمة المدنية قد أفاد في لتااه رقم ا خ ا /

 م لا الخدمة المدنية قرر اما يلي:



على المه دسجججين وشجججاغلي الوظادف ذات الطااع اله دسجججي  2001( لسججج ة 7أو ً: تطبيذ أحكاا القرار رقم )

 على الكويتيين العاملين االمؤسسة.

فآت المعمول اها لدى ثانياً: عدا زوا  ال مع اين البد ت والمكافآت وفقاً للقرار المشار تليه والبد ت والمكا

المعدل االقرار  1984( لس ة 2المؤسسة ااستث اا ما سبذ أن تقرر ا وا  ال مع اين البد ت وفقاً للقرار رقم )

 والمكافآت التش يعية المقررة للكويتيين العاملين في المؤسسة. 1985( لس ة 1رقم )

وانئ حقاً في اإلفادة من أحكاا قرار م لا والمسججتفاد من سججياق هرا القرار أنه قد أنشججأ لموظفي مؤسججسججة الم

 المشار تليه. 2001لس ة  7الخدمة المدنية رقم 

ا من األوراق أن المرلورة قد حصجججججلا على على الحالة المماثلة، ولان الثااومن حيث أنه اتطبيذ ما تقدا 

دسي الري تعمل فيه والتخصص اله وهي في الم ال  2202/4/5اتاريخ  شهادة المازستير في اله دسة المدنية

المرلورة، ومن ثم فإن المرلورة تسججتحذ  ججرع العالوة المقررة لمؤهل المازسججتير سججالف الرلر اعتباراً من 

تاريخ  جججججدور قرار م لا الخدمة المدنية األ ير سجججججالف الرلر وذلك مع مراعاة ما نص عليه الب د ثانياً م ه 

 على ال حو الري سلف ايانه.

ة/................................... في  ججرع العالوة المقررة لمؤهل المازسججتير سججالف لرلك نرى أحقية السججيد

 الرلر وذلك على الوزه المبين في األسباب.
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