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»الخليج« يعلن أسماء الفائزين 
في سحب الدانة األسبوعي

للفوز.
كما مينح حساب الدانة أيضا 
العديد من اخلدمات املتميزة منها 
خدم���ة »بطاقة الدان���ة لإليداع 
احلص���ري« الت���ي متنح عمالء 
الدانة حرية إيداع النقود في أي 
وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
التي متكن عمالء  »احلاس���بة« 
الدانة من حس���اب ما لديهم من 

فرص للفوز في سحب الدانة.

دينار للتأهل ودخول السحوبات 
األس���بوعية، الرب���ع س���نوية 

والسنوية تلقائيا.
كما يتميز حساب الدانة من 
بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى 
كونه حساب مينح فرصا متعددة 
للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 
على توفير املال، وكلما زاد املبلغ 
امل���ودع وطالت م���دة بقائه في 
احلس���اب زادت الفرص املتاحة 

أعلن بنك اخلليج عن اجراء 
الثالثني  الس���حب األس���بوعي 
حلساب الدانة في 29 أغسطس 
املاضي، معلنا بذلك عن أسماء 
10 فائزين يحصل كل منهم على 
جائزة قدرها 1000 دينار، وهم: 
طيبه محمد مس���عود موس���ى 
الباني، مكيه عبدالرضا حسني 
امليل، رحمه عبداهلل س���فيان، 
عبداحملس���ن يوس���ف الدعيج، 
محمد عدنان عبدالنبي بهبهاني، 
شاهه حمد العبداجلليل، نيكولن 
زوريكا، ديسال ديسال شوتبهى، 
سري كومار، ومرمي عبداهلل علي 

احلرز.
اجلدي���ر بالذكر ان���ه يتعني 
عل���ى العمالء إيداع احلد األدنى 
لفتح حس���اب الدانة وهو 200 

الكوهجي: »المركزي« استطاع الحفاظ 
على الجهاز المصرفي وحمايته من األزمة 

أص���در احت���اد مصارف 
الع���دد اجلديد من  الكويت 
مجلة »املصارف« الذي تضمن 
متابعة للحلقة النقاشية حول 
التي  التنمية وآفاقها،  خطة 
نظمتها جمعية احملاس���بني 
الكويتية وشارك فيها عدد 
من املختصني واملهتمني وفي 
مقدمتهم رئيس احتاد مصارف 
الكويت رئيس مجلس اإلدارة 
العضو املنتدب للبنك األهلي 
املتحد حمد املرزوق الذي ألقى 
كلمة خالل احللقة النقاشية 
اوض���ح فيه���ا ان البن���وك 

الكويتي���ة أول من طالب بضرورة وجود خط���ة انفاق حكومي 
السيما عند اندالع األزمة املالية العاملية، موضحا: »لكن تفاؤلنا 
بدأ يش���وبه احلذر عندما مت اقرار خطة التنمية في فبراير 2010، 
وبالرغم من أن اخلطة ش���املة، فإننا كنا نخشى أن تكون هناك 
جرعات سياسية يتسم بها تطبيق اخلطة، وأعتقد أن بداية الغيث 

جرعة سياسية في اختيار طريقة التمويل«.
واش���تمل اإلصدار اجلديد من »املص���ارف« على حوار خاص 
م���ع الرئيس التنفيذي لبنك البحري���ن والكويت � فرع الكويت، 
عبدالرحم���ن الكوهجي أكد فيه أن بنك الكويت املركزي قام بدور 
فعال واتس���م بحكمة ش���ديدة في إدارة األزمات والتعامل معها، 
حيث انه خالل األزمة املالية العاملية احلالية استطاع »املركزي« 
الكويتي احلفاظ على اجلهاز املصرفي وحمايته وضبط السياسة 
النقدية وترسيخ االستقرار، ووصف الكوهجي الوضع االقتصادي 

في الكويت بانه قوي ومتني.
كما تضمن االصدار اجلديد تقرير »بيتك« الفصلي عن سوق 
العق���ار بالكويت الذي اش���ار الى زيادة مع���دالت منو التداوالت 
العقارية خالل الربع الثاني وحتس���ن أداء السوق على الرغم من 
تداعيات األزمة املالية العاملية واستمرار الغموض حول مستقبل 
االقتصاد العاملي بفعل أزمة اليونان والتي تفجرت خالل الشهور 
القليل���ة املاضية حيث بقيت معدالت الطل���ب عالية في مجاالت 
البناء والتش���ييد، وارجع »بيتك« ذلك إلى عدة أس���باب منها أن 
الكويت مازالت تس���تقبل س���نويا أعدادا ال بأس بها من العمالة 
الوافدة، التي تسهم في حتريك القطاع العقاري، باإلضافة إلى تلقي 
القطاع العقاري جرعة دعم من خطة التنمية واإلنفاق احلكومي 
على املشاريع، فضال عن اخلفض الذي مت في أسعار الفائدة على 

اإلقراض وحتسني شروطه.
واشتمل العدد ايضا على لقاء مع مديرة معهد مراقبة اإليرادات 
في نيويورك، كارين ليساكيرز حول تطبيق معايير مبادرة الشفافية 
للصناعات االستخراجية كخطوة ايجابية حملاربة الفساد وحتسني 
إعداد التقارير وخلق الثقة العامة، حيث اكدت ليساكيرز ان الدول 
التي أدارت مواردها وفقا ملبادئ احلوكمة والسياس���ات الشفافة 
حققت اجنازات كبيرة ومتكنت من محاربة الفقر وتقليص معدالته 
لديها، مش���يرة إلى ان مبادرة الشفافية ال شأن لها باخلصخصة 
ألنها تقوم على مراقبة ايرادات النفط والغاز وغيرها من املصادر 

الطبيعية أيا كان مصدرها وكيفية التصرف بها.
 باالضافة الى دراس���ة لرئيس قسم االقتصاد في كلية العلوم 
االقتصادية وإدارة األعمال باجلامعة اللبنانية د. محمد دياب عن أثر 
األزمة املالية واالقتصادية العاملية على البلدان النامية واالقتصادات 
الناشئة، والتي اكد فيها ان التباطؤ احلاد في االقتصاد العاملي أدى 
إلى انكماش التجارة الدولية للمرة األولى منذ بداية الثمانينيات 
وتراجع أسعار املواد األولية التي تعتبر سلع التصدير األساسية 

في معظم البلدان النامية.

في العدد الجديد من مجلة »المصارف«

نسبة العمالة الوطنية في املصانع ال تتجاوز الـ ٪2

غالف املجلة 

معظم الشركات الصناعية تعاني من عدم توافر مخرجات التعليم المهني

عند تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية 
وفقا لرأي الشركات الصناعية، بينت انه 
ال توجد معوقات بالنسبة للشركات ولكن 
ثمة ترددا وخوفا وقلقا لدى الش���باب 
الكويتي من العمل في املصانع بسبب 
ساعات وايام العمل واإلجازات والراتب 
والبدالت واألمان الوظيفي وعدم قبولهم 

وظائف فنية داخل املصانع.
واوضحت الدراسة ان معظم الشركات 
الصناعية تشتكي من عدم توافر مخرجات 
التعلي���م والتدريب املهن���ي الصناعي 
الذي يناس���ب العمل الفن���ي باملصانع 
إضافة الى منافس���ة احلكومة للقطاع 
اخلاص في الرواتب والبدالت واإلجازات 
وساعات وايام العمل واألمان الوظيفي 
ووجود كوادر خاصة للفنيني الكويتيني 

باحلكومة.
وأشارت الدراس���ة الى انه عادة ما 
يعزف الكويتيون عن العمل بعد فترة 
قصيرة لعدم حتملهم ساعات وايام العمل 
وظ���روف العمل داخل املصانع والعمل 
في أماكن بعيدة عن املدينة اضافة الى 
عدم التزام الكويتي بنظام الشركة من 
ناحية ال���دوام وكثرة االجازات الطبية 

والطارئة.

وذلك يتضح من املسميات الوظيفية لدى 
املصانع التي شملتها الدراسة مثل »سائق، 
عامل نقل، مندوب، م����وزع« وهي وظائف 
بطبيعتها غير جاذبة للمواطنني الباحثني 
عن الوظائف. كما اعتبرت الشركات من خالل 
ردودها ان النسبة احلالية 2% مناسبة وال 
حتتاج لتعديل وممكن إعادة النظر فيها بعد 
فترة. وحسب ما ورد في الدراسة يغلب على 
العمالة الوطنية عموما عدم االلتزام مبواعيد 
العمل وكثرة اإلجازات الطبية والطارئة وكذلك 
عدم توافر اخلبرات واملؤهالت املتخصصة 
للمصانع وعزوفهم عن العمل داخل املصانع 
أو في أماكن بعيدة عن املناطق السكانية. 
فيما يتعلق مبقترح تعديل النسبة من ثابتة 
الى نسبة متغيرة حس����ب املهن، اقترحت 
الشركات حسب ما جاء في الدراسة تطبيق 
النسبة على إجمالي الوظائف وليس على مهن 
محددة لصعوبة تعيني الكويتيني في بعض 
الوظائف وخاصة الفنية داخل املصانع إضافة 
الى إمكانية ترك توزيع النسبة احلالية لكل 
شركة حسب حاجتها من الوظائف وحسب 

قبول الكويتيني لها.

المعوقات

ومن املعوقات التي تواجه املصانع 

في املصانع تتطلب مهام اوسع نطاقا وساعات 
عمل أكثر اضافة لش����عورهم بعدم األمان 
الوظيفي، والنظرة غير اإليجابية في املجتمع 
للعمل الفني وخاصة داخل املصانع. وبينت 
الدراسة ان الكويتيني )حسب املصانع التي 
شملتها الدراسة( يتوزعون حسب املستويات 
الوظيفية كالتالي: الوظائف القيادية عددهم 
139 � الوظائف اإلشرافية 40 � الوظائف الفنية 
35 � الوظائف اإلدارية 120 � الوظائف اإلدارية 
املساعدة 94 � الوظائف القانونية 1. ويتضح 
أن الغالبية ونسبتهم 90% يعملون بوظائف 
في اإلدارة الرئيسية للشركة و10% في املصانع 
وهذا ي����دل على ان الكوادر الوطنية ترغب 
في العمل في الوظائف اإلدارية وليس في 
املصانع كوظائف لها عالقة بصميم املجال 
الصناعي، مما يطرح تساؤال هاما عن مصير 
املوارد البشرية الوطنية في حال متت إقرار 
زيادة نسبتها في القطاع احلكومي. ووفقا 
للمجموعة اإلحصائية للعمالة في القطاع 
األهلي الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل فإن نسبة العمالة الوطنية املشتغلة 
في قطاع الصناعات التحويلية بلغ نحو %2.2 

للعام 2008 ونحو 2.5% للعام 2009.
كما أشارت الدراسة الى أن نسبة العمالة 
الهامشية مرتفعة جدا في القطاع الصناعي 

اعتبر احتاد الصناعات 
أن����ه من  الكويتي����ة 
الصعب زيادة نسبة 
العمال����ة الوطنية في 
املصانع والشركات الصناعية على 2% في 
املرحلة احلالية على األقل حلني إيجاد احللول 
التي تساهم في رفع هذه النسبة وباألخص 
مبا يتعلق بدور اجلهات احلكومية املختصة 

في هذا املجال.
واشار االحتاد في دراسة حديثة صدرت 
عنه بعنوان »دراسة العمالة الوطنية لدى 
القطاع الصناعي الكويتي.. الواقع والتحديات« 
وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
إلى الصعوبات التي قد تنجم جراء تعديل 
إلزام قطاع الصناعة التحويلية من النسب 
الثابتة الى النسب املتغيرة حسب املهنة )كما 
هو مفروض حاليا على اجلمعيات التعاونية(، 
وذلك بسبب عدم متاثل املصانع مع بعضها 
البعض في هياكلها الوظيفية كون أن طبيعة 
اإلنتاج ونوع النشاط يحدد شكل هذه الهياكل 

وطبيعة تركز العمالة فيها.
كما أكدت الدراسة على حرص الشركات 
الكويتيني  الوطنية على تعيني  الصناعية 
)حسب ما ورد في ردود الشركات التي شملتها 
الدراس����ة وعددها 64 شركة( ولكن حتتاج 
الى مس����اعدة ودعم من احلكومة لتحقيق 
هذا الهدف. وأكدت الدراس����ة على ضرورة 
جدي����ة احلكومة في تطبيق االلتزام بنظام 
العمل ملوظفي الدولة مثل الدوام واإلجازات 
املرضية والطارئة وتطبي����ق مبدأ الثواب 
والعقاب للمقصر والثواب واملكافأة للمجتهد 
واملنت����ج بدال من اإلفراط ف����ي منح الهبات 

وزيادات الرواتب.
وأضافت الدراسة: على احلكومة ان تهتم 
بشكل اكبر بالقطاع الصناعي الكويتي وتشجع 
وتدع����م املنتج الكويت����ي بتفعيل القوانني 
واصدار وتعديل بعض التش����ريعات التي 
تساعدهم في االستمرار واإلنتاج باجلودة 

والسعر املنافس للمنتجات األجنبية.
ومن املبررات التي س����اقتها الدراس����ة 
إلعراض الكويتيني عن العمل في الشركات 
واملصانع احمللية تتمثل في عدم توافر حوافز 
مادية ومعنوية خصوصا ان طبيعة الوظائف 

في دراسة أعدها اتحاد الصناعات الكويتية عن العمالة الوطنية في المصانع:

90% من الكويتيين يعملون بوظائف في اإلدارة الرئيسية للشركات و10% في المصانع
نسبة العمالة الوطنية في المصانع 2%.. مناسبة حالياً ومن الصعب زيادتها

دراسة

اقتراحات لتشجيع الشباب للعمل بالشركات الصناعية

رواتب الموظفين في القطاع الصناعي

الشهادات المطلوبة

ومن اهم املقترحات التي اشارت اليها الشركات 
في ردودها والواردة في الدراسة لتشجيع وجذب 
الشباب الكويتي للعمل في الشركات الصناعية 

الكويتية:
� على احلكوم����ة ان تكون جادة في تطبيق 
االلتزام بنظام العمل ملوظفي الدولة مثل الدوام 
واالجازات املرضية والطارئة وتطبيق مبدأ العقاب 
للمقصر والثواب واملكافأة للمجتهد واملنتج كما 
يتم تطبيقه بالقطاع اخلاص وان تكون ساعات 
وايام العمل والرواتب والبدالت واالجازات واملزايا 
االخرى نفسها بني القطاعني العام واخلاص وذلك 
للتقلي����ل من جاذبية العمل ف����ي الوظائف لدى 

احلكومة.
� تطوير وتعديل املناهج الدراسية وادخال 
مادة عن القطاع اخلاص وخاصة القطاع الصناعي 

ضمن مراحل الدراسة نظريا وعمليا.
� زيادة الدعم املادي واملزايا للشباب الكويتي 
الراغب في العمل بالقطاع الصناعي بحيث مينح 
ب����دالت ومكافآت مالية م����ن احلكومة تزيد عن 
نظرائهم باحلكومة وذلك لتشجيعهم وترغيبهم 

في العمل لدى الشركات الصناعية.
� تعديل واقرار قانون العمل بالقطاع االهلي 
اجلديد مبا يتناسب مع وجود الكويتيني في القطاع 

اخلاص وخاصة االستقرار واالمان الوظيفي.

يتضح من خالل البيان���ات التي جاءت من 
الشركات الصناعية بأن الرواتب األساسية التي 
تقترحها أو متنحها للكويتيني حسب مؤهالتهم 
الدراسية كالتالي: - املؤهل اجلامعي بداية الراتب 
تتراوح بني 200 دينار و800 دينار ويعتمد على 
طبيعة التخصص إن كان فنيا أو إداريا. - املؤهل 
دبلوم بعد الثانوية بداية الراتب تتراوح بني 200 
دينار و450 دينارا ويعتمد على التخصص فني 
او اداري. - مؤهل الشهادة الثانوية بداية الراتب 
تتراوح بني 150 دينارا و380 دينارا ويعتمد على 
الوظيفة. - املؤهل دبلوم بعد املتوس���طة بداية 

الراتب يتراوح من 150 دينارا إلى 250 دينارا.
ويجب األخذ في االعتبار قدرة الشركة املالية 
واإلنتاجية عند التحدث عن تغيير نسب العمالة. 
مع مالحظة ان الرواتب ف���ي القطاع الصناعي 
املتمثل في نتائج االستبيان بعضها أقل أو تعادل 
رواتب احلكومة األساس���ية. ويتضح أيضا من 
خالل ردود الش���ركات الصناعية في االستبيان 
أن احلكوم���ة تنافس القط���اع اخلاص وخاصة 
القط���اع الصناعي في من���ح الرواتب والبدالت 
والكوادر واملزايا للكويتي���ني وبذلك يفضلون 

العمل باحلكومة.

أشارت الدراس���ة إلى أن الشهادات املطلوبة 
للعمل في القطاع الصناعي هي:

- جامعي تخصص هندس���ة، علوم إدارية 
وكلية العلوم.

- دبلوم بعد الثانوية تخصص جتاري، فني 
وصناعي.

- شهادة الثانوية العامة.
- دبلوم بعد املتوس���طة األكث���ر طلبا هو 

تخصص فني وصناعي.
وهذا يعطي مؤشر ما هي مخرجات التعليم 
األكثر طلبا لس���وق العمل في القطاع الصناعي 

الكويتي. ونشير الى انه وفقا للبيانات التي مت 
جمعها عن طريق االستبيان فإن أكثر التخصصات 
املطلوبة هي تخصصات العلوم اإلدارية مما يعني 
انه يتوافر لدى املصان���ع العديد من الوظائف 
اإلدارية عالوة على الوظائف التي تتعلق بالناحية 
الفنية واإلنتاج داخل املصن���ع كما ان احتياج 
املصانع الى العمالة ذات االختصاص الفني يشير 
الى مشكلة في استقطاب مثل هذه العمالة مما يؤكد 
على أهمية ان تكون مخرجات التعليم والتدريب 
تكفي للعمل في القطاع الصناعي ومن ثم متهد 

الطريق الى الزيادة في العمالة الوطنية.

توزيع الكويتيين في المصانع والشركات المحلية 
حسب البيانات الواردة في الدراسة

موظفون فنيون 10%موظفون إداريون %90


