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نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2005
لسـنة

12 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

بدالت الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن وظائف وبدالت ومكافآت الموظفین الكويتیین العاملین في مجال نظم وتقنیة
المعلومات بالجھات الحكومیة

مضمون التشريع

23/07/2005 تاريخ االصدار

                 قرار رقم (12) لسنة 2005 م
                         بشأن

         وظائف وبدالت ومكافآت الموظفین الكويتیین العاملین في مجال نظم
                 وتقنیة المعلومات بالجھات الحكومیة

__________________                 
مجلس الخدمة المدنیة : 

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

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة وتعديالته . 
- وعلى قرار وزير المالیة رقم (108) لسنة 1976 بمنح بدل طبیعة عمل للعاملین في

مجال العقل اإللكتروني . 
- وعلى قرار وزير المالیة رقم (13) لسنة 1979 بمنح عالوة تشجیعیة للكويتیین العاملین

في مجال العقل اإللكتروني . 
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنیة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة . 

                         - قــــــــــــــــــــرر-
مادة (1) : يمنح الموظفون الكويتیون المعینون على درجات مجموعة الوظائف العامة
بالكادر العام الشاغلون لوظائف نظم وتقنیة المعلومات المتدرجة فنیًا أو المحدودة التدرج

– مكافأة مستوى وظیفي وفقًا للجدول رقم (1) ، (2) المرافقین لھذا القرار . 
مادة (2) : يمنح الموظفون الكويتیون المشمولون بأحكام المادة السابقة بدل طبیعة

عمل ومكافأة تشجیعیة وفقًا للجدول
رقم (3) المرافق لھذا القرار . 

مادة (3) يمنح الموظفون الكويتیون المعینون على درجات بمجموعة الوظائف القیادية
العاملون في مجال نظم وتقنیة 

المعلومات بدل طبیعة عمل و مكافأة تشجیعیة وفقًا للجدول رقم ( 3 ) المرافق لھذا
القرار . 

مادة (4) يمنح الموظفون الكويتیون المشمولون ألحكام ھذا القرار الشاغلون لوظائف
إشرافیة في مجال نظم وتقنیة المعلومات بدل إشراف وفقًا للجدول رقم (4) المرافق

لھذا القرار . 
مادة (5) تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظیفي وبدل طبیعة العمل و المكافأة
التشجیعیة وبدل اإلشراف – حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضه تبعًا له . 

مادة (6) : ال يجوز الجمع بین البدالت والمكافآت التي تضمنھا ھذا القرار وأية مكافآت
تصرف بصفة شخصیة . 

مادة (7) يوقف صرف البدالت والمكافآت الواردة في ھذا القرار في حالة نقل أو ندب
الموظف الى وظیفة أخرى ال تدخل ضمن وظائف نظم وتقنیة المعلومات . 

مادة (8) : يوقف العمل بقراري وزير المالیة رقمي (108/1976) ، (13/1979) المشار
إلیھما للموظفین

المشمولین بأحكام ھذا القرار . 

نص التشريع

 

استمع
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مادة (9) : يعمل بھذا القرار من 1/9/2005م وينشر في الجريدة الرسمیة . 
                 رئیس مجلس الخدمة المدنیة بالنیابة 
                         محمد ضیف هللا شرار 

صدر في : 23 يولیو 2005 م
الموافق : 17 جمادى اآلخرة 1426 ھـ
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