
٢٧ /١١ /٢٠١٥ نص التشریع

http://www.csc.net.kw:8888/csc/nastashreaat.jsp?d2=2006&d6=9&d7=5&d8=5000&d9=2 1/2

نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2006
لسـنة

9 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

بدالت الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن منح الموظفین الكويتیین في بعض الجھات الحكومیة بدل ضوضاء مضمون التشريع

28/03/2006 تاريخ االصدار

                 قرار رقم (9) لسنة 2006
                         بشأن 

         منح الموظفین الكويتیین في بعض الجھات الحكومیة 
                         بدل ضوضاء 

                         ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیة : 
___________

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

- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى األولى سنة 1399 ھـ الموافق 4 ابريل 1979 م
في شأن نظام الخدمة المدنیة وتعديالته .

وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة وموافقة مجلس الخدمة المدنیة بجلسته رقم
. ( 2005 / 17)

                         - قرر-
(1) : يمنح الموظفون الكويتیون المعینون على درجات جدول المرتبات العام العاملون في

المواقع المبینة 
أدناه الذين يتعرضون لمستويات عالیة من الضوضاء أثناء تأدية مھمام وظائفھم - بدل

ضوضاء بواقع 
"15" دينارا شھريا وذلك باإلضافة الى ما يتقاضونه من بدالت وعالوات إضافیة ومكافآت

تشجیعیة . 
- العاملون بمختبرات القوى الكھربائیة وتقطیر المیاه ومحطات الخلط بوزارة الطاقة

(الكھرباء و الماء ) . 
- العاملون بمساحات المطار التابعون إلدارة اإلنشاءات باإلدارة العامة للطیران المدني . 
- العاملون بمحطات مضخات المیاه والمولدات الكھربائیة وأجھزة التبريد ومحطات البث

اإلذاعي والتلیفزيوني
التابعون إلدارة الشئون الھندسیة بوزارة االعالم . 

- العاملون بمحطات میاه التبريد وبورشة المنجرة في منطقة الشعیبة التابعة للھیئة
العامة للصناعة . 

مادة (2) : يأخذ بدل الضوضاء حكم المرتب فیصرف كامًال أو مخفضا تبعًا له . 
مادة (3) : يوقف صرف ھذا البدل في حالة نقل أو ندب الموظف لموقع آخر غیر المواقع

المشار الیھا في المادة األولى من ھذا القرار . 
مادة (4) : يعمل بھذا القرار من 1/4/2006 و ينشر في الجريدة الرسمیة . 

                                 رئیس مجلس الخدمة المدنیة بالنیابة 
                                 محمد ضیف هللا شرار 

- صدر في : 28 صفر 1427 ھـ 
- الموافق : 28 مارس 2006 م

نص التشريع

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         

 

استمع

http://app.as.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6844&lang=ar_ar&readid=testRead&url=
http://www.csc.net.kw:8888/csc/HowToUse.pdf
http://app.as.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6844&lang=ar_ar&readid=testRead&url=


٢٧ /١١ /٢٠١٥ نص التشریع

http://www.csc.net.kw:8888/csc/nastashreaat.jsp?d2=2006&d6=9&d7=5&d8=5000&d9=2 2/2


