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»األنباء« تنفرد بنشر مقترح الرواتب اجلديدة في »اخلاص«

التفاصيل صفحة )29-28(

مريم بندق

تنفرد »األنباء« اليوم بنشر مقترح الرواتب 
اجلديدة للكويتيني العاملني في القطاع اخلاص 
واملطروح على جدول اعمال مجلس اخلدمة 
املدنية في اجتماعه املقرر اليوم برئاسة نائب 
رئيس الوزراء ووزير املالية مصطفى الشمالي. 
ويتضمن املقترح الذي حصلت »األنباء« على 
نسخة  منه ووفق ما صرح به رئيس برنامج 
هيكلة القوى العاملة د. وليد الوهيب ان يكون 
احلد االدنى لراتب االطباء البشريني واطباء 
االسنان مع املنحة اخلاصة من الدولة 1300 
دين����ار و900 دينار للجامعيني و650 دينارا 
للدبلوم، و3000 دينار للمتقاعدين و60% من 
الراتب االساسي للمسرحني من العمل. على 
صعيد الرواتب االساسية علمت »األنباء« ان 
الزيادات س����تكون 20% من الراتب االساسي 
للعاملني على الدرجات الوظيفية »أ« و»ب« 
واالولى والثانية و30% للعاملني على الدرجتني 
3 و4، و40% للدرجات 5 و6 و7. على صعيد 
الكوادر قالت املصادر انها ستكون محدودة 
ورفضت االفصاح عن التفاصيل مكتفية بالقول 
الفتوى والتحقيقات واجلمارك،  انها تشمل 
ولكن دون اثر رجع����ي. واختتمت املصادر 
مؤكدة ان مجلس اخلدمة املدنية سيقر الزيادات 

اليوم الثالثاء.

د. وليد الوهيب

املكافأة الشهرية املقترحة للزيادات بالرواتب  الشهرية
 لقوة العمل الوطنية باجلهات غير احلكومية

 املكافأة الشهرية املؤهل الدراسيالفئة
املقترحة )د.ك(

 مؤهل جامعي وفقا للتخصصات التالية األولى
)الطب، الصيدلة، الهندسة(

400

مؤهل جامعي وفقا للتخصصات )قانون، محاسبة، الثانية
نظم معلومات، احصاء، اقتصاد، متريض، تدريس(

350

300مؤهل جامعي )باقي التخصصات(الثالثة
 دبلوم بعد الثانوية العامة � ثانوية عامة الرابعة

+ سنتني دراسيتني تدريبيتني أو أكثر
250

200ثانوية عامة � أو دبلوم بعد املتوسطةاخلامسة
150متوسطةالسادسة
100بدون مؤهلالسابعة

مجلس اخلدمة 
املدنية يقر الزيادات 
اليوم: 40% للعاملني 
على الدرجات 5 و6 
و7.. و30% للدرجتني 

3 و4.. و20% للدرجات 
»أ« و »ب« واألولى 

والثانية
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