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نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2006
لسـنة

22 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

المؤھالت الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن وظائف ومكافآت الموظفین الكويتیین حملة المؤھل الجامعي تخصص إحصاء في
الجھات الحكومیة

مضمون التشريع

03/05/2006 تاريخ االصدار

                 قـــــــــرار رقــــــم ( 22 ) لسنة  2006
                         بشــــــــــأن

         وظائف ومكافآت الموظفین الكويتیین حملة المؤھل الجامعي
                 تخصص إحصاء فـي الجھـات الحكومیـة

مجلس الخدمة المدنیة :
- 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 إقتراح ديوان الخدمة المدنیة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة بإجتماعه رقم
.(3/2006)

- وعلى ما تقتضیه مصلحة العمل.
                         ـ قــــــــرر –

مـادة (1) : يمنح الموظفون الكويتیون حملة المؤھل الجامعي تخصص إحصاء المعینون
على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص
الشاغلون لوظائف اإلحصاء التخصصیة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لھذا القرار
وكذلك من يشغل منھم الوظائف اإلشرافیة على ھذه الوظائف – مكافأة مستوى

وظیفي على النحو الموضح في ھذا الجدول.
مـادة (2) : يمنح الموظفون الكويتیون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظیفي

المنصوص علیھا في المادة السابقة – مكافأة تشجیعیة بالفئات الواردة بالجدول رقم (2)
المرافق لھذا القرار.

مـادة (3): يمنح الموظفون الكويتیون حملة المؤھل الجامعي تخصص إحصاء المعینون
على درجات مجموعة الوظائف القیادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال اإلحصاء
– مكافأة تشجیعیة بواقع "500" دينارًا شھريًا وفقًا للجدول رقم (2) المرافق لھذا القرار.
مـادة(4) : تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظیفي والمكافأة التشجیعیة حكم المرتب

فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.
مـادة(5):يوقف صرف المكافآت الواردة بھذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى
وظیفة أخرى ال تدخل ضمن وظائف اإلحصاء التخصصیة المشمولة بأحكام ھذا القرار.
مـادة(6) : ال يجوز الجمع بین مكافأة المستوى الوظیفي والمكافأة التشجیعیة الواردة
بھذا القرار من ناحیة وبین أية بدالت أو مكافآت مقررة لمجال اإلحصاء وكذلك المكافآت

التي تصرف بصفة شخصیة.
مـادة(7) : يراعى في شغل وظائف التحلیل اإلحصائي التخصصیة المتدرجة فنیًا الواردة
في الجدول رقم (1) المرافق لھذا القرار – الشروط المحددة في التصنیف الوظیفي
المعتمدة من ديوان الخدمة المدنیة باإلضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في ھذا

الجدول وما تضمنه من مالحظات.
مادة (8) : تحدد الجھة الحكومیة المستوى الفني لشاغلي وظائف اإلشراف لديھا في
مجال اإلحصاء المشمولین بأحكام ھذا القرار – وفقًا لشروط شغل وظائف التحلیل

اإلحصائي التخصصیة المشار الیھا في المادة السابقة.
مادة (9) : يعمل بھذا القرار من 1/7/2006 وينشر في الجريدة الرسمیة.
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                                 رئیس مجلس الخدمة المدنیة بالنیابة
                                 محمـد ضیـف هللا شـرار

- صدر في : 5 ربیع االخر 1427 ھـ
الموافــق : 3 مايو 2006 م

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


