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بشـــــــــأن بـدالت ومكافـآت الموظفیـن الكويتییـن باإلدارة العامة للطیران المدني مضمون التشريع

27/05/2010 تاريخ االصدار

         قـــــرار رقــــم ( 19 ) لــسنة 2010
                 بشـــــــــأن

         بـدالت ومكافـآت الموظفیـن الكويتییـن
                 باإلدارة العامة للطیران المدني

                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الخدمة المدنیـة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

-- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (10) لسنة 2005 بشأن وظائف وبدالت
ومكافآت الموظفین الكويتیین العاملین بمراقبة المالحة الجوية واألرصاد الجوية واإلرشاد

األرضي باإلدارة العامة للطیران المدني.
- 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 بإجتماعه

رقم (3/2010).
- وعلى ما تقتضیه مصلحة العمل.
                 - قـــــــــرر –

مادة (1): يطبق ھذا القرار على الموظفین الكويتیین المعینین على درجات جدول
المرتبات العام العاملین بالمجاالت المشار الیھا في ھذا القرار باإلدارة العامة للطیران

المدني.
أوًال : المالحــــة واألرصـــاد الجويـــــة :

مادة (2): تزاد فئات مكافأة المستوى الوظیفي وبدل طبیعة العمل والمكافأة التشجیعیة
لشاغلي وظائف المالحة الجوية ووظائف األرصاد الجوية وفقًا لقرار مجلس الخدمة

المدنیة رقم (10) لسنة 2005 المشار الیه – على النحو الموضح في الجداول رقم (1)،
(2)، (3) المرافقة لھذا القرار.

وتمثل المكافأة التشجیعیة لضباط مراقبة الرادار وضباط المراقبة الجوية وفقًا للجدول رقم
(3) المرافق – مكافأة مستحدثة.

مادة (3): يمنح الموظفون الكويتیون العاملون بإدارة المالحة الجوية (مراقبة الرادار/
المراقبة الجوية/ مساعديھم) – عالوة خاصة على النحو الموضح في الجدول رقم (4)

المرافق لھذا القرار.
وتأخذ ھذه العالوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له. 

ثانیًا : المھندســـــــــــــــــــون :
مادة (4): يمنح المھندسون الكويتیون باإلدارة العامة للطیران المدني مكافأة تشجیعیة
وفقًا للجدول رقم (5) المرافق لھذا القرار باإلضافة الى ما ھو مقرر للمھندسین من
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بدالت ومكافآت الواردة بالقرار رقم (7/2001)، (1/2005)، (8/2010) المشار الیھم.
ثالثًا : باقـي الموظفیـن الكويتییـن :

مادة (5): تطبق على الموظفین الكويتیین باإلدارة العامة للطیران المدني غیر
المشمولین بالبندين أوًال وثانیًا من ھذا القرار – أحكام القرار رقم (45/2006) المشار

الیه.
رابعًا : مزايـــا مالیـــــة أخـــرى :

مادة (6): يمنح الموظفون المشمولون بأحكام ھذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافیة
ومن في حكمھم أو المنتدبین الیھا – بدل إشراف وفقًا للجدول رقم (6) المرافق لھذا
القرار وذلك باإلضافة الى ما يتقاضونه من بدالت ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات

التي يصرف لھم بموجبھا تلك البدالت والمكافآت بتقرير ھذا البدل.
مادة (7): تفوض اإلدارة العامة للطیران المدني بصرف مكافأة مالیة سنوية مقابل

الخدمات الممتازة لموظفیھا غیر المشمولین بالقرار رقم (45/2006) المشار الیه وذلك
باإلعتداد بذات فئات ھذه المكافأة الواردة بالقرار المذكور.

خامسًا : أحكــام عـــامــــة :
مادة (8): يعمل بھذا القرار من 1/4/2010 ، وينشر في الجريدة الرسمیة.

                         رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة
         

                         د. محمد صباح السالم الصباح
- صـدر فـي : 13 جمادي األخرة 1431 ھـ 

الموافق : 27 مايو 2010 م 
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