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 ،تقدمت الحكومة العام الماضي باقتراح يهدف إلى إصالح سلّم الرواتب الحكومية

في حال تمت الموافقة على هذا و .األمة مجلس من الموافقة بانتظار يزال وال

سيتم إعادة تصنيف المسمّيات الوظيفية  ،المسّمى بالبديل االستراتيجي المشروع

وفقاً لمعدل  القطاع الحكومي وتقديم تعديل سنوي جهات وتوحيد الرواتب في كافة

ومن المفترض أن تساهم تلك المعايير في  لتضخم باإلضافة إلى تعديالت أخرى.ا

حيد سلّم الرواتب في القطاع الحكومي. نمو األجور وتوتمكين الحكومة من التحكم ب

وسيشمل هذا كافة الموظفين في جهات ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع 

السلك العسكري الذي يضم موظفي الدفاع موظفو فقط ويستثنى من ذلك  ،النفطي

 والحرس الوطني والشرطة واإلطفاء.

ل العام اوأول من مليون دينار خال 053وتقّدر تكلفة البديل االستراتيجي بنحو 

مليار  5..5أجور القطاع الحكومي التي تبلغ  مجموعةمن  ٪5.5أو  ،تطبيقه

وستأتي هذه التكلفة من زيادة رواتب الموظفين الذين يتقاضون أقل من سلّم  دينار.

إذ تقّدر نسبة  ،الذين يتقاضون أجوراً أقل من فئتهم الوظيفية(أي الرواتب الجديد )

األمر  ،في المتوسط ٪11وسيتم زيادة رواتبهم بواقع  ،٪45 بنحوهؤالء الموظفين 

   الذي قد يؤدي إلى إنعاش دخل األسرة خالل العام األول من التطبيق. 

 ،ما يخص الموظفين الذين يتقاضون أجوراً أعلى من سلّم الرواتب الجديد أما في

، بل سيتم تجميد رواتبهم حتى تتساوى مع الرواتب التي فلن يتم تخفيض أجورهم

يتم تعديل الرواتب لهذه الفئة وفقاً  سوفوتتناسب ودرجاتهم وتصنيفاتهم الوظيفية. 

 لنسبة التضخم.

على المال العام  ةكبيرمبالغ  توفيرالحكومة من  هذه اإلصالحات وستمّكن

ما يزيد المالي الوفر تشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ و وتحسين كفاءة انتاجيتها.

وبحلول السنة . من التطبيق األولىالعشر سنوات المليار دينار خالل  16عن 

 ٪20أكثر من فاتورة األجور الحكومية بتنخفض  يقدر أن ،العاشرة من التطبيق

   .االصالحية ةخطوتلك الاتخاذ  حال عدمفي  عن الفاتورة

البديل االستراتيجي نتيجة سنوات عديدة من البحوث والدراسات من قبل وقد جاء 

سيتكفّل مجلس و .المجموعة الثالثية العالمية لالستشاراتمجلس الخدمة المدنية و

الخدمة المدنية الذي يعتبر الجهة األولى المسؤولة عن آلية التوظيف في كافة 

وتعتمد أهداف  الموافقة عليه.جهات القطاع الحكومي بتطبيق المشروع فور 

التي  عة الثالثية العالمية لالستشاراتالمجموالدراسة المقدمة من المشروع على 

الهيئة العامة و قديم االستشاراتلت "أوليفر وايمان"شركة  ركة بينمشت تعّد مؤسسة

والتي قد أجرت دراسات مطّولة  ،الكويتي للتنمية االقتصاديةالصندوق و لالستثمار

 آلية الرواتب في القطاع الحكومي والجهات التابعة له والقطاع النفطي.عن 

اإلنصاف في سلّم الرواتب وزيادة ويهدف البديل االستراتيجي بشكل أساسي إلى 

إذ كشفت الدراسات عن وجود تفاوت كبير في رواتب القطاع الحكومي. ، الشفافية

احد المؤسسات يبلغ راتب الُمحاسب من الدرجة الرابعة في  ،فعلى سبيل المثال

. ويرجع ذلك إلى كثرة اتوزارالوظيفة المماثلة في احد الراتب ضعف المستقلة 

باستثناء عالوة األبناء والعالوات  والفروقات الكبيرة بينهاالخاصة العالوات 

طاع الحكومي. ومن في الرواتب األساسية في الق ااالجتماعية. كما ان هنالك تفاوت
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بأن األداء الوظيفي ال يلعب أي دور في  أظهرتغير المفاجئ أن الدراسات قد 

  تفسير هذا التفاوت في الرواتب.

وتظهر الفروقات في التعويضات المالية في القطاع الحكومي في داخل الجهات 

أكبر نسبة من التي تحوي  بعض الجهات وفيالحكومية وبين بعضها البعض. 

سيتلقى أكثر من نصف أو ثلثي دون المتوسط ظفين الذين يتقاضون أجوراً المو

بعض الجهات األخرى تعديالت بسيطة زيادة في رواتبهم. بينما ستتطلب  هاموظفي

 .أقل من سلم الرواتب الجديد رواتبمن موظفيها يتقاضون  قليلةفقط بما أن نسبة 

ويهدف البديل االستراتيجي إلى توحيد سلّم الرواتب واوأجور اوأساسية والعالوات 

الوظيفية في محاولة لتسوية الرواتب بالنظر إلى الفروقات الوظيفية وأخذها بعين 

وظيفية  درجة خمسة عشرمن يقترح مشروع القانون احداث سلم واالعتبار. 

المشروع يهدف ووتها الخاصة بها. ولكل فئة وظيفية عال ،رواتب أساسية موّحدةو

توحيد التصنيفات الوظيفية الذي سيتم وفق المعيار الدولي للتصنيف الوظيفي الى 

(ISCO).    

كما يهدف المشروع أيضاً إلى التحكم بنمو فاتورة اوأجور والرواتب في القطاع 

في  ٪12فاتورة األجور خالل العقدين الماضيين ما يقارب  نمو إذ بلغ ،الحكومي

 ٪11و 2012-2011في السنة المالية  ٪20تلك النسبة وبلغت . سنويا المتوسط

الحاجة الماسة . ويرجع تسارع النمو جزئياً إلى 2013-2012في السنة المالية 

وجود نظام متكامل يتيح للحكومة فرصة التحكم بفاتورة االجورة بصورة أدق ل

ليحول دون تزايد الفئات الوظيفية الجديدة واالمتيازات والكوادر التي من المزعم 

 أن يعالجها النظام الجديد. 

واوأجور كما  الرواتبتحسين نمو ومن المفترض أن يساهم المشروع الجديد في 

متوسط نمو فاتورة اوأجور والرواتب إلى ما يقارب  ّفض منيخمن المفترض أن 

النظام  ويشكو. باإلضافة إلى تعزيز الشفافية واإلنصاف في اوأجور سنوياً  9٪

تأخذ بعين االعتبار نمو غالء الواضحة لنمو األجور التي لية اآلغياب  منالحالي 

إحدى الخطوات وبالتالي، فإن المعيشة والتغيرات التي تطرأ على سوق العمل. 

تتمثل في تقديم تعديل سنوي وفقاً لمعدل التضخم. كما سيتم تقديم  اإلصالحية

مراجعة للرواتب كل أربع سنوات والتي من خالهلها سيقوم مجلس الخدمة المدنية 

 اهذسمح ي. وسالدولة ميزانيةمع اهداف  ىتتماشبإجراء تعديالت على سلّم الرواتب 

وفق التغيرات والظروف التي سلّم الرواتب على عديالت القيام بتبللسلطات النظام 

     يمّر بها سوق العمل.

يشير التحليل الذي  إذاوأداء الوظيفي. ارتقاء ويهدف المشروع أيضاً إلى تشجيع 

 الحالي التحليل السنوي فشلإلى  العالمية لالستشارات الثالثيةالمجموعة أجرته 

من  ٪10األفضل أداء خاصة مع حصول في تحديد الموظفين لألداء الوظيفي 

نظام الجديد أال السيتطلّب  ،الموظفين على درجة اإلمتياز. ولمعالجة هذه المسألة

ما   ،٪10تتجاوز نسبة الموظفين الذين يتلقّون الدرجة الجديدة ألفضل تقييم 

 سيسّهل على الحكومة تحديد الموظفين األفضل أداء ومكافأتهم بصورة أكثر فاعلية.

ل من شأنها تسهي سلّم الرواتب واوأجور خطوة جيدةل الجديد مشروعالوسيشكل 

ن فاعلية النظام الوظيفي في القطاع كم بفاتورة اوأجور والرواتب وتحسيالتح

في تحفيز الموظفين وزيادة ومن المفترض أن تساهم هذه الخطوات الحكومي. 

هنالك من دون شك، كُكل. انتاجيتهم وبالتالي فاعلية وانتاجية القطاع الحكومي 

ولكن هذه الخطوة األولى تعّد أساسية  ،العديد من الخطوات التي من المهم اتخاذها

 وسهلة التطبيق.
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