
 العالوة االجتماعية:

قررت العالوة االجتماعية للموظف إلعانته على مواجهة أعباء المعيشة وتختلف فئاتها وفقًا للجدول المرافق 

 والذي جري تعديله أكثر من مرة.

وهذه العالوة ال تمنح إال للموظفين الكويتيين حيث تقرر بعد التحرير وقف صرفها للموظفين غير الكويتيين 

وأعيد التعاقد معهم فقد  1/8/1990يتم تعيينهم ألول مرة، وأما الذين كانوا موجودين في الخدمة قبل الذين 

 تم ضم قيمة هذه العالوة كزيادة خاصة إلى المكافأة الشهرية التي تمنح لهم.

ي والذ 1979( لسنة 1وتم تنظيم منح هذه العالوة بموجب القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية رقم ) 

تضمن قواعد وأحكام وشروط المنح والحرمان والوقف ، كما تم تعديل هذا القرار أكثر من مرة لمسايرة الظروف 

 المستجدة.

وباستعراض نصوص ذلك القرار نجد أنه قد قضي في مادته األولى بمنح الموظفين الكويتيين المعينين على  

و مدون بالجدول المرافق باإلضافة إلى عالوة اجتماعية مجموعات الوظائف الدائمة عالوة اجتماعية وفقاً لما ه

 ( دينار عن كل ولد.50عن أوالدهم بفئة )

 استحقاق العالوة االجتماعية :         -

 وهذه العالوة تنقسم إلى فئتين:

 الفئة األولى: بفئة أعزب

 جات.وهي التي تمنح للموظفين العزاب والموظفات عمومًا سواء كن متزوجات أم غير متزو 

 الفئة الثانية: عالوة بفئة متزوج

سنة عند  24وهي التي تمنح للموظف المتزوج أو التي توفيت زوجته الوحيدة ولديه ولد أو أكثر دون سن 

بسبب زواجها من  1/7/1979وفاة الزوجة، كما تمنح للموظفة التي كانت تتقاضى العالوة بفئة متزوج قبل 

لتقاضي بصفة شخصية وحتى تزول األسباب التي من أجلها غير موظف حكومي ، بحيث تستمر في ا

 قررت لها هذه العالوة بهذه الفئة.



فهي تمنح بقيمة خمسين دينارًا لكل ولد بدون حد أقصى لعدد األوالد، وقد زيدت  أما بالنسبة لعالوة األوالد :

بحيث  9/10/1996من المعمول به  1996( لسنة 49لألوالد المعاقين بموجب القانون رقم ) %50بنسبة 

 ( دينارًا.75أصبح مقدار العالوة لهذه الفئة )

في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير  2000لسنة  19ثم صدر القانون رقم 

وقضى في مادته الثالثة بأن تكون عالوة األوالد خمسين دينار عن كل ولد وحتى الولد الخامس  الحكومية ،

، مع عدم اإلخالل بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما 

ية راح مجلس الخدمة المدنيستحقونه من عالوة اجتماعية وعالوة أوالد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقت

 القرارات المنظمة لذلك.

بشأن منح العالوة االجتماعية  2001( لسنة 390صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) 20/5/2001وبتاريخ 

وعالوة األوالد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل وقضى في مادته الثانية 

دينار عن كل ولد بحد أقصى  50في الجهات المنصوص عليها عالوة أوالد قيمتها  بمنح الذكور من العاملين

من قيمتها، على أن يستمر صرف عالوة  %50خمسة أوالد، تزاد هذه العالوة عن الولد المعاق بمقدار 

األوالد لمن يتقاضاها حاليًا من العاملين في تلك الجهات عن أكثر من خمسة أوالد، وذلك بصفة شخصية، 

وقضت المادة الثالثة باستمرار تطبيق قواعد وأحكام وجداول العالوة االجتماعية الواردة في القوانين واللوائح 

( على عدم الصرف ألكثر من خمسة أوالد إال 957المعمول بها حاليًا، كما أكد قرار مجلس الوزراء رقم )

بشأن  2001( لسنة 20تعميمه رقم ) لمن كان يصرف قبل صدور القانون، ثم أصدر ديوان الخدمة المدنية

 قواعد صرف عالوة األوالد وطلب فيه من الجهات الحكومية مراعاة ما يلي:

عالوة ألكثر من خمسة أوالد يستمرون  10/5/2000العاملون الموجودون في الخدمة ويتقاضون في  أواًل :

 لتاريخ.ولدون بعد ذلك ا، وال تصرف لهم عالوة أوالد عن األوالد الذين يبصفة شخصية في صرفها

عالوة أوالد عن خمسة يستمر الصرف  10/5/2000العاملون الموجودون في الخدمة ويتقاضون في  ثانيًا :

 لهم عن هذا العدد ، وال يصرف لهم عالوة عن األوالد الذين يولدون بعد ذلك التاريخ.



عالوة أوالد ألقل من خمسة أوالد يستمر  10/5/2000العاملون الموجودون بالخدمة ويتقاضون في  ثالثًا :

 الصرف لهم عن األوالد الذين يولدون بعد هذا التاريخ وحتى الولد الخامس فقط.

خالل الفترة من تاريخ صدور القانون في  – لمعالجة حاالت من أنجبوا من األوالد بعد الولد الخامس رابعًا :

فإنه  20/5/2000في  2001( لسنة 390وقبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم ) 10/5/2000

يتم الصرف خالل الفترة المشار إليها ، ثم يوقف الصرف عنهم عن الفترة الالحقة لصدور القرار 

وال يستمر الصرف إال عن األوالد الذين ُأنجبوا قبل صدور القانون في  20/5/2001في 

 ولو زاد ذلك العدد عن خمسة أوالد. 10/5/2000

وما بعده تصرف لهم عالوة أوالد  10/5/2000الذين يلتحقون بالخدمة اعتبارًا من تاريخ العاملون  خامسًا :

 بحد أقصى خمسة أوالد.

يجب استيفاء نموذج "إقرار الحالة االجتماعية " )المرفق( من كل موظف ، وكذا من كل موظفة  سادسًا : 

ويتم تحديث بياناته كل ستة  – تتقاضى عالوة اجتماعية عن أبنائها وفقًا للقواعد المعمول بها

 شهور.

 سريان باقي القواعد واألحكام المعمول بها حاليًا في شأن هذه العالوة على الجهات المذكورة. سابعًا :

كما يقضي القرار بمنح الموظفة عالوة اجتماعية عن أوالدها  منح الموظفة عالوة اجتماعية عن أوالدها:

مل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن الع

الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أوالدها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ، وذلك وفقًا لما 

 يلي:

 وفاة والد أبناء الموظفة بشرط:             (1)

معاشًا تقاعديًا لكل ولد من المطلوب الصرف لهم نصيب  – إذا كان كويتياً  – أال يكون لألب المتوفى – أ

 فيه.



أال تتقاضى الموظفة أو األوالد مساعدة من الخزانة العامة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشئون االجتماعية – ب

 والعمل.

 عجز والد األبناء عن العمل أو الكسب بشرط:             (2)

أو الكسب صحيًا ويثبت ذلك بشهادة من الهيئة الطبية المختصة أن يكون األب عاجزًا عن العمل  – أ

 )المجلس الطبي العام(.

معاشًا تقاعديًا ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات  – إذا كان كويتياً  -عدم تقاضي األب  -ب

 االجتماعية.

يثبت ذلك بشهادة من وزارة الشئون عدم تقاضي لألب أو الموظفة أو األوالد مساعدة من الخزانة العامة و  -ج

 االجتماعية والعمل.

مصدر دخل خاص من عقار أو تجارة يستطيع ان ينفق منه على  – إذا كان كويتياً  – أال يكون لألب -د

أوالده ويثبت ذلك بشهادة من التسجيل العقاري بعدم تملكه عقار يدر عليه دخل وشهادة من وزارة 

 دم وجود رخص تجارية مسجلة باسمه.بع -السجل التجاري  – التجارة

 عدم تقاضي الموظفة نفقة عن أوالدها ممن تجب عليه نفقتهم:             (3)

 وتندرج ضمن هذه الحالة الحاالت التالية:

وجود األب في السجن تنفيذًا ألحكام جزائية بالكويت ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الداخلية إدارة .1

 الحالة التي عليها األب. الثبات -تنفيذ األحكام

صدور أحكام غيابية بالسجن على األب وغير معروف مكان تواجده ويثبت ذلك بشهادة من وزارة .2

 العدل.

صدور أحكام باألبعاد القضائي أو اإلداري )لألب غير الكويتي( ويثبت ذلك بشهادة من وزارة .3

 الداخلية.



ة عن البالد أو عدم حصوله على إقامة أو تأشيرة عدم تواجد األب بالكويت بسبب الغيبة الطويل.4

 دخول ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الداخلية.

عدم تمكن الموظفة من تنفيذ األحكام النهائية الصادرة بالنفقة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة .5

 إدارة التنفيذ. – العدل

 ضائي.عدم قدرة األب على اإلنفاق على أبناءه ويثبت ذلك بحكم ق     .6

معاش تقاعدي أو مصدر  – إذا كان كويتياً  – ويشترط للصرف في كافة األحوال أال يكون لألب

دخل خاص من عقار أو تجارة مع عدم تقاضيه أو الموظفة أو األوالد أي مساعدة من الخزانة العامة 

 بصفة دورية.

عماًل بأحكام القانون  مع مراعاة أن صرف العالوة االجتماعية للموظفة يكون عن خمسة أبناء فقط

 المشار إليه. 2000( لسنة 19رقم )

ويوقف صرف هذه العالوة في حالة طالق الزوجة الوحيدة  وقف العالوة االجتماعية بفئة متزوج :

، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصيرورة الطالق بائناً وللطالق البائن صوراً متعددة مثل الطالق 

ى طالق بائن بعد انقضاء فترة العدة، والطالق المكمل للثالث طلقات والطالق الرجعي الذي تحول إل

قبل الدخول والخلع وما نص على كونه بائنًا كالتطليق بحكم قضائي ، كما تصرف العالوة بفئة 

أعزب في حالة وفاة الزوجة ، إال أنه في حالة وفاة الزوجة الوحيدة فإن الموظف يعامل معاملة 

 ث صرف العالوة بالشرطين اآلتيين:المتزوج من حي

 أن يكون عند وفاة زوجته مستحقًا للعالوة االجتماعية بفئة متزوج.     .1

 أن يكون له عند وفاة الزوجة ولد أو أكثر دون سن الرابعة والعشرين.      .2

 وقف صرف العالوة االجتماعية عن األوالد:

 الحالتين اآلتيتين:أما بالنسبة لعالوة األوالد فيوقف صرفها في 



إعالة األبناء أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين أيهما أسبق ، وذلك ما لم يكونوا عاجزين           .أ

 عن العمل.

 إعالة البنات أنفسهن أو زواجهن أيهما اسبق.    .ب

ريب أو دوال يعتبر الولد الذي يتقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه الت

 التعليم بأحد المراكز أو الكليات أو المعاهد أو المدارس معياًل نفسه في تطبيق أحكام هذا البند.

 أحكام عامة للعالوة االجتماعية :

 تاريخ استحقاقها :    .1

يبدأ حق الموظف في العالوة االجتماعية عن ولده من تاريخ الوالدة كما في الشهادة المثبتة للبنوة، 

 الموظفة فيبدأ حقها في هذه العالوة من تاريخ تحقق السبب الموجب للمنح.أما 

 . مستندات الصرف:2

 تثبت الزوجية بوثيقة عقد الزواج أو ما يقوم مقامها. إثبات الزوجية:          .أ

بشهادة الميالد أو بشهادة رسمية مستخرجة من سجالت المواليد وتقرر أخيرًا  إثبات البنوة:  .ب

 اتها بالبطاقة المدنية.إثب

 يثبت العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة. إثبات العجز عن العمل: ج.

إذا تخلف الموظف عن تقديم ما يثبت حقه في العالوة  التخلف عن تقديم إثبات الحق فيها: د.

قديم اإلثبات ت االجتماعية وانقضت السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته االجتماعية دون 

 فإن العالوة تصرف له من أول السنة المالية التي يقدم فيها اإلثبات.

تأخذ العالوة االجتماعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو  . عالقة العالوة االجتماعية بالمرتب:3

مخفضة تبعًا له وتدخل هذه العالوة ضمن عناصر المرتب المحسوبة على أساسه االشتراكات 

 للتأمينات االجتماعية.الشهرية 



 عليه أن يقدم بياناً بحالته االجتماعية وفقًا للنموذج واجب الموظف بالنسبة للعالوة االجتماعية :  .3

 المعد لذلك، وعليه أن يبلغ الجهة الحكومية التابع لها بكل تغيير يطرأ على حالته االجتماعية.

يحة أو كاذبة أو تخلف عن اإلبالغ بما طرأ إذا قدم الموظف بيانات غير صح جزاء المخالفة:   .4

من تغيير على حالته االجتماعية بقصد الحصول على زيادة عما يستحقه ، فإنه يعرض نفسه 

 للمساءلة الجزائية باإلضافة إلى مؤاخذته تأديبيًا واسترداد ما صرف له دون وجه حق.

 وفيما يلي جدول العالوة االجتماعية :         -

  

  

  

  

  

  

  

جدول العالوة االجتماعية 

 العالوة االجتماعية الدرجة المجموعة

 متزوج أعزب

  

 القيادية

 448 448 ممتازة

 425 425 وكيل وزارة

 400 400 وكيل وزارة مساعد

  

  

  

 368 268 " أ "

 352 253 " ب "



  

  

  

 العامة

 328 235 األولى

 315 222 الثانية

 291 203 الثالثة

 278 190 الرابعة

 250 169 الخامسة

 242 161 السادسة

 222 147 السابعة

 216 141 الثامنة

  

  

  

 الفنية المساعدة

 282 189 األولى

 255 167 الثانية

 235 154 الثالثة

 230 149 الرابعة

 215 140 الخامسة

 211 136 السادسة

  

  

 المعاونة

 253 165 األولى

 230 149 الثانية

 211 136 الثالثة

  

  

 

  المصدر : موقع ديوان الخدمة المدنية 

http://www.csc.net.kw 

 

 

http://www.csc.net.kw/

