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للتشريع

بشأن منح مكافأة التشجیعیة للموظفین الكويتیین شاغلي بعض الوظائف لدى بعض
الجھات الحكومیة الذين يستخدمون وسائل االنتقال الخاصة بھم أثناء تأدية واجبات

وظائفھم

مضمون التشريع

10/05/2012 تاريخ االصدار

         قرار رقم ( 17) لسنة 2012
                 بشــأن 

        منح مكافأة التشجیعیة للموظفین الكويتیین شاغلي بعض الوظائف 
         لدى بعض الجھات الحكومیة الذين يستخدمون وسائل االنتقال

         الخاصة بھم أثناء تأدية واجبات وظائفھم
         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الخدمة المدنیة ،،،

- بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنیة
والقوانین المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة والمراسیم
المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة بإجتماعه رقم 6 لسنة 2000 المنعقد بتاريخ
12/12/2000 بالموافقة على تقرير مكافأة تشجیعیة للموظفین الكويتیین الذين

يستخدمون وسائل االنتقال الخاصة بھم أثناء تأدية واجبات وظائفھم في جھات معینة
ولوظائف محددة ،

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة ، 
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة .
                         قـــــــــــــــــرر
                         مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتیون العاملون في الجھات وبالوظائف المحددة حصرًا في الجدول
المرافق لھذا القرار الذين يستخدمون وسائل االنتقال الخاصة بھم بصفة مستمرة أثناء

تأدية واجبات وظائفھم - مكافأة تشجیعیة بواقع 90 دينارا شھريًا.
                         مادة (2)

تأخذ المكافأة التشجیعیة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له .
                         مادة (3)

يجوز الجمع بین المكافأة التشجیعیة المنصوص علیھا بھذا القرار من ناحیة وبین البدالت
والمكافآت والعالوات األخرى المقررة لنوع العمل أو طبیعته أو التخصص أو لمستوى

الوظیفة أو لجھة معینة أو لشريحة في جھة معینة ، ، كما يجوز الجمع بینھا وبین بدل
التمثیل وعالوة غالء المعیشة والدعم المالي والمكافأة المالیة الشھرية المقررة بالقرار
رقم 8/2005 (لمن يستحقھا) والمكافأة المالیة المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنیة
رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفین الكويتیین العاملین في الجھات الحكومیة

مكافأة مالیة شھرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقھا). 

وال يجوز الجمع بین ھذه المكافأة وأية بدالت أو مكافآت أخرى مقررة لالنتقال أو نظیر
استخدام وسائل االنتقال والمكافأة أو الزيادة التي تصرف شھريًا بصفة شخصیة .
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                         مادة (4)
يعمل بھذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمیة ويلغى كل حكم يتعارض

مع أحكامه .

                         نائب رئیس مجلس الوزراء ووزير المالیة
                         رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة

                         مصطفى جاسم الشمالي

         تابع/ قــــــرار رقــــــــم (17 ) لســـــنة 2012
                 جــــــــــــدول 

         بالجھات والوظائف المقرر لھا المكافأة التشجیعیة نظیر إستخدام شاغلیھا
لوسائل االنتقال

                 الخاصة بھم أثناء تأدية واجبات وظائفھم 
وزارة المواصـــــالت
- مندوب إعالن أحكام

وزارة التــــــربیة
- مراسل " بالمدارس "

وزارة التجارة والصناعة
- مشرف

- مساعد مشرف
- مفتش أول
- مفتش

- مساعد مفتش
(موزعه على نوعى العمل " تجاري ، أوزان ومقايیس")

وزارة الشئون اإلجتماعیة والعمل
- مشرف

- مساعد مشرف
- مفتش أول
- مفتش

- مساعد مفتش
(موزعه على نوعى العمل " تعاون ، عمل" )

وزارة اإلعــــــالم
- مشرف مصنفات فنیة

- مساعد مشرف مصنفات فنیة
- مفتش أول مصنفات فنیة
- مفتش مصنفات فنیة

- مساعد مفتش مصنفات فنیة

بلديـــة الكويـــت
- مشرف

- مساعد مشرف
- مفتش أول
- مفتش

- مساعد مفتش
(موزعه على أنواع العمل " أغذية ، نظافة، حماية بیئة" )

وزارة المــــــالیة
- مالحظ عقارات

وزارة العــــــدل
- مندوب إعالن أحكام
- معقب معامالت

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة
- محصل " لإليجارات "
إدارة الفتوى والتشريع
- مندوب إطالع احكام



بیـــت الزكـــــــاة
- محصل " بإدارة تنمیة الموارد "

- الوظائف التي كان يستحق شاغلوھا المكافأة التشجیعیة نظیر إستخدام وسائل
اإلنتقال الخاصة إستنادًا لقرارات أو موافقات صدرت قبل العمل بھذا القرار من الجھات

المختصة.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


