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نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2007
لسـنة

5 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

تــــــعیینات الموضوع
الرئیسى للتشريع

بشأن نموذج عقد األستعانة بخبرات غیر الكويتیین على بند المكافآت عن أعمال أخرى مضمون التشريع

04/08/2007 تاريخ االصدار

                        قرار رقم ( 5 ) لسنة 2007
                         بشـــــــــــــــأن 

         نموذج عقد االستعانة بخبرات غیر الكويتیین على بند المكافآت عن أعمال أخرى
        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیة .

- بعـد االطالع على المرسوم بالقانون رقـم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنیة الصادر
في 7 جمادي األولى 1399 ھـ الموافق 4 إبريل 1979 م وتعديالته.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمـادى األولـى سنـة 1399 ھـ الموافـق 4/4/1979 في شأن
نظام الخدمة المدنیة والمراسیم المعدلة له.
- وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنیة.
- وبناء على ما تقتضیه المصلحة العامة.
                         قـــــــــــــــــرر

مــادة ( 1 ): يجوز االستعانة بالخبرات على البند(1/1/11/6) مكافآت عن أعمال أخرى بمیزانیة
الجھة الحكومیة بصفة مؤقتة وفقًا لنموذج العقد المرفق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة

وذلك بالشروط والقواعد التي يتضمنھا ھذا القرار.
مــادة (2): ينوب عن الحكومة في توقیع ھذا العقد وكیل الوزارة المختص.

مـادة (3): يستحق المتعاقد بموجب ھذا العقد مكافأة شھرية شاملة تمنح له نظیر أيام العمل
الفعلیة طبقًا لقاعدة األجر مقابل العمل ، يتم تحديدھا بناء على طلب الجھة الحكومیة وموافقة

مجلس الخدمة المدنیة.
مـادة (4): الحد األقصى لمدة التعاقد ال تزيد عن سنة ، وال يجوز تجديدھا لمدد مماثلة أو مدد اقل

إال بعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة..
مـادة (5): ال يخضع المتعاقد للقواعد واألحكام المتعلقة بالحد األقصى للسن المقررة بقانون

ونظام الخدمة المدنیة.
مـادة (6): ال يستحق المتعاقد اى نوع من أنواع اإلجازات سوى أيام الراحات والعطالت الرسمیة
وإجازة دورية بواقع يوم عن كل عشرة أيام من المدة التي قضاھا في العمل قبل القیام باإلجازة
بما فیھا ھذه الراحات والعطل ويكون التصريح بھا بعد انقضاء المدة التي تراھا جھة اإلدارة مناسبة
ويجوز لجھة اإلدارة التصريح له باإلنقطاع عن العمل للمدة التي تراھا على أن يحرم من أجره عنھا
، كما يجوز منح إجازة مرضیة بأجر كامل لمدة ال تزيد عن (15) يوم في السنة من الھیئة الطبیة

المختصة.
مـادة (7): تحسب المكافأة عن الیوم الواحد على أساس 1/30 من المكافأة الشھرية الشاملة

في حساب الخصمیات المنصوص علیھا في المادة الثالثة من ھذا القرار.
مـادة (8): ال يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في بنود العقد سواء أثناء سريانه أو عند تجديـده إال

بعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة.
مـادة (9): ال يستحق المتعاقد أية إجازات أو مزايا أخرى أثناء سريان العقد غیر المنصوص علیھا
في ھذا القرار أو العقد المرفق ، كما ال يستحق مكافأة نھاية خدمة أو بدًال نقديا عن رصید اإلجازة
التي لم ينتفع بھا عند انتھاء الخدمة أو أية مزايا وظیفیة أخرى عند إنتھاء العقد الى سبب من

األسباب.

نص التشريع
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مـادة (10): تسرى قواعد وأحكام قانون ونظام الخدمة المدنیة على المتعاقد ، فیما لم يرد بشأنه
نص خاص في ھذا القرار أو في العقد المرفق مع مراعاة أحكام المادة (15) من القانون رقم (32)

لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنیة.
مـادة (11): يبرم ھذا العقد مع الموجودين حالیًا على بند المكافآت ممن سبقت الموافقة على
االستعانة بخبراتھم على بند مكافآت عن أعمال أخرى من قبل مجلس الخدمة المدنیة ، وذلك

حتى إنتھاء المدة التي ووفق علیھا ، ويجوز التجديد وفقًا للقواعد الواردة بھذا القرار.
مـادة (12): يعمل بھذا القرار أول الشھر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمیة.

                                         نائب رئیس مجلس الوزراء
                                 ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
                                 رئیس مجلس الخدمة المدنیة بالنیابة
                                         فیصل محمد الحجي بوخضور

صدرفي:21من رجب 1428ھـ
المـــوافـق : 4 من اغسطس 2007 م 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


