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اللــوائح اخلـــاصة باألعمــــال املمتــــازة 
)1( للكويتييـــن: 

تقوم ال������وزارة مبنح بعض موظفيها مكاف������آت مالية مقابل اخلدمات املمت������ازة للكويتين وذلك وفقاً 
للشروط والضوابط التالية:

1- أن يكون قد أمضى على تعين املوظف سنة ميالدية على األقل.
2- أن يكون آخر تقرير كفاءة للموظف بدرجة ممتاز.

3- أن ال يكون املوظف قد س������بق إحالته للتحقيق وجوزي بإحدى العقوبات املقررة قانوناً خالل سنة 
التقرير.

4- الرغبة في التدريب والتعليم فيما يتعلق بالعمل.
5- حسن العالقة بالرؤساء وزمالء العمل.

6- احترام قرارات الوزارة والشعور باالنتماء واإلحساس باملسؤولية جتاه الوزارة.
7- أن يكون مواظباً في دوامه متقيداً مبواعيد العمل ملماً بواجبات وظيفته.

8- أن ال يكون املوظف منتدباً أو معاراً أو مجاز دراس������ياً أو غير قائم بعمله ألي س������بب من األسباب 
ملدة شهر فأكثر خالل العام عدا اإلجازة الدورية وإجازة الوضع وفي حالة تساوي الشروط تقدم 

التي لم متنح إجازة وضع، ويكون املوظف متواجداً على رأس عمله عند منح هذه املكافأة.
9- من منح ساعات تخفيف ملدة ثالثة شهور فأكثر خالل العام ال يرشح لألعمال املمتازة.

ويرفق مع هذه الضوابط منوذج لتحديد أس������ماء املوظفن الكويتين املرش������حن للحصول على هذه 
املكاف������أة بصفة أصلية 30% وبصفة احتياطية 5 % من عدد املوظفن الكويتين باإلدارة علماً بأن 

االختيار سوف يتم حسب ترتيب األسماء الواردة من املراكز أو مقر اإلدارة.

)2( لغيــر الكويتييـــن:
كما تقوم الوزارة مبنح بعض موظفيها مكافآت مالية مقابل اخلدمات املمتازة لغير الكويتين املعينن 
على بند املكافآت غير كويتي باإلدارة بنفس النسبة السابقة علماً بأن االختيار سوف يتم حسب ترتيب 

األسماء الواردة من املراكز واإلدارة.وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
أن يكون قد أمضى على تعين املوظف سنة ميالدية على أألقل.  ·

أن يكون آخر تقرير كفاءة للموظف بدرجة ممتاز.  ·
أن ال يكون املوظف قد س������بق إحالته للتحقيق وجوزي بإحدى العقوبات املقررة قانوناً خالل س������نة   ·

التقرير.
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الرغبة في التدريب والتعليم فيما يتعلق بالعمل.  ·
حسن العالقة بالرؤساء وزمالء العمل.  ·

احترام قرارات الوزارة والشعور باالنتماء واإلحساس باملسؤولية جتاه الوزارة.  ·
أن يكون مواظباً في دوامه متقيداً مبواعيد العمل ملماً بواجبات وظيفته.  ·

أن ال يكون املوظف منتدباً أو معاراً أو مجاز دراسياً أو غير قائم بعمله ألي سبب من األسباب ملدة   ·
شهر فأكثر خالل العام عدا اإلجازة الدورية وإجازة الوضع وفي حالة تساوي الشروط تقدم التي 

لم متنح إجازة وضع، ويكون املوظف متواجداً على رأس عمله عند منح هذه املكافأة.
من منح ساعات تخفيف ملدة ثالثة شهور فأكثر خالل العام ال يرشح لألعمال املمتازة.  ·




