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بشأن منح عالوة التشجیعیة للعاملین في المناطق النائیة مضمون التشريع

10/05/2012 تاريخ االصدار

                         بشــأن 
                 منح عالوة التشجیعیة للعاملین في المناطق النائیة

                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وزير المالیة رقم 93 لسنة 1974 بمنح العاملین في المناطق النائیة عالوة
تشجیعیة وتعديالته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدالت والعالوات
اإلضافیة والمكافآت التشجیعیة ،

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة ، 
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة .

                 قــــــــ ـــــــــرر
                 مادة (1)

يمنح الموظفون المعینون على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة
والفنیة المساعدة والمعاونة ومن في حكمھم من المعینین بصفة مؤقتة الخاضعین
ألحكام قانون ونظام الخدمة المدنیة الذين يكون مقر عملھم في المناطق الموضحة في

الجدول المرافق لھذا القرار ــ عالوة تشجیعیة شھرية بالفئات التالیة :
الدرجــــــــــــــــــة         مناطق الفئة األولى مناطق الفئة الثانیة
- الدرجة الرابعة/ عامه فیما فوق 90 دينار         75 دينار

- الدرجة الخامسة/عامة حتى الثامنة/عامة 75 دينار         60 دينار
- مجموعتي الوظائف الفنیة المساعدة والمعاونة 45 دينار 30 دينار

                 مادة (2)
تصرف ھذه العالوة من تاريخ استالم الموظف العمل في إحدى المناطق المقرر لھا ھذه

العالوة ويوقف صرفھا في حالة ندبه أو نقله للعمل خارجھا .
                 مادة (3)

تأخذ العالوة التشجیعیة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له 
                 مادة (4)

تمنح العالوة التشجیعیة بفئات أقل من الفئات الواردة في المادة (1) من ھذا القرار
للموظفین الذين تقتضي طبیعة عملھم االنتقال للعمل في إحدى المناطق المقرر لھا

ھذه العالوة بعض أيام االسبوع وذلك على النحو التالي :-

        فئة العالوة التشجیعیة x عدد أيام العمل الفعلیة في الشھر
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 30 يوم
                 مادة (5)
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يجوز الجمع بین العالوة التشجیعیة المنصوص علیھا بھذا القرار من ناحیة وبین البدالت
والمكافآت والعالوات األخرى المقررة لنوع العمل أو طبیعته أو التخصص 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 العالوة وبین المكافأة أو الزيادة التي تصرف شھريًا بصفة

شخصیة.

                 مادة (6)
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 (18) لســـــنة 2012
                 جــــــــــدول 

         بالمناطق النائیة التي يستحق العاملون فیھا العالوة التشجیعیة
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناطق الفئــة األولــى
ــــــــــــــــــــــــــــ
- جزيرة وربة
- جزيرة بوبیان
- جزيرة مسكان
- جزيرة عوھة
- جزيرة كبر
- جزيرة قاروه

- جزيرة أم المرادم
- مركز الرفقة
- مركز الصخیرات
- مركز جريشان

- مركز خباري العوازم
- مركز الھويملیة
- مركز الصقیھیة
- مركز األبرق
- مركز المھزول
- مركز قلمة صباح
- مركز النمرتین

- مركز ضلیلت السور
- مركز أم رقیبة الجنوبیة

مناطق الفئــة الثانیـــة
ــــــــــــــــــــــــــــ
- جزيرة فیلكا

- جزيرة سھیل الصناعیة
- مركز الردھة
- مركز اللیاح
- مركز أم رقیبة
- مركز الطلعة
- مركز كاظمة
- مركز المفرق
- مركز الدياية

- محطة اإلستقبال
- محطة اإلرسال (كبد)
- محطة اإلرسال (المقوع)

- المناقیش
- أم قدير
- القرين
- األدعمي
- الضباعیة



- الصبیحیة
- البرقان

                 تابع/ قــــــرار رقــــــــم (18 ) لســـــنة 2012
                         2 - تابع/ جــــــــــدول 

                 بالمناطق النائیة التي يستحق العاملون فیھا العالوة التشجیعیة
                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناطق الفئــة األولــى
- مركز العازمیة
- مركز السالمي
- أم قصر
- قصر الصبیة
- خبرة القصر
- خبرة أم العیش
- خبرة القرينیس
- جلیب القرينیس
- القشعانیة
- العبدلـي
- بحرة حوشان
- بحرة علي
- الشقايا
- الرديفة
- الوفرة
- المغاسل
- رأس الخفجي
- النويصیب

مناطق الفئــة الثانیـــة
- وارده

- أم الھیمان
- منطقة الشعیبة الصناعیة

- میناء عبدهللا
- میناء األحمد (الرصیف الشمالي والرصیف الجنوبي).

- المطالع
- األطراف

- القاعدة الجوية جنوب الصلیبیة
- مركز المھبولة

- مركز قلمة شايع قرار
- قاعدة أحمد الجابر
- مركز اإليداع

- محطة العیش لألقمار الصناعیة
- مركز المزرعة النموذجیة التابعة إلدارة الزراعة

- مركز الزقلة
- مركز الرحیة
- مركز البنیدر
- مركز مديره

                 تابع/ قــــــرار رقــــــــم ( 18 ) لســـــنة 2012
                         3- تابع/ جــــــــــدول 

         بالمناطق النائیة التي يستحق العاملون فیھا العالوة التشجیعیة
         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناطق الفئــة األولــى
- الخیران

- میناء سعود (الزور)
- الفوارس
- الروضتین
- حسوان
- مركز الزور
- خیرة جیلھم
- مركز الصیر
- مركز األبیرج



- الخريم
- الدعورة
- الحماطیة
- مركز عبقر

- مركز الشمامیة
- مركز الخفیرة
- مخفر مزارع
- نقطة الخیران
- مركز أم صفق

مناطق الفئــة الثانیـــة
- مركز الجلیعة
- مركز كلیو 19
- مركز أم قصبة
- مركز رياج الجنوب
- مركز قضى

- مركز رياح الشمالي
- مخفر المساكن الشعبیة

- مركز كیلو 52
- مركز واره

- محرقة النافیات
- جنوب غرب األطرف.

مالحظة : يجوز إضافة مناطق أخرى باإلتفاق مع ديوان الخدمة المدنیة.

                 تابع/ قــــــرار رقــــــــم (18) لســـــنة 2012
                جـــــدول بـــــــدل المناطـــــــق النائیـــــــة
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجــة المالیــة
                         مناطق الفئة األولى         مناطق الفئة الثانیة 
من الدرجة (أ) الى الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة

من الدرجة الخامسة الى الدرجة الثامنة من مجموعة الوظائف العامة
        75         90

من شاغلي مجموعة الوظائف الفنیة المساعدة ومجموعة الوظائف المعاونة 75 60
من شاغلي مجموعة الوظائف الفنیة المساعدة ومجموعة الوظائف المعاونة         45

30

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


