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راتب 600 دينار الستخراج رخصة قيادة للوافدين
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برعاية

في طالب احلصول على رخصة 
س���وق خاصة او عامة من غير 
الكويتيني أن يكون حاصال على 
اقام���ة قانونية في البالد مضت 
عليها سنتان على األقل، وأال يقل 

راتبه الش���هري عن 600 دينار، 
وان يكون حاصال على ش���هادة 
جامعية. وبحسب القرار فإن ذلك  
يأتي م���ع متطلبات احلاجة الى 
املزيد من حتديد اشتراطات منح 
رخص القيادة واحلد منها خاصة 
للفئات التي تتخذ من املسميات 
الوظيفية واملهنية خالفا ملا تؤديه 
من أعمال للحصول على رخصة 
قيادة، ما يعد خطوة نحو خفض 
معدالت احلاصلني على رخص 
قيادة دون مسوغ قانوني، ومنع 
البعض للحصول عليها  حتايل 
بطرق وأساليب شتى، وذلك في 
سياق إيجاد حلول عملية للمشاكل 
املرورية واحلد من االزدحامات 

املرورية التي تشهدها الطرق.
التفاصيل ص29 ٭

أمير زكي

أصدر نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد قرارا وزاريا أدخل 
مبوجب���ه تعدي���الت جوهرية 
على بعض أحكام قانون املرور 
والئحته التنفيذية وتشمل جميع 
رخص القيادة التي تصرف لغير 
الكويتيني وربطها مبدة سريان 
البالد ورفع ش���رط  اإلقامة في 
الراتب م���ن 400 دينار إلى 600 
دينار، كما اشترط ملنحها توافر 
شروط السن واللياقة الصحية 
الذي  القيادة  واجتياز اختب���ار 
العامة للمرور  جتري���ه اإلدارة 
وفقا للقواعد واإلجراءات املبينة 
في هذه الالئحة، كما يش���ترط 

الشيخ محمد اخلالد

1 ـ القضاة وأعضاء النيابة 
العامة واملستشارون 

واخلبراء.
2 ـ أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعات واملعاهد 
التطبيقية.

3 ـ الصحافيون 
واإلعالميون.

4 ـ األطباء والصيادلة 
واملهندسون.

5 ـ املدرسون 
واإلخصائيون االجتماعيون.

6 ـ الباحثون بجميع 
مسمياتهم والقانونيون 

واملترجمون وأمناء املكتبات 
وأئمة املساجد العاملون في 

اجلهات احلكومية.
7 ـ املدربون الرياضيون 

العاملون في االحتادات 
الرياضية واألندية 

في اجلهات احلكومية.

الفئات املستثناة من شرطي 
مدة اإلقامة والراتب

1 � زوجة الكويت���ي وأرملته األجنبية أو مطلقت���ه األجنبية ممن لديها 
أبناء منه.

2 � أزواج الكويتيات وأبناؤهن من األجانب.
3 � املقيمون بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات األمنية سارية 

املفعول.
4 � الطلبة في اجلامعات أو املعاهد التطبيقية داخل الكويت.

5 � ربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات 
املصرح لهم بحمل رخصة سوق واملستثناة من شرطي مدة اإلقامة والراتب 

واملستثناة كذلك من شرط مدة االقامة الواردة في القرار.
6 � أعضاء الهيئات الديبلوماسية.

7 � الالعب���ون احملترف���ون باألندية واالحت���ادات الرياضي���ة باجلهات 
احلكومية.

8 � السائقون واملندوبون العامون ومندوبو اجلوازات والشؤون االجتماعية 
والعمل فقط ممن لديهم رخص س���وق قانونية صادرة من بلدهم أو أي 

بلد آخر سارية املفعول.
9 � اخل���دم اخلصوصيون، ومن في حكمه���م العاملون ملدة ال تقل عن 5 

سنوات متصلة لدى الكفيل نفسه، بشرط تغيير املهنة الى سائق.
10 � الفنيون املتخصصون في املجاالت النفطية بشركات النفط.

11 � أعضاء الهيئات التمريضية من املمرضني واملمرضات، واختصاصيو 
العالج الطبيعي، وجميع فنيي املهن الطبية األخرى.

12 � الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.
13 � مغسلو املوتى.

الفئات املستثناة من الشروط

نهائي

1 � املديرون العامون ومساعدوهم مبسمياتهم املختلفة.
2 � املديرون بجميع مسمياتهم.

3 � احملاسبون مبسمياتهم املختلفة.
4 � املندوبون بجميع مسمياتهم.

الفئات املستثناة 
من شرط مدة اإلقامة


