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«الشال»: انحدار مستوى التعليم
في الكويت..  رغم ارتفاع تكاليفه

علق تقرير «الشــال» األســبوعي على 
مضمون وثيقة «قبل فوات األوان» الصادرة 
عــن ٢٩ شــابا اقتصاديا كويتيا، مشــيرا 
إلــى أن املضمون في اتســاق كامل مع كل 
الدراسات والتقارير اجلادة التي شخصت 
مآل السياسات االقتصادية واملالية اخلاطئة 
والتي أوصلــت البلد الى الوضع الصعب 
التــي هي فيه.  وقــال التقرير إن الوثيقة 
تسمي اختالالت االقتصاد الهيكلية األربعة، 
اخللل اإلنتاجي، اخللل املالي، خلل ميزان 
العمالة وخلل التركيبة السكانية، وتضيف 
خلال إداريا خامسا وهو خلل نظام التعليم، 
وكل ركائز التشــخيص صحيحة. اجلديد 
في الوثيقة هو خلل نظام التعليم، وخلل 
نظــام التعليم ليس فقــط باالنفصال بني 
مخرجاته وحاجة ســوق العمل لها، وإمنا 
بارتفاع تكاليفه بينما مســار مستواه إلى 
هبوط، أي ينحدر. وتذكر الوثيقة مثالني 
حول مواد العلوم ومواد الرياضيات، ففي 
اختبــار العلوم حصلت الكويت على ٣٤٧ 
درجة في عام ٢٠١١، هبطت إلى ٣١٥ درجة في 
عام ٢٠١٥، وفي اختبار الرياضيات حصلت 
على ٣٤٢ درجة في عام ٢٠١١، وهبطت إلى 
٣٢٧ درجــة في عام ٢٠١٥. حــدث ذلك في 
الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الطالب ما 
بني العامني املذكورين بنحو ٣٨٪، وارتفعت 

نفقات وزارة التربية بالكامل بنحو ٦٣٪، 
ونعتقــد أن الفارق في االرتفاع بني تكلفة 
الطالب واملصروفات الكلية يذهب لنفقات 
توظيف ال عالقة لها بالتعليم. وفي الكويت 
-وفقــا للتقرير - بلغــت تكلفة الرواتب 
واألجور فــي وزارة التربية نحو ٨٢٪ من 
مصروفاتهــا الكليــة للســنة املالية ٢٠١٦ 
/٢٠١٧، بعــد أن كانــت نحو ٦٢٪ للســنة 
املالية ٢٠٠٢ /٢٠٠٣، بينما املعدل املوصي 
به من قبل «املركز العربي لبحوث التربية» 
هو أن ال تزيد على ٦٥٪، وما يزيد يعتبر 
هدرا، واختالل النســبة يعني شح املتاح 
للمختبرات واملعدات واألدوات الضرورية 
لالرتقاء مبستوى التعليم.  وقال التقرير إن 
بقية الوثيقة هي عناوين لركائز صحيحة 
للخروج مــن املأزق، فاالقتصــاد واملالية 
العامة وميزان العمالة والتركيبة السكانية، 
كلها غير مستدامة، وما لم يكن الهدف هو 
استدامتها ومبشاركة عادلة جلميع مكونات 
املجتمع بتحمل تكاليف استدارة االقتصاد، 
فقد يفوت األوان. ووفقا للوثيقة، ال ميكن 
أن تخــرج الكويت من مأزقها ما لم تتصد 
بشــكل جاد للفساد، وما لم تتح املعلومة 
لكل من يحتاج اليها بشــكل وافر وحديث 
وشفاف، وما لم يراع مشروع التحول مبدأ 

العدالة االجتماعية. 

«ال ميكن خروج البالد من مأزقها ما لم تتصَد جدياً للفساد»

«ناس»: ١٥٠ مكتبًا للسياحة والسفر شاركت
في تطبيق «بالسالمة» لعودة العمالة املنزلية

باهي أحمد

شــدد املديــر العــام في 
للخدمــات  نــاس  شــركة 
األرضية منصــور اخلزمي، 
على أهمية مشــروع عودة 
املنزليــة، معتبرا  العمالــة 
إياه مشــروعا وطنيا وغير 
ربحي ويستهدف في املقام 
األول حتقيق املصلحة العامة 
وخدمة املواطن، مع التقيد 
باالشتراطات الصحية التي 
حددتها السلطات املختصة 
من أجل مواجهــه تداعيات 
أزمــة «كورونا». وكشــف 
اخلزمي خالل مؤمتر صحافي 
أمس، عــن إطــالق تطبيق 
«بالســالمة» غــدا والــذي 
مبوجبــه يتم حجــز عودة 
العمالة وفق مواعيد الطيران 
املتاحة علــى املنصة، نافيا 
أن يكــون لشــركة ناس أي 
عالقة بحجز تذاكر الطيران، 
الشــركة  أن  وموضحــا 
تقوم بتقــدمي كل اخلدمات 
اللوجستية لعودة العمالة 
املنزلية بداية من مغادرتها 
وانتهاء بخروجها من احلجر 
الصحي، مستعينة في ذلك 
بفريق كبير من املتخصصني 

في هذا املجال.
الــى أن عــودة  وأشــار 

العمالة  الستقبال ومتابعة 
القادمة، مقدرا عدد العمالة 
التي ســتعود في أسبوعني 
بحدود ٨٤٠٠ وبواقع ١٦٤٠٠ 
شهريا. وكشف اخلزمي عن أن 
الشركة طورت نظام «مونا» 
الذي يهدف إلــى التأكد من 
صالحية وموثوقية شهادة 
وتطابقهــا   PCR فحــص 
مــع املختبر الصــادرة منه 
والبروتوكــوالت الصحية 
التي وضعتها وزارة الصحة 

الكويتية.
وحــول إمكانية تطبيق 
منصة «بالسالمة» على بقية 

ألف عامل من اإلجمالي البالغ 
٨٠ ألــف عامل، الفتا إلى ان 
الشركة تقوم مبتابعة العامل 
فــي بلد املغــادرة وتعريفه 
القريبــة منه  باملختبــرات 
ومساعدة العامل في حجز 
الطائرة وبعد قدومه تقوم 
الشــركة بإيصــال العامــل 
إلى مكان احلجر، واملرحلة 
الثالثــة تتعلــق مبتابعــة 
العامــل داخل احملجر حتى 
تسليمه للكفيل، مشددا على 
أن الكفيل ال يحق له تسلم 
اخلــادم إال بعد التأكد متاما 

من سالمته.

مراحل عودة العمالة العالقة 
في اخلارج، أوضح اخلزمي 
أن األمر بيد مجلس الوزراء 

والسلطات املختصة.
وأشــار إلى أن مشاركة 
مكاتب الســياحة والســفر 
ســتكون مقابل رسم قدره 
٥ دنانيــر تقدمــه الشــركة 
لها، مؤكدا أن «ناس» تفتح 
ذراعيها ملشاركة تلك املكاتب 
الفنادق والشــقق  وكذلــك 
الفندقية للعمل في املشروع. 
وأوضح أن العمالة الهندية 
تستحوذ على النصيب األكبر 
من إجمالي العمالة بواقع ٥١ 

ً الشركة تدشن املنصة غداً الستقبال ١٦٫٤ ألف عامل شهريا

منصور اخلزمي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي املنزلية ســتكون  العمالــة 
وفق تطبيق «بالســالمة»، 
حيث تخضع العمالة املنزلية 
لثالث فحوصات PCR، األول 
عنــد مغــادرة العامل بلده، 
والثاني لدى قدومه إلى مطار 
الكويت، والثالث بعد انتهاء 
فترة احلجر الصحي احملددة 

بأسبوعني.
ولفت إلى أن هناك أكثر 
من ١٥٠ مكتب سياحة وسفر 
شــاركت في التطبيق حتى 
اآلن، فيمــا يوجد ٣٥ فندقا 
وشــقة فندقيــة مت التعاقد 
العمالة  معهــا الســتيعاب 
القادمة خالل فترة احلجر. 
وأكد استعداد الشركة التام 

منصور اخلزمي

«الوطني»: ٧٠ ألف وافد قد يغادرون الكويت في ٢٠٢١

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن التوقعات 
تشــير إلى أنه رمبــا قد يؤثر 
استمرار ضعف أوضاع سوق 
العمل على اإلنفاق االستهالكي 
على املديني القريب واملتوسط. 
وفي واقع األمر، وفقا لنظام 
معلومات سوق العمل التابع 
لــإلدارة املركزيــة لإلحصاء، 
التوظيف  انخفــض إجمالــي 
بنحو ١٪ على أســاس سنوي 
فــي الربــع الثاني مــن ٢٠٢٠ 
بعــد زيادة ١٫٢٪ على أســاس 
ســنوي فــي الربــع األول من 
٢٠٢٠، على خلفية حتسن في 
توظيف الكويتيني بنسبة ٢٪ 
مقارنة بالعام املاضي وانكماش 
في توظيف الوافدين بنســبة 
١٫٧٪ علــى أســاس ســنوي.  
وعلى صعيد توظيف الكوادر 
الوطنيــة، كشــفت البيانــات 
الصادرة مؤخرا عن املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
عن تباطؤ وتيرة منو توظيف 
الكويتيــني للربع الثاني على 
التوالي إلى ١٫٧٪ على أساس 
ســنوي في الربــع الثاني من 
٢٠٢٠ مقابل ٢٫٤٪ على أساس 
سنوي في الربع األول من ٢٠٢٠ 
نتيجة إلجراءات اإلغالق التي 
مت تطبيقها اعتبارا من منتصف 
مارس الحتــواء اجلائحة. إذ 
تباطــأ منو نشــاط التوظيف 
في القطاع العام من ٢٫٩٪ على 
أساس سنوي في الربع األول 
من ٢٠٢٠ إلى أدنى مستوياته 
املسجلة منذ أكثر من ٣ سنوات 
بنسبة ٢٫٢٪ في الربع الثاني 
من ٢٠٢٠، بينما سجل القطاع 
اخلاص انخفاضا بنسبة ٠٫٤٪ 

على أساس سنوي.

تقليص أعداد الوافدين على خلفية التغيرات املقترحة في قانون اإلقامة

وعلى الرغم من أن معدالت 
التوظيف في الكويت بدأت في 
التباطؤ بالفعل منذ بداية ٢٠١٩، 
إال أن حــدة االجتاه الهبوطي 
قد تضاعفت نتيجة للجائحة 
وتدابيــر اإلغــالق، خاصــة 
بالنسبة للوافدين العاملني في 
القطاع اخلاص. وتوقع التقرير 
أن تغــادر املزيد مــن العمالة 
الوافدة في الفترة القادمة على 
خلفية التغييرات املقترحة في 
قانون اإلقامة والتي تهدف إلى 
تقليــص أعــداد الوافدين في 
البالد، كما قد تضطر الشركات 
إلى االستغناء عن موظفيها في 
ظل ضعف املناخ االقتصادي. 
وإذا مت تنفيــذ القــرار األخير 
بتعليق جتديد اإلقامة للوافدين 
الذين جتــاوزت أعمارهم ٦٠ 
سنة من غير احلاصلني على 
مؤهل جامعي، فــإن أكثر من 
٧٠ ألــف وافــد قد يغــادرون 
الكويت العــام املقبل وفقا ملا 
أشــارت له بعــض التقارير. 
النمو  ومستقبال، ســيتوقف 
املستدام لإلنفاق االستهالكي 
علــى حجــم ومدى اســتمرار 
اجلائحة باإلضافة إلى معنويات 
املستهلكني جتاه الدخل واألمان 
الوظيفــي. وفي حــني أنه من 
املتوقــع أن يشــهد اإلنفــاق 
االســتهالكي املزيد من الزخم 
على املدى القريب في ظل تعافي 
املزيد من األنشطة االقتصادية 
وإعادة فتــح جوانب مختلفة 
من األنشــطة االقتصادية، إال 
أن استمرار ضعف سوق العمل 
والتراجع احملتمــل في أعداد 
الوافدين قد يثقل كاهل اإلنفاق 
االستهالكي في الفترة املقبلة. 
وذكر التقرير انه مع بدء الرفع 

التدريجي للقيود االحترازية 
املفروضــة الحتــواء جائحة 
فيروس كورونا، شهد اإلنفاق 
االســتهالكي حتسنا ملحوظا 
خالل الربــع الثالث من ٢٠٢٠ 
بعد تراجعه على مدى األشهر 
السابقة وذلك بدعم رئيسي من 
الطلب االســتهالكي املكبوت. 
إال أن وتيــرة منــو اإلنفــاق 
االستهالكي عاودت التباطؤ في 
أكتوبر مع انحسار االنتعاش 
الذي صاحب عملية إعادة فتح 
األنشطة االقتصادية وذلك على 
خلفية تصاعد حالة عدم اليقني 
احمليطة باالنتعاش االقتصادي 
وسوق العمل. وأوضح التقرير 
انه بعد ٣ أشــهر متتالية من 
التسارع، تباطأت وتيرة منو 
اإلنفاق االستهالكي من ٣٠٫١٪ 
على أساس سنوي في سبتمبر 
إلى ١٩٫١٪ على أساس سنوي 
في أكتوبر وفقا ألحدث التقارير 
الشهرية الصدارة عن شركة كي 
نت (K-Net) وشهدت معامالت 
نقاط البيع زيادة بنسبة ٧٫٧٪ 
على أســاس ســنوي، مقابل 
١٣٫٨٪ على أساس سنوي في 
ســبتمبر، في حني ظل معدل 
منو اإلنفاق عبر اإلنترنت قويا 
بنســبة ١١٤٪ علــى الرغم من 
انخفاضه من ١٥٧٪ في الشهر 
الســابق. ويعكــس االرتفاع 
احلاد في اإلنفاق عبر اإلنترنت 
التحــول املســتمر لســلوك 
املســتهلكني والــذي تســارع 
أثناء فترة احلظر. وقفز حجم 
املعامالت عبــر اإلنترنت إلى 
٠٫٦٢ مليــار دينار في أكتوبر 
لتمثل بذلــك حوالي ٣٠٪ من 
اإلنفاق اإلجمالــي مقابل ١٧٪ 

في العام السابق. 

االئتمان الشخصي ألعلى مستوى في ٨ سنوات
أشار تقرير «الوطني» الى انه بعد 
االجتاه التنازلي الذي اتخذته القروض 
االستهالكية منذ ديسمبر ٢٠١٩، بدأت 
معدالتها في االستقرار في حدود ٢٠٪ 
على أساس سنوي في الربع الثالث من 
٢٠٢٠، إذ ان إعادة فتح بعض جوانب 
األنشطة االقتصادية قابله طلب مكبوت 
وتأجيل لسداد أقساط القروض. وقد أدى 
هذا النمو القوي للقروض االستهالكية 
إلى تعزيز انتعاش اإلنفاق االستهالكي. 
إال أنــه من املتوقع أن يتباطأ االئتمان 
االســتهالكي مرة أخرى نظرا النتهاء 

مهلة تأجيل سداد أقساط القروض في 
أكتوبر وتالشى آثار دعم الطلب املكبوت.

مــن جهة أخرى، بعــد أن تراجعت 
وتيــرة االئتمــان الشــخصي (مبا في 
ذلــك القروض الســكنية) في النصف 
األول من العــام احلالي، عادت مجددا 
لتشهد انتعاشا قويا، إذ ارتفعت بنسبة 
٤٫٧٪ على أســاس ربع ســنوي (فيما 
يعــد أعلى معدالت النمو في حوالي ٨ 
سنوات)، األمر الذي ساهم في تعزيز 
معدل النمو على أســاس ســنوي إلى 

٦٫٢٪ في سبتمبر.


