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نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2006
لسـنة

10 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

بدالت الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن وظائف وبدالت و مكافآت الموظفین الكويتیین العاملین في بعض المختبرات
بالجھات الحكومیة

مضمون التشريع

28/03/2006 تاريخ االصدار

                 قــرار رقــم ( 10 ) لسنة 2006
                 بشـــأن

         وظائف وبدالت ومكافآت الموظفین الكويتیین العاملین في بعض
                المختبرات بالجھـات الحكومیـة
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الخدمة المدنیة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 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.
- وعلى قرارات وزير المالیة وقرارات مجلس الخدمة المدنیة بشأن منح بدالت وعالوات

إضافیة للموظفین الكويتیین الشمولین بأحكام ھذا القرار.
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنیة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة بجلسته

.(1/2006)
                         - قــــرر –

                 أوًال : وظائف المختبرات التخصصیة والمساندة
                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة (1) : يطبق ھذا القرار على الموظفین الكويتیین المخاطبین بأحكامه، ويقصد
باأللفاظ والعبارات التالیة في مجال تطبیق ھذا القرار المعاني المبینة قرين كل منھا: 
جدول المرتبات العام جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/4/1979

في شأن الخدمة المدنیة .
-الوظائف التخصصـیة الوظائف التي يتطلب شغلھا مؤھـل جامعي.

- الوظائف المساندة الوظائف التي يتطلب لشغلھا مؤھل دون الجامعي أو دروة تدريبیة .
-القیاديون الموظفون المعینون على درجات مجموعة الوظائف القیادية بجدول المرتبات

العام العاملون في 
         مجال المختبرات المشمولة بھذا القرار .

-الموظفون الموظفون الكويتیون المعینون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول
المرتبـات العـام 

         الشاغلـون لوظائف المختبـرات التخصصـیة و المساندة المتدرجة فنیًا المرافقة
لھذا القرار.

مادة (2) : تحدد مستويات الوظائف التخصصیة والمساندة المتدرجة فنیًا وشروط شغلھا
للمختبرات في أحد أنواع العمل التالیة وفقًا للجدولین رقم (1)، (2) المرافقین لھذا

القرار.
أنواع العمل الرئیسیة         انواع العمل الفرعیة

1- تلوث البیئة المیاه – الغازات – األتربة – النفايات – العوامل الفیزيائیة – الكائنات الحیة.
2- ضبـط الجــودة األصباغ – النسیج – الكھرباء – المعادن – المواد الكیمیائیة.
3- المواد االنشائیة التربة والمنشآت – مواد الطرق – تقییم الرصف – األسفلت –

الخرسانة – الحديد 

نص التشريع

 

استمع
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         – المواد العازلة – تجھیز العینات.
4- االغذية         المواد الغذائیة بكافة أنواعھا.

ويراعى في شغل ھذه الوظائف الشروط المحددة في التصنیف الوظیفي المعتمدة من
ديوان الخدمة المدنیة باإلضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في ھذين الجدولین

وما تضمنا من مالحظات.

                 ثانیًا : البــدالت والمكافــآت
                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- المزايـا المالیـة المرتبطـة بالمسـتوى الوظیفي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة (3) : يمنح الموظفون المشمولون بأحكام ھذا القرار مكافأة المستوى الوظیفي

وفقًا للجدول رقم (3) المرافق لھذا القرار.
مادة (4) : يمنح الموظفون المشمولون بأحكام ھذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافیة
في مجال المختبرات [مدير إدارة، مراقب، رئیس قسم] وما في حكمھا أو المنتدبین الیھا
– بدل إشراف بالفئات المقررة لمستويات وظائفھم التخصصیة وفقًا للجدول رقم (3)

المرافق لھذا القرار.
مادة (5) : يمنح الموظفون المشمولون بأحكام ھذا القرار بدل موقع وفقًا للجدول رقم
(3) المرافق لھذا القرار، على أن يشترط لمنحه أال يقل عدد أيام العمل المیدانیة عن
ثالثة أيام في األسبوع ويجوز منح ھذا البدل بفئات أقل تبعًا لعدد أيام العمل المیدانیة

في الشھر وذلك على النحو التالي :
                 فئة البدل × عدد أيام العمل المیدانیة في الشھر
                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         12 يوم عمل
ب- المزايـا المالیـة المرتبطـة بالدرجـة المالیـة :

_________________________
مادة (6) : يمنح القیاديون والموظفون المشمولون بأحكام ھذا القرار مكافأة تشجیعیة

وفقًا للجدول رقم (4) المرافق لھذا القرار.
وال يجوز الجمع بین ھذه المكافأة وبدل التمثیل.

جـ- المزايـا المالیـة المرتبطـة بالمؤھـل العلمـي :
_________________________

مادة (7) : يمنح القیاديون والموظفون المشمولون بأحكام ھذا القرار الحاصلون على
شھادة الدكتوراه أو ما يعادلھا مكافأة قدرھا "50" دينارًا شھريًا، كما يمنح الحاصلون على

شھادة الماجستیر أو ما يعادلھا مكافأة قدرھا "25" دينارًا شھريًا.
ويشترط لمنح ھذه المكافأة أن تكون شھادة الدكتوراه أو شھادة الماجستیر في مجال

المختبرات.

                         ثالثًا : أحــكام عامـــة
                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة (8) : تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظیفي وبدل اإلشراف والمكافأة التشجیعیة
ومكافأة المؤھل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.

مادة (9) : يوقف صرف البدالت والمكافآت الواردة بھذا القرار في حالة نقل أو ندب
الموظف الى وظیفة أخرى، ال تدخل ضمن وظائف المختبرات التخصصیة والمساندة

الواردة في الجدولین رقم (1)، (2) المرافقین لھذا القرار.
مادة (10) : ال يجوز الجمع بین البدالت والمكافآت الواردة بھذا القرار من ناحیة وبین
بدالت أو مكافآت مقررة للمجاالت المشار الیھا في المادة (2) منه، وكذلك المكافآت

التي تصرف بصفة شخصیة.
مادة (11) : 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
- الموافق 28مارس 2006 م 
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