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عــــــــالوات الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن وظائف ومكافآت الموظفین الكويتین العاملین في مجال الخدمات اإلجتماعیة
بالجھات الحكومیة

مضمون التشريع

27/05/2010 تاريخ االصدار

         قـــــرار رقــــم (14) لــسنة 2010
                 بشـــــــــأن

         وظائف ومكافآت الموظفین الكويتیین العاملین في مجال
                 الخدمات اإلجتماعیة بالجھات الحكومیة 
                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الخدمة المدنیـة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ 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 وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة بإجتماعه
رقم (3/2010).

- وعلى ما تقتضیه مصلحة العمل.
                 - قـــــــــرر –

مادة (1): يمنح الموظفون الكويتیون المعینون على درجات مجموعة الوظائف العامة
بجدول المرتبات العام 

العاملون في مجال الخدمات اإلجتماعیة بالجھات الحكومیة الحاصلون على مؤھالت
جامعیة تخصصیة في ھذا

المجال الشاغلون لوظائف الخدمات اإلجتماعیة التخصصیة المتدرجة فنیًا الواردة في
الجدول رقم (1) المرافق

لھذا القرار – مكافأة المستوى الوظیفي على النحو الموضح في ھذاالجدول.

مادة (2): يمنح الموظفون الكويتیون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظیفي
المنصوص علیھا في المادة

السابقة – مكافأة تشجیعیة بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لھذا القرار.

مادة (3): يمنح الموظفون الكويتیون المعینون على درجات مجموعة الوظائف القیادية
بجدول المرتبات العام

العاملون في مجال الخدمات اإلجتماعیة الحاصلون على مؤھالت جامعیة تخصصیة في
ھذا المجال – مكافأة 

تشجیعیة بواقع "500" دينارًا شھريًا على النحو الموضح في الجدول رقم (2) المرافق
لھذا القرار.

مادة (4): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظیفي والمكافأة التشجیعیة حكم المرتب
فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.

مادة (5): ال يجوز الجمع بین مكافأة المستوى الوظیفي والمكافأة التشجیعیة من ناحیة

نص التشريع

 

استمع

http://app.as.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6844&lang=ar_ar&readid=testRead&url=
http://www.csc.net.kw:8888/csc/HowToUse.pdf
http://app.as.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6844&lang=ar_ar&readid=testRead&url=


وبین اية بدالت مقررة لنوع
العمل أو التخصص أو مقررة لجھة معینة أو لشريحة وظیفیة في جھة معینة وكذلك

المكافآت التي تصرف بصفة 
شخصیة من ناحیة أخرى.

مادة (6): يوقف صرف مكافأة المستوى الوظیفي والمكافأة التشجیعیة في حالة نقل أو
ندب الموظف الى وظیفة أخرى

ال تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق.

مادة (7): يراعى في شغل وظائف الخدمات اإلجتماعیة التخصصیة المتدرجة فنیًا الواردة
في الجدول رقم (1) المرافق – الشروط المحددة في التصنیف الوظیفي المعتمدة من
ديوان الخدمة المدنیة باإلضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في ھذا الجدول

والمالحظات التي تضمنھا.

ادة (8): تحدد الجھة الحكومیة المستوى الفني لشاغلي الوظائف اإلشرافیة لديھا في
مجال الخدمات اإلجتماعیة 

عند العمل بھذا القرار - وفقًا لشروط شغل وظائف الخدمات اإلجتماعیة التخصصیة
المتدرجة فنیًا المشار الیھا في المادة السابقة.

مادة (9): يعمل بھذا القرار من 1/4/2010 ، وينشر في الجريدة الرسمیة.

                         رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة
                         د.محمد صباح السالم الصباح 

صدر في : 13 جمادي األخرة 1432 ھـ
الموافق: 27 مايو 2010 م

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


