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337 مليون دوالر حتويالت الفلبينيني 
بالكويت في 5 أشهر بنمو سنوي %12.4

عالء مجيد

وصلت حتويالت العمالة 
الفلبينيــة فــي الكويت إلى 
33٦.5 مليون دوالر )4.١٠٢ 
مليون دينار( في اخلمســة 
اشــهر املاضيــة مــن العام 
احلالي، بارتفاع ١٢.4% سنويا 
مقارنــة بـــ ٢٩٩.4 مليــون 
دوالر )٩١.١ مليــون دينار( 
قاموا بتحويلها خالل الفترة 
نفسها من ٢٠١8، وذلك حسب 
الرســمية للبنك  البيانــات 

املركزي الفلبيني.
وشهد شــهر مايو عودة 
في ارتفاع حجم التحويالت، 
حيــث وصلــت حتويــالت 
العمالــة الفلبينية في مايو 
املاضــي إلــى 78.8 مليــون 
دوالر )ما يعادل ٢4 مليون 
دينار( بارتفاع شهري 8.%3٢، 
مقارنة بتحويل 5٩.3 مليون 
دوالر )٢٠.8 مليون دينار( في 
أبريل املاضي، ويبلغ متوسط 
حتويالت الفلبينيني سنويا 

نحو 8٠٠ مليون دوالر.

العام احلالــي، وبانخفاض 
سنوي ١.٩%، تلتها اإلمارات 
بتحويــالت بلغــت 7١3.3 
مليون دوالر بتراجع سنوي 
١8.٢%، ثــم قطر بتحويالت 
بلغــت 34١.٩ مليون دوالر 
بتراجع سنوي ١٩.٦%، فيما 
حلــت الكويــت فــي املركز 

الرابع.
وشهدت حتويالت العمالة 
الفلبينية من سلطنة عمان 
تراجعا سنويا بنسبة ٩.%8 
منخفضــة الــى 88.١ مليون 
دوالر في اخلمسة اشهر من 
العام احلالي، مقارنة بـ 88.7 
مليون دوالر خــالل الفترة 
العــام املاضي،  نفســها من 
وعلى العكــس فقد ارتفعت 
حتويالت العمالة الفلبينية 

الدولي، فالتحويالت  للبنك 
هي شــريان حيــاة للبلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل 
ووســيلة فعالــة للحــد من 
الفقر ألنها توجه مباشرة إلى 
األسر، علما ان الفلبني حتتل 
املركز الرابع في اســتقطاب 
حتويالت العمال بقيمة 33.8 

مليار دوالر خالل ٢٠١8.
يذكر انه مت إصدار مرسوم 
باملوافقة على اتفاقية بشأن 
تشغيل العمالة املنزلية بني 
حكومــة الكويــت وحكومة 
الفلبني واملوقعة  جمهورية 
في الكويت بتاريخ ١١/٢٠١8/5 
ومن اهم بنودها عدم احتفاظ 
صاحب العمل بجواز العامل 
العمالــة  وضمــان حقــوق 
وفق قانون الكويت والتزام 
صاحب العمل بتوفير املأكل 
وامللبــس وتســهيل فتــح 
احلســاب املصرفــي للعامل 
وتسهيل عودة العمالة عند 
انتهاء العقود وااللتزام بدفع 
الرواتب واحلد األدنى وفق 

قوانني الكويت.

لدولة البحرين بنسبة 7.٦٩% 
لتصــل إلــى ١٢٩.5 مليــون 
دوالر، مقارنة بـ 7٦.3 مليون 
دوالر خالل الفترة املقابلة من 

العام املاضي.

شريان حياة
وتعــد التدفقــات املالية 
بتحويــالت  املرتبطــــــــة 
العاملني في اخلارج مصدرا 
مهما للتمويل اخلارجي في 
الــدول النامية، وتســتحوذ 
دول اخلليــج على النصيب 
األكبر من التحويالت للخارج 
عامليا، بعد الواليات املتحدة 
األميركيــة، العتمادها على 
العمالــة الوافدة فــي أغلب 

التخصصات.
وحســب تقريــر حديث 

ً 800 مليون دوالر متوسط حتويالتهم سنويا

وبحسب اإلدارة املركزية 
لإلحصــاء، يبلــغ إجمالــي 
الفلبينية بالكويت  العمالة 
٢4٢.١ ألــف فلبيني تقريبا، 
منهم ٦8% يعملون في القطاع 
العائلي أو ما يعرف باخلدم، 
ويشكل الفلبينيون بالكويت 
٦.4% من إجمالي الفلبينيني 
باخلــارج وأغلب املهن التي 
الفلبينيــون  يعمــل فيهــا 
بالكويت اخلدمة واملبيعات.

السعودية بالصدارة
وعلــى صعيد حتويالت 
الفلبينيني من دول اخلليج، 
فقــد تصــدرت الســعودية 
القائمــة بتحويــالت بلغت 
٩54.7 مليــون دوالر خالل 
اخلمسة اشــهر املاضية من 

33 % ارتفاعًا شهريًا بالتحويـالت خـالل مايـو إلى 79 مليون دوالر
السعودية تتصدر دول اخلليج بتحويالت الفلبينيني.. والكويـت رابعاً
70 % زيـادة سنويـة بتحويـالت العمالـة الفلبينيـة في البحريـن

»بلومبيرغ«: العراق ينظر للكويت 
كمالذ آمن اقتصادياً

»اويل اند غاز 360«: أستراليا ستتفوق 
على قطر كأكبر مصدر للغاز بالعالم

محمود عيسى

تناولت وكالــة بلومبيرغ اإلخبارية 
تطور العالقات السياسية واالقتصادية 
بني الكويت والعراق، مشيرة إلى زيارة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
إلى بغداد في وقت سابق من هذا الصيف، 
والتي سبقتها زيارة الرئيس العراقي برهم 
صالح للكويت للمرة األولى في الشتاء 
املاضي، ثم التصريح اإليجابي الذي أدلى 
به رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي 
الشهر املاضي، والذي أكد خالله على أن 
اآلفاق والفرص املستقبلية بني البلدين 

أكبر بكثير من املخاوف والعقبات.
ومضت الوكالة إلــى القول بأن بناء 
الثقة الديبلوماسية بني البلدين، له هدف 
استراتيجي كبير بالنسبة للعراق، الذي 
واجه أزمات إقليمية فضال عن التوترات 
اجليوسياســية باملنطقة، حيث يعترف 
العراق بالكويت كمالذ آمن نسبيا، نظرا 
الحتفاظها بعالقات ودية مع مختلف الدول 
واالطراف املؤثرة في املنطقة، على نحو 
يسمح لها بتعميق العالقات االقتصادية 
مع العراق دون إثارة الشكوك أو املواقف 

غير املريحة.

فرصة استثمارية
أما بالنسبة للكويت، فقالت الوكالة إن 

العراق طاملا كان سوقا وفرصة استثمارية 
ضخمــة على عتبة بوابــة الكويت، فضال 
عن كونــه ابتعادا عن التوتــرات األخرى 
في شــبه اجلزيرة العربية، حيث تشــعر 
الكويت بــأن العراق هو أحــد األماكن في 
املنطقة التي ميكنها أن تبسط فيها نطاق 

سياستها اخلارجية.
ورأت »بلومبيــرغ« أن هذا التداخل في 
املصالح يؤتي ثماره بالفعل لكال البلدين، 
حيث يجري التخطيط بينهما لتطوير حقول 
نفط مشتركة، أحدهما في منطقة صفوان.

كما أن الكويت تساعد العراق في تطوير 
حقول الغاز في جنوب العراق، وبالنسبة 
لبغداد، فإن هذه املشروعات حتمل إمكانية 
تطوير إستراتيجية لصناعة الهيدروكربون 
تكون مستقلة عن املصالح النفطية للدول 

األخرى في املنطقة.
وانتهت وكالة بلومبيرغ إلى القول 
بأنه خــارج نطاق النفــط، فقد وعدت 
الكويت باالســتثمار بكثافــة في إعادة 
إعمــار املــدن العراقية التــي تضررت 
باحلرب، إضافة إلى خطط إلنشاء مناطق 
اقتصادية خاصة على احلدود، مما يتيح 
لكل جانب حرية الوصول إلى أســواق 
الطرف اآلخر، ومن أجل ذلك زار وزيرا 
التجارة في كال البلدين الشهر املاضي 
موقعا محتمال في صفوان إلحدى هذه 

املناطق املزمع إقامتها.

محمود عيسى

قال موقع اويل اند غاز 3٦٠ إن أستراليا 
ستتفوق خالل األشــهر الـ ١٢ املقبلة على 
قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي املســال 
في العالم، وذلك استنادا الى تقديرات إدارة 
معلومــات الطاقة التابعة لــوزارة الطاقة 

االميركية.
وأضاف املوقع ان طاقة الغاز الطبيعي 
املسال األســترالية وصلت إلى ١١.4 مليار 
قــدم مكعبة في اليوم هــذا العام، أي أكثر 

مــن 4 أضعاف ما كانت عليه في ٢٠١١ كما 
جتاوزت طاقــة قطر في هذا املجال. وكان 
إدارة معلومات الطاقة األميركية صرحت 
في تقرير صدر يوم االثنني بأن»أستراليا 
صدرت من الغاز الطبيعي املسال في نوفمبر 
٢٠١8 وأبريــل ٢٠١٩ أكثر مما صدرت قطر، 
وخــالل العام املقبل، وفــي ضوء التركيز 
على املشاريع األسترالية التي مت تشغيلها 
مؤخرا بكامــل طاقتها، تتوقــع اإلدارة أن 
تصدر أستراليا من الغاز الطبيعي املسال 
بصورة مستمرة أكثر مما ستصدره قطر«.

مشاورات بني البلدين إلقامة مناطق جتارة حرة على احلدود وتعميق التعاون

في غضون الـ 12 شهراً املقبلة

الراتب الذي يتقاضاه املوظف يجب أن 
يكون له حد أدنــى وحد أقصى، ويعتمد 
حتديده على مستوى املعيشة والرواتب التي 
يتم دفعها في سوق العمل وتقييم الوظيفة، 
وهذه عناصر رئيســية يجب أخذها في 
االعتبار عند وضع جدول رواتب للموظفني 
في أي جهة عمل سواء القطاع احلكومي أو 

اخلاص أو النفطي.
وكثير من الدول تقوم بدراسة ميدانية 
وإحصائية ملستوى املعيشة، عن طريق معرفة 
أسعار السلع االستهالكية وتكاليف األفراد 
األخرى من كهرباء وماء وســكن وتعليم 
وصحة، وفي الكويت هناك مركز إحصاء 
حكومي يقوم بهذه الدراســات وينشرها 

سنويا.
وهناك أيضا دراسات تقوم بها شركات 
استشارية سنويا ملستوى الرواتب في بعض 
الدول وحسب طلب احلكومة أو قطاعات 
األعمال األخرى، كمــا أن هناك نظاما مت 
اعتماده منذ الستينيات في القطاع النفطي 
وفي الثمانينيات في بعض اجلهات احلكومية 
القطاعات اخلاصة، ويسمى نظام  وبعض 
تقييــم الوظائف، ومت تطبيقــه في كثير 
من الدول وســبقتنا فيه الدول األوروبية 
وإجنلترا والواليات املتحدة واملنظمة العاملية 
لألمم املتحدة وفروعها، كما تقوم منظمة 
العمل الدولية بهذا النوع من الدراســات 

واالستشارات.
وقد بدأ القطاع النفطي الكويتي بوضع 
جداول رواتب لكل شركة نفطية على حدة، 
ولكن بعدها بسنوات قامت بتوحيد الرواتب 
لكل القطاع النفطي بجدول رواتب واحد بعد 
دراســة مستوى الرواتب في سوق العمل 
الكويتي واخلليجي، واعتمدت نظام تقييم 
الوظائف بالنقاط، وبعدها قامت بعض اجلهات 

احلكومية ذات امليزانيات املســتقلة، مثل 
مؤسســة الكويت لألبحاث العلمية، وبنك 
الكويت املركزي، واخلطوط اجلوية الكويتية، 
باعتماد نظام تقييم الوظائف لتحديد الراتب 

لكل وظيفة.
لذلك، أصبحــت هناك فروقات رواتب 
بني اجلهات احلكومية، ما ســبب مشكلة 
زيــادة ميزانيــة البــاب األول للرواتب، 
ومشــكلة التوظيف للخريجني الكويتيني 
الذين ينتظرون التوظيف في هذه اجلهات، 
وليس املعروض عليهم في وزارات الدولة 
ذات امليزانية امللحقة بجدول ديوان اخلدمة 
املدنية، وهو ما يسمونه بالبطالة االختيارية.

وفي ضوء ما سبق، جاءت دراسة البديل 
االستراتيجي لسياســة الرواتب اجلديدة 
بطلب حكومي حلل مشكلة فروقات الرواتب 
وحتديد تقييم لكل وظيفة، حســب نظام 
تقييم الوظائف بالنقاط الذي سبقته دراسة 
ملستوى رواتب سوق العمل، وتوصيف جميع 

الوظائف وتقييمها حسب النظام اجلديد.
وبناء على ذلك، اقترحت جدول رواتب 
موحدا لكل اجلهات احلكومية مثل القطاع 
النفطي، واصبح جاهزا للتطبيق منذ 2015، 
ولكن ولألسف اصبح هناك جدال ومناقشة 
بني بعض أعضاء مجلــس األمة الكويتي 
واحلكومة ووجود مالحظات لديهم عليه، 
مع أنني متأكد أن هذه الدراســة والنظام 
اجلديد ستحل مشاكل كثيرة وتزيد رواتب 
الكثير من اخلريجني واملوظفني الكويتيني، 
إال أن عدم الفهم الكامل واالســتيعاب من 
بعض األعضاء وخاصــة اجلوانب الفنية 
واملهنية للبديل االستراتيجي، ورفض القطاع 
النفطي تطبيقه عليهم مع أنه مطبق عليهم 
منذ ســنوات، عّطل وأّخر تطبيق البديل 

االستراتيجي.

املستشار الكويتي

حتديد الراتب 
حسب تقييم 

الوظيفة
Abumishari1@yahoo.comد.عبداهلل فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

»بيتك«: الودائع تتخطى حاجز 44 مليار دينار ألول مرة بتاريخها
بنهاية يونيو املاضي بنمو سنوي %1.2

  
  

39.4 

41.2 

41.6 

43.5 

44.0 4.4% 

4.6% 1.1% 

4.6% 1.2% 

0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%

37

38

39

40

41

42

43

44

45

2015 2016 2017 2018 2019

2015-2019   

 % 

 
 

  

0.2 

0.2 

0.3 

0.4 

0.3 

5.0 

6.3 

6.7 

6.6 

6.6 

 -  1.0  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019 

  

 

 5.0 6.0 7.0

 

قال تقرير صادر عن بيت 
الكويتــي »بيتك«  التمويل 
إن إجمالــي الودائــع لــدى 
البنوك الكويتية ارتفع في 
يونيو املاضي، وفق بيانات 
الكويت املركزي، على  بنك 
أساس سنوي بنسبة ١.٢% 
متجاوزة للمرة األولى حاجز 
44 مليــار دينار، تزامنا مع 
ارتفــاع النشــاط االئتماني 
للبنوك بنســبة 4.8% على 
أساس سنوي، حني سجلت 
أرصدة التسهيالت االئتمانية 
في يونيو نحو 37.٩ مليار 

دينار.
النمــو  وبلغــت قيمــة 
السنوي للودائع نحو 5٠5.5 
ماليني دينار، مدفوعا بارتفاع 
ودائع القطاع اخلاص بنسبة 
١.5%، فيما تراجعت الودائع 
احلكومية على أساس سنوي 
بشــكل طفيف أي بنســبة 

.%٠.8
وعند املقارنة على أساس 
شهري، ارتفعت ودائع القطاع 
اخلاص بنسبة بلغت ٢.٦% 
في يونيو أي ما يعادل ٩35.3 
مليون دينار، مقارنة بـ 3٦.٢ 
مليــار دينار فــي مايو عام 
٢٠١٩، فيما تراجعت الودائع 

احلكومية بنحو ٦.٢%.
وارتفعت حصة الودائع 
للقطاع اخلاص حني مثلت 
حصــة قدرهــا 84.3% مــن 
إجمالــي الودائع في يونيو 
٢٠١٩ مقارنة بـ 84% في يونيو 
٢٠١8، بينما تراجعت حصة 

٩3.٢% مــن إجمالــي ودائع 
القطاع اخلاص، مرتفعة قليال 
عن نسبتها من إجمالي ودائع 
القطاع اخلــاص في يونيو 

٢٠١8 البالغة نحو 4.٩٢%.
يشــير توزيــع الودائع 
بالعملة احمللية وفقا آلجالها 
إلــى أن الودائع ألجل متثل 
اجلانــب األكبر مــن ودائع 
القطــاع اخلــاص بالعملــة 
احمللية، وقد بلغت حصتها 
في يونيو 58.3% من ودائع 
العملة احملليــة مقابل %58 
فــي نفس الشــهر من العام 
املاضــي، بينمــا تراجعــت 
حصة الودائع حتت الطلب 
بنحو طفيف والبالغة نحو 
٢٦.3% مــن إجمالي الودائع 
بالعملــة احمللية في يونيو 
٢٠١٩ مقارنة بـــ ٢٦.7% في 
يونيو ٢٠١8، بينما حافظت 
ودائع االدخار على حصتها 
من إجمالي الودائع بالعملة 
احمللية مستحوذة على ١5.3% 
في يونيو من العام احلالي 

على أساس شهري.
وعلى ذلك ارتفعت ودائع 
القطــاع اخلــاص بالعملــة 
احملليــة فــي يونيــو على 
أساس شهري بنسبة ٢.١% 
حني بلغت 34.٦ مليار دينار 
مقارنة بـ 33.٩ مليار دينار 
في مايو ٢٠١٩. على اجلانب 
اآلخر ارتفعت ودائع القطاع 
اخلاص بالعمالت األجنبية 
بنسبة ٩.١% وصوال إلى 5.٢ 
مليار دينــار مقارنة بـ 3.٢ 
مليار دينار في مايو ٢٠١٩.

الودائع احلكومية
بلغــت ودائــع القطــاع 
احلكومي في البنوك احمللية 
الكويتية ٦.٩ مليارات دينار 
فــي يونيــو متراجعة على 
أساس سنوي بنسبة 8.٠% 
بينما تراجعت على أساس 
شــهري بنســبة ٦.٢% عن 
حجمها في مايو ٢٠١٩ البالغ 

نحو 7.4 مليارات دينار. 
ويشــير توزيــع ودائع 
القطــاع احلكومــي وفقــا 
آلجالها إلى أن ودائع القطاع 
احلكومي ألجل متثل اجلانب 
األكبــر مــن ودائــع القطاع 
ارتفعت  احلكومي بحصــة 
إلى ٩٦% من إجمالي الودائع 
القطاع احلكومي في يونيو 
العام احلالي مقارنة بـ ٩4.8% 
فــي يونيو العــام املاضي، 
بينما تشــكل الودائع حتت 
الطلــب 4% مقابل 5.٢% في 

يونيو عام ٢٠١8.

مقارنة بنفــس احلصة من 
الودائــع بالعملة  إجمالــي 

احمللية في يونيو ٢٠١8.
وبلغــت الودائــع حتت 
الطلــب نحــو ٩.١ مليارات 
دينار فــي يونيــو بزيادة 
١.١% على أســاس ســنوي، 
وارتفعــت ودائــع االدخار 
بنحو ٢.٦% حني سجلت 5.3 
مليارات دينــار في يونيو 
٢٠١٩، أي بارتفــاع قيمتــه 
١34.8 مليون دينار مقارنة 
بقيمتها في نفس الشهر من 
عــام ٢٠١8، بينمــا ارتفعت 
القطــاع اخلــاص  ودائــع 
ألجل بنحو 3% حني بلغت 
٢٠.٢ مليار دينار في يونيو 
مقارنة بقيمتهــا في نفس 
الشهر من عام ٢٠١8. وعلى 
ذلــك زادت ودائــع القطاع 
اخلاص بالعملة احمللية في 
يونيو على أساس سنوي 
بنسبة ٢.4% حني بلغت ٦.34 
مليار دينــار. على اجلانب 
اآلخر تراجعت ودائع القطاع 
اخلاص بالعمالت األجنبية 
بنسبة ٩.4% حني بلغت 5.٢ 
مليار دينار في يونيو ٢٠١٩ 
مقارنة بـ ٢.8 مليار دينار في 
نفس الشهر من عام ٢٠١8.

وتراجعت ودائع القطاع 
اخلــاص حتت الطلب في 
يونيو على أساس شهري 
بينمــا   ،%٢.٦ بنســبة 
ارتفعــت ودائــع االدخار 
بنسبة ٠.5%، فيما ارتفعت 
الودائع ألجل بنحو ٩.%4 
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ودائع القطاع احلكومي إلى 
١5.7% مــن إجمالي الودائع 
مقارنــة بـ ١٦% فــي يونيو 

.٢٠١8

ودائع اخلاص
القطاع  حققــت ودائــع 
اخلاص منوا في يونيو على 
أساس سنوي بنسبة 5.١% 
أي 55٩.٢ مليون دينار حني 
تخطت حاجــز 37.١ مليار 
دينار للمرة الثانية وتأتي 
العــام احلالي  في يونيــو 
مقارنة بـ 3٦.٦ مليار دينار 
في يونيو العام املاضي، في 
حني ارتفعت بنسبة ٢.٦% 
عنــد املقارنة على أســاس 
شهري مع حجمها في مايو 
٢٠١٩ الذي بلغ 3٦.٢ مليار 

دينار.
القطاع  تتكــون ودائــع 
اخلاص من مجموع الودائع 
بالعملة احملليــة والودائع 
بالعمالت األجنبية، تشكل 
الودائــع بالعملــة احملليــة 


