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نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2005
لسـنة

8 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

الرواتب الموضوع الرئیسى
للتشريع

قرار رقم (8) لسنة 2005 بشان منح الموظفین الكويتیین العاملین في القطاع الحكومي
مكافأة مالیة شھرية

مضمون التشريع

11/07/2005 تاريخ االصدار

                قرار رقم (8) لسنة 2005 م
                 بشأن

         منح الموظفین الكويتیین العاملین في القطاع الحكومي
                 مكافأة مالیة شھرية 
                 ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیة : 

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

- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى االول سنة 1399 ھـ الموافق 4 أبريل سنة 1979
في شأن نظام الخدمة المدنیة وتعديالته . 

- وعلى موافقة مجلس األمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/2005 بزيادة الرواتب . 
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 بشأن منح زيادة للكويتیین العاملین

في القطاع الحكومي والقطا ع الخاص و اصحاب المعاشات 
التقاعدية و مستحقي المساعدات العامة – بواقع "50" دينارًا شھرياً  .

- وعلي موافقة مجلس الخدمة المدنیة :-
                         -قــــــــــــــــــــرر-

مادة (1)
يمنح الكويتیون العاملون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنیة أو
ألنظمة وظیفة خاصة – الذين لم تقرر لھم كوادر أو بدالت أو عالوات إضافیة منذ أكثر من
خمس سنوات ( أي قبل 1/7/2000) – زيادة بصورة مكافأة مالیة بواقع "50" دينارًا شھريًا

 .
مادة (2)

ال تشمل ھذه المكافأة المالیة مايلي : 
1- الكويتیون الذين تقررت لھم كوادر أو بدالت أو عالوات إضافیة خالل السنوات الخمس

األخیرة أي في الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 .
فاذا كان مجموع ما حصل علیه ھؤالء الكويتیین من زيادة وفقًا لھذه الكوادر أو البدالت أو
العالوات اإلضافیة – يقل عن مبلغ "50" دينارًا شھريًا منحوا المكافأة المالیة بمقدار يمثل

الفرق بین مجموع ما حصلوا علیه من زيادة وھذا المبلغ . 
2-الكويتین المستعان بخبراتھم لدى األجھزة الحكومیة على بند المكافآت لن تشملھم

ھذه الزيادة في الجھات المستعان بھم فیھا . 
                         مادة (3)

ال يندرج تحت مفھوم البدالت أو العالوات اإلضافیة الواردة في الفقرة (1) من المادة
السابقة (2) – مكافآت المختارين والمكافآت المالیة الشھرية التي تقرر للموظفین بصفة
شخصیة ، و مكافآت أعضاء مجالس اإلدارات ، ومكافآت أعضاء اللجان ، ومكافآت عن
خدمات ممتازة ، والتعويض عن ساعات العمل اإلضافیة ، وبدل النوبة ، ومكافآت فرق
العمل ، ومكافآت العاملین بمكاتب الوزراء ، ومكافآت التحكیم ، ومكافآت التألیف والترجمة
، ومكافآت أسرة تحرير مجلة ، وأية مكافآت أخرى تندرج ضمن بند المكافآت بالمیزانیة

باستثناء مكافآت الكويتیین المستعان بخبراتھم . 

نص التشريع

 

استمع
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                         مادة (4)
تتبع ھذه المكافأة المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له . 

مادة (5)
يعمل بھذا القرار من 1/7/2005 ، وينشر في الجريدة الرسمیة . 
                                 رئیس مجلس الخدمة المدنیة بالنیابة 

                                 محمد ضیف هللا شرار 
-صدر في : 5 جمادى اآلخرة 1426 ھـ .

الموافق : 11يولیو 2005م
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