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نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2006
لسـنة

17 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

الحوافز الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن منح الموظفین الكويتتیین غیر حملة المؤھالت الجامعیة القائمین على بعض
األعمال في الجھات الحكومیة مكافأة تشجیعیة

مضمون التشريع

28/03/2006 تاريخ االصدار

                 
                 قرار رقم ( 17 ) لسنة 2006م

                 بشــــــــــــأن
         منح الموظفین الكويتیین غیر حملة المؤھالت الجامعیة
         القائمین على بعض األعمال في الجھات الحكومیة 

                 مكافأة تشجیعیة 
                 ـــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیة : 

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

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة وتعديالته . 
وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة بجلسته

 .(1/2006)
                         - قـــــــــرر-

مادة (1) : يمنح الموظفون الكويتیون من غیر حملة المؤھالت الجامعیة المعینون على
درجات مجموعة الوظائف العامة أو مجموعة الوظائف الفنیة المساعدة أو مجموعة
الوظائف المعاونة القائمون على األعمال ذات الطابع الفني الواردة في الجدول المرافق

لھذا القرار – مكافأة تشجیعیة على النحو الوارد في ھذا الجدول . 
مادة (2) : تأخذ المكافأة التشجیعیة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له . 
مادة (3) : تحدد مسمیات الوظائف للموظفین الكويتیین المشمولین بأحكام ھذا القرار
وفقًا للمسمیات الوظیفیة المصنفة لألعمال الواردة في الجدول المرافق لھذا القرار . 
مادة (4) : يوقف صرف المكافأة التشجیعیة إذا نقل أو ندب الموظف إلى عمل آخر ال

يدخل ضمن األعمال الواردة في الجدول المرافق لھذا القرار . 
مادة (5) : ال يجوز الجمع بین المكافأة التشجیعیة التي تضمنھا ھذا القرار من ناحیة
وبین أية بدالت أو مكافأة مقررة لھذه األعمال وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة

شخصیة . 
مادة (6) : يعمل بھذا القرار من 1/4/2006 وينشر في الجريدة الرسمیة . 
                                         رئیس مجلس الخدمة المدنیة بالنیابة 

                                         محمد ضیف هللا شرار 
- صدر في : 28 صفر 1427 ھـ
- الموفق : 28 مارس 2006 م

نص التشريع
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