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يف سبتمرب القادم، تنتهي خطة الحكومة "الخمسية" حول توطني الوظائف العامة بالدولة والىت 

رقم   املدنية  الخدمة  قرار مجلس  فمنذ صدور  "التكويت".  بـ  بدأت 2017يف سبتمرب  11تشتهر  ؛ 

يجياً بالقطاع العام  الكويت إجراءات متتالية لتكويت الوظائف من أجل تقليص العمالة   الوافدة تدر

سنوات، يف سبيل تقليل البطالة من املواطنني وعالج خلل   5واستبدالها بأخرى كويتية خالل مدة  

 الرتكيبة السكانية. 

وربط   املقنعة  البطالة  على  القضاء  مثل  الصعوبات،  بعض  من  تعاين  تزال  ال  السياسة  هذه  لكن 

يف التنافسية  باملعايري  التوظيف  وتدريب عمليات  العمل،  سوق  احتياجات  مع  والتكامل  األداء   

 الخريجني على املهن اليت ال يفضلها الكويتيني.

يف هذا الصدد، قالت مصدر حكومي يف ترصيحات صحيفية إن إجراءات متابعة تنفيذ قرار مجلس 

هات  تتواصل، حيث تقابل أي طلبات استثناء من اإلحالل للوزارات والج  11الخدمة املدنية رقم  

الخدمة  بالرفض، ويتم ترشيح مواطنني مقابل كل طلب تعيني لغري كوييت يرد ديوان  الحكومية 

 املدنية يف حال توافر يف نظام التوظيف باحث عن عمل بالتخصص ذاته. 

، أصدرت إدارة الفتوى والترشيع التابعة ملجلس الوزراء الكوييت قرارا بإنهاء خدمات 2018ويف عام  

ا الوافدين  تبلغه  جميع  املدنية  الخدمة  إىل ديوان  كتاباً  وأرسلت  قانوين"،  "باحث  بوظيفة  ملعينني 

اليت  الحكومية  الجهات  أوىل  اإلدارة  باتت  وبذلك  كويتيني،  توفري موظفني  بالقرار، وتطلب رسعة 

 %.100تطبق هذه السياسة وبنسبة 

وثيقة ُتظهر أن الحكومة   عندما كشفت عن  2019وأثارت صحيفة "األنباء" املحلية، جدال كبريا يف  

يادة    90رصدت اعتمادات مالية لـ   ألف وظيفة لغري الكويتيني يف الوزارات واملؤسسات الحكومية، بز

ما آالف وظيفة جديدة للوافدين. يف إشارة لعدم الزتام الدولة نفسها بوعودها بالتكويت.    5نحو  

لحكومية، مع تشديدات كبرية بمنع أي  دفع الحكومة إىل وقف تعيينات الوافدين يف جميع الدوائر ا
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استثناءات من هذا القرار، يف رغبة لترسيع عملية  التكويت يف الوزارات والهيئات الحكومية ألكرث 

 %، رغم التخوفات من عدم وجود البديل، والحاجة ملوارد مالية وضمانات أمان وظيفي. 90من 

عام   واملا2020ويف  الكهرباء  ير  وز النفط  ير  وز أعلن  العمالة ،  تعيني  بإيقاف  قراراً  إصداره  عن  ء، 

الوافدة يف مؤسسة البرتول الكويتية ورشكاتها التابعة وتقنني عددهم يف العقود الخاصة وعقود  

آلية املقاوالت. فيما قال   أعّد دراسة فنية حول  املدنية  الخدمة  إن ديوان  التجارة والصناعة  ير  وز

ادر وطنية يف الديوان وتم عرضها على مجلس الخدمة تكويت الوظائف بالجهاز الحكومي، عرب كو

 .املدنية، حيث صدر قرار تضمن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية

 

 حصاد التكويت 

املدنية، فإن   الخدمة  التكويت    4بحسب آخر إحصاءات ديوان  مجموعات وظيفية حققت نسبة 

السابق، وهي وظائف   القرار  عليها يف  املالية املنصوص  والوظائف  يب،  والتدر والتعليم  التدريس 

وظائف  ومجموعة  املائية،  واألحياء  والزراعية  الحيوانية  الرثوة  ووظائف  ية،  والتجار واالقتصادية 

األدلة الجنائية والوقاية واإلنقاذ. بينما تقرتب كل من الوظائف الهندسية، والدعم اإلداري، ونظم 

وامل والتطوير  املعلومات،  تحقيق  وتقنية  تحقيق  من  ية،  البحر والوظائف  واإلحصاء،  ية  اإلدار تابعة 

تحقيق   تأخر يف  الخدمات من  تعاين مجموعة وظائف  بينما  للقرار.  املطلوبة وفقاً  التوطني  نسب 

% فقط من املستهدف الذي  59النسب املطلوبة، فحىت سبتمرب املايض، بلغت نسبة التكويت بها  

 %.85البالغ 

املس املعدالت  إىل  وتصل  الحكومية،  الوظائف  % يف وظائف مجموعات 100تهدفة يف "تكويت" 

ية واإلحصاء، ومجموعة وظائف الدعم اإلداري،  نظم وتقنية املعلومات، والتطوير واملتابعة واإلدار

املعلومات  ية، ونظم وتقنية  البحر والوظائف  العامة،  والعالقات  والفنون  بينما    .واآلداب واإلعالم 
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% يف مجموعة الوظائف 97% يف مجموعة األدلة الجنائية والوقاية واإلنقاذ، و98تصل النسبة إىل  

و  ياضية،  والر والرتبوية  االجتماعية  الخدمات  وظائف  ومجموعة  من 95الهندسية،  كل  يف   %

ية، ومجموعة وظائف العلوم % 85بينما تصل إىل    .مجموعة الوظائف املالية واالقتصادية والتجار

الخد الرثوة 80مات ويف مجموعة وظائف  الحرفية، وتصل يف وظائف  الوظائف  % يف مجموعة 

إىل   املائية،  واألحياء  والزراعية  والتدريب 75الحيوانية  والتعليم  التدريس  وظائف  ومجموعة   ،%

70.% 

وتبلغ تكلفة التكويت الشامل نحو مليار دينار سنوياً، لتعويض الفارق بني الرواتب، إذ يرتفع أجر  

الو عن  الوظائفالكويتيني  نفس  يف  وراتب   .افدين  الوافد  راتب  متوسط  بني  الفارق  يبلغ  حيث 

كرث من    820الكوييت باألجهزة الحكومية ما يقارب   ألف وظيفة   96ديناًرا، وهو ما يجعل تكويت أ

ًيا. األمر الذي سريفع من بند دعم األجور يف    80بالجهاز الحكومي يحتاج إىل قرابة   مليون دينار شهر

 ولة. موازنة الد

الحكومة  أن  الوزراء  الكلي يف مجلس  االقتصاد  إدارة  وثيقة صادرة عن  املايض، كشفت  يناير  ويف 

عام   نهاية  قبل  الحكومية  الوزارات  يف  الوافدين  كافة  خدمات  إلنهاء  ثالث    2022تخطط  وفق 

إنهاء خدمات ما يقرب من   املرحلة األوىل من خالل  تنفيذ  البالد  4710مراحل، وتم  .  وافدين يف 

يقرب من   ما  إنهاء خدمات  املقبل سيتم  يوليو  بنهاية شهر  أنه  الوثيقة  يف   5146وأظهرت  وافداً 

 .املؤسسات الحكومية الكويتية، فيما سيتم إرجاء املرحلة األخرية من الخطة إىل نهاية العام املقبل

يدة العريب الجديد؛ أنه سيتم استثناء وزارات مثل ا ير الذي نرشته جر لرتبية والصحة وأضاف التقر

والعدل من خطة التكويت ضمن املراحل الحالية. غري أن الجهات الحكومية تواصل صياغة خطة 

بعيدة املدى إلحالل املواطنني بداًل من الوافدين يف تلك الوزارات أيضاً، مع إعادة النظر يف مخرجات  

 .لعملالعملية التعليمية وسياسة االبتعاث اليت سيتم ربطها باحتياجات سوق ا
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 الرتكيبة السكانية بعد كورونا 

ير بنك الكويت الوطين، فإن   أعلى معدل    2020التعداد السكاين للكويت شهد يف عام  وفقا لتقر

%، وانخفض عدد السكان مرة أخرى بنسبة  2.2عاماً بنسبة    30تراجع على أساس سنوي منذ نحو  

عام  0.9 بداية  منذ  وحىت    %2021 

إىل   ليصل  منه  األول   4.62النصف 

نسمة هذا    .مليون  إن  البنك  وقال 

الرتاجع يعزى بشكل رئييس إىل استمرار  

حني   يف  الوافدين،  أعداد  انخفاض 

يف   الكويتيني  املواطنني  عدد  استمر 

تطبيق    .الزتايد استمرار  أن  وأضاف 

إجبار   إىل  أدت  الجائحة  االقتصادية بسبب  البيئة  "التكويت" وضعف  الوظائف  توطني  سياسات 

 .الرشكات على ترسيح املوظفني، مما دفع اآلالف من األرس الوافدة إىل مغادرة البالد

ية لالحصاء، عن تصدر العاملني الهنود واملرصيني قائمة و ير ربع السنوي لإلدارة املركز كشف التقر

ين لسوق العمل املحلي يف ظل جائحة كورونا، إذ انخفضت الجنسية الهندية بنسبة   % 16.1املغادر

 %.9.8فيما انخفضت نسبة العمالة املرصية 

% 76.6إجمايل العاملني يف القطاع الحكومي من    ووفق األرقام، فقد ارتفع تمثيل الكويتيني من

% نتيجة مغادرة الوافدين، كما ازدادت نسبة الكويتيني العاملني يف القطاع الخاص من 78.3إىل  

وافداً للكويت خالل    146949. ويرجع ذلك بسبب مغادرة  2021% خالل العام  4.7% إىل  4.3

 العام املايض.
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ير إىل انخفاض نسبة  العمالة من الوافدين غري الكويتيني املشاركني يف سوق العمل   كما أشار التقر

% يف العام املايض. وانخفضت العمالة الوافدة )باستثناء  78.9إىل  2020% يف 81.5الكوييت من 

املزنلية( بمعدل   العائلي والعمالة  و   198% بمقدار  9.3القطاع  بداية جائحة    666ألفاً  منذ  فرداً 

ال يدة  لجر ووفقا  فإن كورونا.  يف    257  قبس  نهائياً  البالد  غادروا  مقيم  إىل   2021ألف  باإلضافة 

القطاع الخاص    18.200 إبعادهم، كما غادر  مليون   1.6ألف عامل من إجمايل    205مقيم تم 

 ألف كوييت. 73عامل بالقطاع مقابل 

يادة السكانية املضط ردة،  وتعمل الحكومة على حل مشكلة البطالة للمواطنني يف ظل توقعات الز

سنوات املقبلة، مع   10% خــالل  50حيث ســريتفع عــدد الشــباب والشــابات فــي الكويــت بنســبة  

يادة نحو   .2030ألف من الشباب من الجنسني لعـدد سـكان البالد بحلول  200توقع ز

ملة الكويتية  وترتكز النسبة األكرب للقوى العاملة األجنبية يف القطاع الخاص، بينما ترتكز القوى العا

 يف القطاع الحكومي. الجدول التايل يوضح نسب القطاعني: 

 القطاع الخاص  القطاع الحكومي  الدولة 
 النسبة العدد

% 
 %النسبة العدد

 4.3 74,165 76.7 323,261 كويتيني 
 0 21 1.1 4,611 دول الخليج 

 35.6 614,155 12.25 51,622 دول عربية أخرى
يقية غري   0.6 10,789 0.05 240 عربيةدول أفر

 58.4 1,007,810 9.0 37,928 دول آسيوية غري عربية
يكا الشمالية والجنوبية  0.5 9,826 0.1 481 أمر

 0.01 797 0.57 2,414 دول اوروبا
 0.4 7,377 0.15 666 إجمايل 
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يع العددي للعمالة بالقطاعات الحكومية    :املختلفةويوضح الجدول التايل: التوز

 

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MalesFemalesTotal MalesFemalesTotal MalesFemalesTotal 

1
الهيئة العامة للصناعة

Public Authority for Industry
47644592119120495446941

2




بنك
اإلئتمان
الكويتي


Kuwait Credit Bank
26055281224832284560844

3
بيت الزكاة

Zakat House
19657877465065261578839

4
مؤسسة الموانيء الكويتية

Kuwait Ports Authority
4709856818237219652135787

5
 وكالة األنباء الكويتية )كونا( 

Kuwait News Agency
18820939767370255212467

6
بنك الكويت المركزي

Central Bank of Kuwait
378580958101381394796181,097

7
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

Kuwait Airways
8501299794,2711,6655,9365,1211,7946,915

8

 

معهد الكويت لألبحاث العلمية 

 Kuwait Institute for  Scientific 

Research 

3583897474932177108516061,457

9

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

 Kuwait Fund for Arab Economic

Development

17523541011112186236422

10

 

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 The Public Institution for Social

Security

3341,7242,05882301124161,7542,170

11
 مؤسسة البترول الكويتية

Kuwait Petroleum Corporation
36334470711082192473426899

12

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

      Public Authrity for  Housing

Welfare

5488171,365378163949268331,759

13


الصندوق
الوطني
لرعاية
وتنمية
المشروعات

الصغيرة
والمتوسطة


National Fund for SME

Development

79741530007974153

14

الهيئة
العامة
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات


General Authority for


Communications and Information

Technology

245172417000245172417

15
هيئة
أسواق
المال

Capital Markets Authority
227134361382765265161426

16


الهيئة
العامة
للطرق
والنقل
البري


Public Authority for Roads and

Land Transport

1533487916224264

5,1626,51311,6755,8482,1347,98211,0108,64719,657

Total 

Total          االجمالي

م

جهة العمل
Nationality &Sex   الجنسية والنوع

جملةغيركويتيكويتي

Place of Work

Kuwaiti Non-Kuwaiti
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 تحديات كبرية أمام "التكويت" 

جملة من التحديات، سواء قصرية أو طويلة املدى، ويشري كثري من الخرباء إىل    تواجه خطة التكويت

أهمية دراسة التداعيات املحتملة لعملية التوطني وحل التحديات املرتبطة بها أواًل بأول قبل أن  

يخية بعنوان "قضية التوظيف يف املجتمع الكوييت"، تتعمق وتستعيص على الحل.   ويف دراسته التار

يح العزني"، املستشار االجتماعي بمجلس األمة إن النتائج االجتماعية املرتتبة على قال الد كتور "فر

الدولة االقتصادية واملجتمعية، ملخصاً   التوظيف الحكومي هي أصل مشاكل  الدولة يف  سياسة 

 أهم هذه اآلثار يف: 

ية، وخاصة يف األنشطة الخدمية، واحتكا  • ر العمالة الوافدة العزوف عن األعمال اليدوية واملهار

 لها بسبب إحجام الكويتيني عنها والنظر لها بنظرة دونية.

 اإلرساف والزنعة االستهالكية لدى املواطنني، وتخّطي اإلنفاق العائلي أحيانا معدل الدخل. •

ارتفاع أعباء خدمة األرسة، واعتماد العائالت على األيدى العاملة الوافدة يف الكثري من املناحي،  •

 من األعباء املالية لكل أرسة. مما زاد

يف  • واالنتاج  العمل  قيمة  فهم  على  املواطن  يساعد  الذي  التوعوي  اإلعالمي  الخطاب  غياب 

 عملية التنمية.

العمالة  و"نقص  العامة"  املوازنة  و"اضطراب  املقنعة"  "البطالة  تحديات  تمثل  ذاته،  السياق  يف 

لعملبة التكويت واليت يجب أن يوضع لها خطط املاهرة بالقطاع الخاص" أبرز التحديات املبارشة  

 مستقبلية. 
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 أوال: تحّدي البطالة املقنعة 

تعترب البطالة املقنعة أحد املشاكل اليت تواجه القطاع العام بالكويت، ويقصد بها التوظيف الوهمي؛ 

وهو ما يؤدي   حيث يتقاىض املوظفون رواتب مقابل "عمل" أو "دوام" سواء كان ذا إنتاجية أم ال،

إنتاج   مقابل  األجور  على  املرتفع  الحكومي  اإلنفاق  تكلفة  يادة  وز الفساد  تشجيع  املساهمة يف  إىل 

 .محدود

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة ال تنسحب على جميع املوظفني، إال أنه برزت الحاجة إىل صياغة 

يز التخصص ومعيار الكفاءة. ويرى   ية ثقافة وظيفية جديدة من أجل تعز الخرباء أن أي تعدياًل جذر

يف ثقافة الدولة للتوظيف ال يمكن أن ينجح دون مراجعة والتداخل مع الجانب السيايس والقبلي  

والنيايب يف سياسات التوظيف يف القطاع الحكومي ودعم مسارات تعميم االمتحانات التنافسية  

مة املدنية للمنتدبني يف العمل للمرتشحني للوظيفة الحكومية، وتعديل معايري ترشيح ديوان الخد

 الحكومي.

من وجهة نظر أخرى، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية "حسني الخرايف" يف ترصيحات صحفية 

الكثري منهم   أن  العمل"، حيث  يوجد عاطلني "محجمني عن  الكويت، بل  إنه ال يوجد بطالة يف 

يعملوا  أن  بإمكانهم  وكان  انتظروا عدة سنوات، 

إطا  وفّضلوا خارج  لكنهم  الحكومي  التوظيف  ر 

آالف  سنويا  الكويت  تستقبل  بينما  االنتظار، 

الوافدين على وظائف محددة، مضيفا أن الدولة 

الوطين  الصندوق  منها  للشباب  خيارات  قدمت 

يع الصغرية من البنك الصناعي.   لدعم املشار
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يدة القبس، عن دراسة برملانية ُقدمت العام املايض، عن اس تمرار أزمة البطالة بالبالد،  وكشفت جر

كرث   كدت عرب مصدر حكومي أن عدد منتظري الوظيفة املسجلني يف ديوان الخدمة املدنية بلغ أ وأ

%. وأوضحت 79ألف مواطناً ومواطنة، مشريا يف الوقت نفسه إىل أن البطالة املقنعة بلغت    15من  

سوق العمل تنتظره أعداد ال تقل يف الدراسة أن واقع معدالت النمو والرتكيبة السكانية يؤكد أن  

ألف طالب عمل كوييت سنويا خالل السنوات الخمس املقبلة. لكن اإلحصائيات    30املتوسط عن  

يونيو   بلغ يف  البطالة  الكويتية قالت أن عدد  لهيئة اإلحصاء  من   7668،  2021الرسمية األخرية 

 الجنسني فقط. 

موظفي القطاع الحكومي، والذي بلغ من املواطنني عدد فيما أظهرت إحصائية أخرى للهيئة عدد 

عدد    323358 للوافدين  ، 97515وبلغ 

 حسب الجدول املرفق. 

العريب   الخليج  مركز  أجراها  لدراسة  ووفقاً 

للدراسات والبحوث حول سياسات التوظيف  

كورونا  جائحة  بعد  ما  مرحلة  يف  الكويت  يف 

ن  والرتاجع املحتمل ألسعار النفط، قالت إنه م

كرث رصامة يف توظيف القوى العاملة املهرة من  املرجح أن يعتمد الجهاز الحكومي سياسات انتقائية أ

وترشيد   الدولة  إيرادات  وتنويع  دوره يف خلق  وتنمية  الحكومي  للعمل  املضافة  القيمة  رفع  أجل 

كمة خاصة فاتورة األجور املرتفعة. مشرية إىل أن القطاع الحكومي بات يواجه تحديات ضخمة ومرت ا

مديونية  كم  وترا واألداء  اإلنجاز  محدودية  مقابل  الرواتب  على  اإلنفاق  بتضخم  يتعلق  فيما 

املؤسسات الحكومية. وقد يكون إصالح بروتكول التوظيف يف الجهات الحكومية أهم معضلة يف  

سياسية  عالقة السلطتني التنفيذية والترشيعية يف املدى القريب بالنظر لعوامل متداخلة وتدخالت  

 يف سياسات التوظيف يف الجهاز الحكومي، حسب توقعات الدراسة.
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يكية حول تأثري العمالة الوافدة واملهاجرين على نسبة البطالة بني السكان   فيما توصلت دراسة أمر

املواطنني،   بطالة  على  تأثريا  األكرث  العامل  ليسوا  ين  املهاجر أن  إىل  الخاص  القطاع  يف  األصليني 

ن الوافدين يخلقون فرصا عمل إضافية، وأن السبب األسايس للبطالة قد يتمثل يف  وأشارت إىل أ

ين أو الثغرات   البنية التنظيمية والقانونية للدولة سواء كان يف تفاوت األجور بني املواطنني واملهاجر

ها من القانونية يف بيئة العمل أو تفاوت املهارات بني الوافدين واملواطنني، أو نوع التعليم، وغري

 العوامل. 

 ثانيا، التأثري على االقتصاد الكلي: 

باإلضافة إىل كون الوافدين قوة رشائية كبرية داخل البالد، خاصة يف املجال العقاري، فإنهم يمثلون  

ية، وجزءاً من مسرية الكويت اإلنمائية يف ظل توجهات   مكوناً أساسياً يف سوق العمل والحياة التجار

للتنويع االقتصادي وتخطيط مرحلة ما بعد النفط، وتشارك هذه العمالة يف املساهمة يف الحكومة  

بالبالد.   االقتصادية  القطاعات  من  العديد  عجلة  ديمومة  من  جزءا  كانوا  الوافدين  أن  شك  وال 

 التنمية االقتصادية بالكويت منذ استقاللها وأحد مصادر نمو السوق. 

ير مرصد األعمال الحرة  ، فإن الوافدين بارشوا أعماال حرة ومرشوعات 2020يف العامل    وحسب تقر

ير األمم   كرب من املواطنينن مما خلق فرص عمل أخرى وساهم يف التنمية. ويعزو تقر خاصة بنسبة أ

أسباب ذلك إىل أن "املهاجرين" عامة لديهم ما يسمى )عقلية النمو(   2020املتحدة للهجرة لعام  

ع عالية  بقدرة  يتمتعون  املخاطرة  حيث  على  وقدرة  كرب  أ ثقة  ولديهم  الظروف،  مع  التكيف  لى 

ية، ألنهم خاطروا من قبل بالرحيل عن أوطانهم األصلية للبحث عن فرصة جديدة، وبالتايل   التجار

 هم على درجة عالية من القدرة على املجازفة. 

ل كامل عن يف هذا اإلطار، يشكك بعض متخصيص االقتصاد يف إمكانية أن تستغين الكويت بشك

العمالة األجنبية لديها، ألنه سيؤثر على مزيان اإليرادات العامة من الرسوم ورضائب القيمة املضافة،  
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كما أنه قد يبطئ من جهود اإلصالح، بما يف ذلك خفض االنفاق العام على الرواتب والدعم. ويف 

صول بالرشق األوسط، وقت سابق، نقلت وكالة رويرتز عن "طارق فضل هللا" من مؤسسة إدارة األ

قوله بأن "تراجع عدد الوافدين سيقلص الطلب على كل يشء من البيزتا إىل الفيالت، والخطر هو  

 وفقدان للوظائف الثانوية".
ٍ
 أن يؤدي هذا إىل تأثري انكمايش متتال

 لعب انخفاض أجور العمالة الوافدة دورا هاماً يف تشكيل نتائج االقتصاد الكلي على مدى العقود و

يل القيود عن القطاع الخاص كأحد عوامل التنمية   املاضية، وتبّنت الكويت هذا النموذج الذي يز

االقتصادية، لكن هذا النموذج أيضا أوجد نمطاً من اإلنتاجية املنخفضة واملثبطات لدى املواطنني،  

 على الجانب اآلخر  

العمالة الوافدة عن تضخم يف الرواتب أدى  يف السياق أيضاً، أسفر االنخفاض غري املسبوق يف توافر  

االنتعاش   تأخري  إىل  العمالة  تكاليف  ارتفاع  يؤدي  أن  املرجح  ومن  الرشكات.  بأرباح  اإلرضار  إىل 

 االقتصادي املتوقع بسبب االنتعاش من الجائحة وارتفاع أسعار البرتول.

فة العمالة مثل البناء  كما ستواجه خطة التنويع االقتصادي بعض الصعوبات، ألن الصناعات كثي 

والتصنيع سيعرقلها ارتفاع مزتايد يف نفقات األجور. ومن املقرر أيضاً أن يفقد االقتصاد غري النفطي  

والبنوك   الرشكات  كرب  أ يف  ية  إدار مناصب  الوافدين  من  العديد  يشغل  حيث  املاهرة،  العمالة 

 واملؤسسات املالية يف الكويت.
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د بند  يشكل  اآلخر،  الجانب  العام  على  موازنة  األكرب يف  الجزء  املرصوفات،  يف  واملرتبات  األجور  عم 

يبا، ومتجاوزا    22% من إجمال املرصوفات البالغة  75الجديد والذي يستحوذ على   مليار دينار تقر

بنحو   اإليرادات  املوازنة    3حجم  يف  مبارش  كعجز  دينار  مليار 

 املقرتحة.

ت عن العام  وصممت املوازنة على أساس خفض بند املرصوفا

املايض يف إطار خطة اإلصالح االقتصادية اليت تتبعها الحكومة، 

التكويت   تكلفة  املالية فإن  الخدمة  لتقديرات ديوان  لكن وفقاً 

مرشح   املرصوفات  بند  أن  يعين  ما  سنويا،  دينار  مليار  تتخطى 

يادة وبالتايل العجز أيضاً.  للز

طاع الخاص منخفض، ما يجعل هناك فجوة كبرية متوسط األجور للوافدين يف الق وبالنظر إىل أن  

بني األجور يف القطاع الخاص والحكومي، ما يعين أن عملية استبدال املواطنني بالوافدين لن تكون 

الحكومي  القطاعني  يف  والوافدين  املواطنني  أجور  متوسط  يوضح  التايل  الجدول  سهلة.  عملية 

 :2020ة والخاص، وفقا للهيئة العامة للمعلومات املدني 

 

 

 

من   أقل  بنسبة  والخدمات  والحرفية  ية  املهار األعمال  يف  العاملني  الكويتيني  بينما  5ويرتكز   %

العام.    يرتكزون بالقطاع  والبرشية  والكتابية  ية  اإلدار األعمال  يف يف  الكويتية  املالية  وزارة  وذكرت 

ترتكز يف أنشطة "اإلدارة  الكويتية  العمل  والنقدية أن قوة  املالية  السياسة  السنوي حول  يرها  تقر

 القطاع الخاص القطاع الحكومي  

 دينار  1187 دينار  1517 الكويتيي 

 دينار  288 دينار  712 الوافدين 
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ية وخدمات األعمال بنسبة  79العامة والدفاع" بنسبة   ية واإليجار % ثم قطاع  5.5% ثم األنشطة العقار

 %.2.1% والوساطة املالية بنسبة 4.3االنشاءات بنسبة 

% 17% ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة  30بينما تركزت قوة العمل غري الكويتية يف العمالة املزنلية بنسبة  

ية وخدمات األعمال بنسبة  16.7ثم االنشاءات بنسبة   ية واإليجار % والصناعات  6.4% ثم االنشطة العقار

 %.6تحويلية بنسبة ال

كرث  يف املحصلة النهائية سيصبح التوظيف الحكومي عبئا مالياً ضخماً على الحكومة يف الوقت الذي كان أ

جذباً للمواطنني عن القطاع الخاص، بسبب املحفزات املرتبطة به مثل األمان الوظيفي واالستقرار، والعائد 

ونظام األجازات األكرث مرونة، وهو ما أنشأ نفور متبادل بني املادي املرتفع، وساعات العمل القصرية نسبياً، 

 القطاع الخاص واملواطنني الكويتيني.

يد الطلب على املنتجات والخدمات،   على جانب آخر، يمثل الوافدين كتلة برشية عالية االستهالك، مما يز

يادة اإلنتاج )عامل إيجايب( أو االسترياد )عامل سليب( لسد   العجز، وكلها عوامل مؤثرة يف مما يساهم يف ز

املزيان التجاري للدولة. يف الوقت نفسه تمثل الرضائب والرسوم املحصلة من الوافدين أحد أوجه إيرادات  

املوازنة العامة للدولة، وبلغت العام املايض ما يقارب نصف مليار دينار، فيما أتت املساهمات االجتماعية  

ون دينارا، بينما تشهد ودائع الوافدين يف البنوك تذبذبا بسبب جائحة  ملي   40لكل من املواطنني والوافدين  

 . 2018كورونا، وقد شهدت ارتفاعا ملحوظا عام 

أن أي جهود  إال  االقتصاد،  تؤثر سلبا على  الكويت  لخارج  املالية  الوافدين  أن تحويالت  الرغم من  وعلى 

 السوق الداخلي، سوف يحسن هذه املعادلة.  للدولة يف تحفزي الوافدين على استثمار جزء من مدخراتهم يف

أن  عاملنا"  املهاجرون  يشكل  "كيف  عنوان  تحت  املنشورة  دراستهم  يف  وكامريون  غولدين  الباحثني  يرى 

الوافدين يف كل انحاء العامل يشكلون حافزا اقتصادياً حيث يكونون يف األغلب من األصغر سنا ومتفرغني 

كرث قدرة على تحمل   وأ تماما  انتاجيتهم، ويخلقون فرص عمل  للعمل  يزيد من  الصعبة، مما  الظروف 

 أخرى بشكل تلقايئ. 
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 ثالثاً: هل يمكن تكويت القطاع الخاص؟   

ير صادر عن مجلة "إيكونوميست إنتلجنس" أن نزوح الوافدين بالكويت بسبب الجائحة أدى   كد تقر أ

إحالل اليد العاملة الوطنية   بالفعل إىل ركود اقتصادي فيما وجدت الحكومة وجدت نفسها عاجزة عن

محل العمالة األجنبية ألسباب أبرزها أن سوق العمل تحتاج إىل أيدي عاملة يف مجاالت يعزف عنها  

الكويتيون لتفضيلهم الوظائف ذات املكانة األعلى واألجور األفضل، ما أدى إىل نقص حاد يف األيدي 

 تعليم.العاملة يف عدد من املجاالت الحيوية مثل الصحة وال

لعام   الدويل  النقد  صندوق  ير  لتقر فإن  2015ووفقا  بالجامعات 69،  املسجلني  الكويتيني  من   %

و اإلنسانية،  العلوم  يف  والتطبيقية  31تخصصوا  والطبية  الهندسبة  العلوم  يف  تخصصوا  فقط   %

كرث من التوج ية أ ه والتكنولوجية، وهي نسب تعرب عن أسباب تركز املواطنني بالوظائف الحكومية اإلدار

 للقطاع الخاص.

ير كويتية حديثة أن العديد من القطاعات اإلنتاجية يف الكويت تعاين من نقص شديد يف  وقالت تقار

يادة أسعار السلع، ويتصدر القطاع   أعداد العمالة الالزمة مما انعكس على ارتفاع تكاليف اإلنتاج وز

عات األكرث معاناة من نقص العمالة  الزراعي واإلنتاج الحيواين ونشاط الصيد، وقطاع التصنيع؛ القطا

العالقني يف بلدانهم منذ توقف رحالت الطريان يف مارس   ، 2020نتيجة صعوبة عودة آالف العمال 

يادة أجور بعض فئات تلك العمالة بنحو   % عن املعتاد. ومع عودة حركة الطريان 50وهو ما تسبب يف ز

كرث من  إىل عدة دول، ظلت املشكلة قائمة بعد أن قررت السل دولة    30طات حظر دخول القائمني من أ

القادمون   يقض  مل  الرواتب   14ما  أصحاب  من  العمالة  عودة  تكاليف  رفع  مما  ثالثة  دولة  يف  يوما 

ضمن   .املحدودة البالد  إىل  الكويتيني  غري  دخول  بمنع  قرارا  حينها  األمنية  السلطات  أصدرت  فيما 

 .أعداد اإلصابات بفريوس كوروناسلسلة من اإلجراءات الجديدة ملواجهة تزايد 
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إذن عمل لعمال انتهت  38873يف السياق نفسه، أعلنت الهيئة العام للقوى العاملة أنها ألغت عدد 

البالد، باإلضافة إىل   إذن عمل لعمال آخرون أبدْوا رغبتهم يف املغادرة    20011إقاماتهم وهم خارج 

 فقط.  2021طوعياً، يف النصف األول من عام 

اقبني يف السوق الكوييت قالوا أن الطلب على األيدي العاملة زاد بشدة عقب مغادرة أعداد  لكن مر

كبرية يف ضوء اإلجراءات الحكومية األخرية مما انعكس على ارتفاع األجور، إذ زادت رواتب العمالة من 

يا إىل    180نحو   يادة %، وهو ما تسبب يف25دينارا يف ظل وجود عجز يقدر بنحو    290دينارا شهر  ز

 أسعار املنتجات، وفقا لبعض التقديرات.

األعالف   أسعار  أن  األلبان يف ترصيحات محلية،  منتجي  اتحاد  رئيس  قال  واأللبان،  املزارع  ويف قطاع 

يادة رسوم التخليص الجمريك، وشملت 20ارتفعت بنحو   % على خلفية إجراءات الشحن الجديدة وز

%، حيث تعتمد املزارع بشكل رئييس على العمالة  30ع بنحو  األزمة انخفاض أعداد العمالة يف املزار

نوعية   عمالة  وهي  الزراعيني،  واملهندسني  البيطريني  األطباء  أو  العالفني  أو  الحالبني  سواء  الوافدة 

ألف رأس من األبقار،   30مزرعة يوجد بها نحو    30ومئيت طن يوميا عرب    170للقطاع الذي ينتج بني  

 طن يوميا.  1400من األلبان ومشتقاتها بنحو ويقدر استهالك البالد 

ير إعالمية أن نسبة الصيادين املوجودين خارج البالد تقدر بنحو   %، وهو ما أدى 75فيما أشارت تقار

لتوقف جزء كبري من أنشطة الصيد، ما أّدى إىل نقص الكميات اليت يتم صيدها يومياً مما تسبب يف 

 .خسائر الكبرية للعاملني يف نشاط الصيدارتفاع أسعار بعض األنواع فضال عن ال

ير لصحيفة األنباء املحلية، أن القطاع يعاين من مغادرة أعداد كبرية من  ويف قطاع الصناعة أشار تقر

العمالة خالل العام املايض، ما تسبب يف نقص كبري باأليدي العاملة الفنية واملؤهلة، مع صعوبة إصدار 

يض هذا النقص، كما أن بعض املصانع اشتكت من عدم قدرتها  تأشريات وأذونات عمل جديدة لتعو 

على استقدام خرباء وفنيني كانوا قد حصلوا فعال على تأشريات دخول، لكن منع دخول الوافدين حال 

 دون قدومهم إىل الكويت.
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 تداعيات طارئة  

 عن وقف  كانت أوىل تداعيات التحديات السابقة هي إعالن مجلس جامعة الكويت يف يناير املايض

الحايل يف  الدرايس  العام  املقبولني خالل  الطلبة  اعداد  ملواجهة  أربع سنوات مقبلة،  ملدة  التكويت 

لسنة    11الجامعة، وتلبية املتطلبات االكاديمية. وقرر املجلس عدم التقيد بما تضمنه القرار رقم  

 بشأن تكويت نسبة معينة من الوظائف. 2017

كز  وقالت الجامعة أن التكويت لد يها سيكون على نحو يتناسب مع طبيعة العمل بها وحاجة مرا

كمة   العمل، وبما يتناسب وتحقيق التوازن بني التكويت وبني املحافظة على الكوادر والخربات املرتا

ية اليت تحقق االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي.   الفنية واالدار

لسنة    76لى قانون الجامعات الحكومية  واستند مجلس الجامعة بموافقته على ارجاء التكويت، ع

، والذي نص على أن يتوىل مجلس الجامعة اختصاصات مجلس الخدمة املدنية يف شؤون 2019

ية واملالية  الهيئة االكاديمية او العاملني بها، كما نص على »"يضع مجلس الجامعة اللوائح االدار

يضعه اليت  العامة  بالضوابط  ويلزتم  للجامعة  وكان  واالكاديمية  الحكومية".  الجامعات  مجلس  ا 

خدمة   النهاء  الكويت  جامعة  خاطب  املدنية  الخدمة  غري    391ديوان  من  الجامعة  يف  موظفا 

موظفا غري كويتيني، وذلك لتحقيق نسب التكويت الواردة يف قرار اإلحالل،    534الكويتيني من أصل  

بواقع   االداري  الدعم  الهندسية  موظفا، ومج  92معظمهم يف مجموعة وظائف  الوظائف  موعة 

موظفا   14موظفا يف كل من نظم وتقنية املعلومات ووظائف العلوم، و  22موظفا و  58بمجموع  

ية،   17يف وظائف االداب واالعالم والفنون والعالقات العامة و موظفا يف املالية واالقتصادية والتجار

 بينما توزعت بايق االعداد على مجاميع الوظائف االخرى.

توفري ونصت مذ املايض  أن طلب يف أغسطس  الجامعة سبق  أن مجلس  الجامعة على  قرار  كرة 

ووقف  اضافية،  مزيانية  واعتماد  املزيانية  بدعم  وذلك  الطلبة،  مقاعد  يادة  ز مواجهة  متطلبات 
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سياسة االحالل بالجامعة ملدة أربع سنوات، والسماح بتعيني موظفني من ذوي الخربة والكفاءة 

كز  العملية من الكويت  ية والفنية بالكليات ومرا يني وغري الكويتيني لسد النواقص يف الكوادر االدار

يادة رواتب العاملني بالجامعة.  العمل مع توفري الدرجات الالزمة وز

 توصيات إجرائية 

كاديمية، فإن تحسني مستقبل العمل والتوظيف بالكويت يف ظل تأثريات جائحة   وفقاً لدراسات أ

 تشمل العديد من املحاور مثل:كورونا، يجب أن 

مختلف   .1 يف  ونوعا  كماً  العمل  سوق  وحاجة  التعليم  مخرجات  بني  الربط  منهجية  تحسني 

و العلوم التخصصات.  بني  للتوازن  الطالب  لتوجيه  خطة  مع  العايل،  التعليم  جودة  تحسني 

يبية   وتأهيلية ملهارات السوق االنسانية والتطبيقية والعلمية، ورفع كفاءة الشباب عرب برامج تدر

 والوظائف األكرث طلباً يف املستقبل.

للفرد  .2 بأهميته  والتوعية  للخريجني  واليدوي  واملهين  الفين  العمل  على  والتأهيل  يب  التدر

واملجتمع، وإعادة النظر يف الربامج واملقرارات واألنظمة املختلفة للتعليم بما يتوافق مع املعايري 

تش  مع  العاملية،  السوق املهنية  ملتطلبات  أرسع  تستجيب  اليت  األهلية  الجامعات  إنشاء  جيع 

 الوطين واإلقليمى من العمالة الفنية املدربة  

التقاعد  .3 واإلنتاج، وتشجيع  األداء  بمعايري واضحة يف  الوظيفي  الرتيق  تربط  لوائح عمل  اعتماد 

كرب للشباب، للحد من البطالة املقنعة.  املبكر إلتاحة فرص أ

األ .4 الحد  الخريجني  رفع  وتأهيل  الخاصة  االسثمارات  وتشجيع  الخاص،  بالقطاع  لألجور  دىن 

" الناشئة  األعمال  سوق  و"Startupsالخرتاق  العام ،  القطاع  بني  الطلب  يف  الفجوات  عالج 

والقطاع الخاص، بما يضمن تحفزي املواطنني إىل التوجه إىل القطاع الثاين، مثل البنية القانونية 

وامل األجور،  األعمال،  ونظام  يادة  ر وقطاع  األعمال،  ية، وحواضن ومرسعات  االستثمار حفزات 

 ولوائح املنافسة، واإلعفاءات الرضيبية. 
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إعداد دراسة لتموضع املوظفني الوافدين يف القطاع الحكومي عن طريق إجراء مسح "كفاءة  .5

ل. ويمكن وجدارة" للموظفني األجانب ونظراؤهم من املواطنني، لتحسني كفاءة عملية اإلحال

من  كفاءات  تقدم  حال  يف  بشأنها،  االستثناءات  وإقرار  املواهب  لفحص  مستقل  جهاز  إنشاء 

الوافدين لوظائف معينة، يف محاولة لجذب املوهوبني والكفاءات والحفاظ عليهم كرأس مال  

 معريف وبرشي بالدولة.

بالكويت، ومن ثَم    إنشاء نظام جلب العمالة املوهوبة، ويتطلب حرصاً لكل الوظائف املطلوبة .6

تدشني نظام علمي لجلب العمالة ذات املهارات العالية، وأصحاب املواهب واملهارات النادرة، 

 والعلماء يف مجال البحوث املختلفة خاصة التكنولوجية. 

  



  

 

19 
 

 مصادر: 

يم  األنباء،   اإلحالل،   يشمله   كوييت  غري   موظف   كل  التكويت:  -  2021 مارس  بندق،   مر
https://cutt.ly/1Fs5Oju 

  ، 2022  يناير   الزغيب،   أحمد  الجديد،   العرب   ، 2022  نهاية   حت   الحكومية   الوظائف   لـتكويت  خطة  -
https://cutt.ly/MFs55mP 

 https://cutt.ly/gFs58Rd  ،2022  يناير   العربية،  سبتمرب،  بحلول  بالكامل   وظيفياً   تخصصاً   11  توطي -
  ، 2022  فرباير   العالس،  علي   الرأي،   الحكومي،  القطاع  يف  الوافدين   يخفض   التكويت  -

https://cutt.ly/GFs6oda 
ية   اإلدارة  -  https://cutt.ly/SFs69XX  املدنية،   الخدمة  واقع  من  العمل  عن   املتعطلون   لإلحصاء،  املركز
  فرباير   ابراهيم،   محم   األناضول،  لكويت،با  الوافدة   العمالة  على   تزتايد  الضغوط  التوطي  وترية  تسارع   مع -

2018 ،  https://cutt.ly/2FdqhrS 
  ،2022  فرباير  عوض،  حازم  فورتشن،   اقتصادية،   مخاطر   دون  الوافدين  عن  االستغناء   الكويت   تستطيع  هل -

FdqnZMhttps://cutt.ly/C 
يرة،  وصعوبات،  محاذير  بالكويت:  الوظائف   توطي  مساعي  -  ، 2018  يناير   النور،  أبو  ابراهيم  الجز

https://cutt.ly/EFdqE6i 
ية   اإلدارة  -    https://cutt.ly/wlSxAo0  العمالة،   إحصاءات  لإلحصاء،  املركز
  ،2020  يونيو   الزغيب،   أحمد  الجديد،   العرب   اقتصادية،   ألسباب   الكويت   يف   الوافدين   ترحيل  -

https://cutt.ly/ZlScXmc   
   ،2020يونيو   املرصيي،   على   يؤثر   لن   الكويتية   بالحكومة   العاملي   الوافدين   خدمة   إنهاء   صالح،   شريين  -

    https://cutt.ly/ZlSbsuu مرصواي، 
يم  األنباء،   كويتيون، أعدها   الحكومي   تكويت   آلية  -  y/bFs5GI8https://cutt.l  ، 2021  يناير  بندق،   مر
ير  -    https://cutt.ly/HlSnr3D  ،2021 فرباير    األنباء،   التكويت،  خطة  عن   البرشية  املوارد   لجنة  تقر
  عمر  التنمية،  لسياسات  الخليج  مركز  الخليج،  يف   العمل   وسوق  املهاجرة   العمالة  على  الكورونا   انعكاسات -

 https://cutt.ly/nEwZIBQ  ،2021 الشهاب، 
   https://cutt.ly/5lSx6zs  ،2014  األمة،  مجلس تحليلية،   دراسة   الكويت،  يف   السكانية   الرتكيبة  -
كرب  السياسية   األزمة  جراء  الكوييت  والعام   الخاص   القطاع  خسائر  -   العرب   الخليج  مركز  كورونا،   جائحة   من  أ

يل   والبحوث، للدراسات   https://cutt.ly/eEwXt1y  ، 2021  أبر
  الديمقراطية،   أجل   من   يكيون أمر   منظمة   الكويت،   يف   الوافدين   العمال   معاناة   كورونا   فريوس   فاقم   كيف  -

 https://cutt.ly/1EwCrd5  ،2020 مايو 
  https://cutt.ly/jFs6XIQ، 2017  سبتمرب  الخلف،  مشاري   القبس،  حي،  بعد   ولو   قادم  التكويت  -

https://cutt.ly/MFs55mP
https://cutt.ly/gFs58Rd
https://cutt.ly/GFs6oda
https://cutt.ly/SFs69XX
https://cutt.ly/2FdqhrS
https://cutt.ly/CFdqnZM
https://cutt.ly/EFdqE6i
https://cutt.ly/wlSxAo0
https://cutt.ly/ZlScXmc
https://cutt.ly/ZlSbsuu
https://cutt.ly/bFs5GI8
https://cutt.ly/HlSnr3D
https://cutt.ly/nEwZIBQ
https://cutt.ly/5lSx6zs
https://cutt.ly/eEwXt1y
https://cutt.ly/1EwCrd5
https://cutt.ly/jFs6XIQ


  

 

20 
 

 

 

يرة،   بالكويت،   املنتجة   القطاعات   تطارد   أزمة   العمالة   نقص -   ، 2021  مارس   الجز
https://cutt.ly/IEwCFJ3 

  ، 2020  ديسمرب   الجديد،   العرب   الزغيب،   أحمد   قياسية،   ملستويات   الوافدين   انخفاض  -
https://cutt.ly/YEwC8jU 

كث  -  y/xEwVWuIhttps://cutt.l  ، 2021  يوليو  ،CNBC عودة،   بال   الكويت   غادروا   وافد   ألف  400  من  أ
  ،2021  مارس  األنباء،  عراب،  طارق  الصناعة،   مستقبل  يهددان   الفنية   العمالة  ونقص  املطار  غلق  -

https://cutt.ly/pEwVPYq 
  ،2020  كالرانس،  أندرو  يس،   ب  ب   الجديد،   الوافدين   قانون   من   قلقون   املقيمون   الهنود  -

https://cutt.ly/olSxcyl   

يدة،   املطريي،  حصة  الكوييت،   واملجتمع  لالقتصاد  الشاغل  الشغل   البطالة:   تحدي  -   ،2021  فرباير  الجر
https://cutt.ly/TTPclyi 

 https://cutt.ly/lTPvtVT  ،2017 القبس،   عبدالستار،  دأحم   مقنَّعة،  بطالة   الدولة   موظفي  من  %79  -
  والبحوث،  للدراسات   العرب   الخليج   مركز   املعايري،   تغري  احتمال   الكوييت:   الحكومي   القطاع   يف   التوظيف  -

 https://cutt.ly/hTPc3Sw  ، 2021 نوفمرب 
  نوفمرب  ث، والبحو   للدراسات   العرب   الخليج   مركز   املدنية،   الخدمة  وديوان   الكويتيي  توظيف   آلية  إصالح  -

2021 ،  https://cutt.ly/2TPc0Py 
يخياً   البطالة   مشكلة   تطور  -   األمة،  بمجلس  والدراسات   البحوث   إدارة   بالكويت،  تار

https://cutt.ly/FTPc5P9 
 . 2013 سالمة،   رمزي   األمة،   مجلس  والدراسات،  البحوث  ارة إد  الكويت،   يف   والتوظيف  البطالة  مشكالت  -
ية  اإلدارة  املدنية،   الخدمة   بديوان  املسجلون   الكويتيون  املتعطلون  -  . 2021  سبتمرب   لإلحصاء،  املركز
 2016 البقلي،   أحمد  حالة،   كدراسة   الكويت بالخليج:   املستدامة  التنمية   على   وآثارها  السكانية   الرتكيبة  -

− International Monetary Fund, Kuwait report,2015, https://cutt.ly/JlSnBoD 
− Oliver B. John, Covid19 and Migant Laborers in Kuwait, Nov.2020, 

https://cutt.ly/SlSmw4Q  

https://cutt.ly/IEwCFJ3
https://cutt.ly/YEwC8jU
https://cutt.ly/xEwVWuI
https://cutt.ly/pEwVPYq
https://cutt.ly/olSxcyl
https://cutt.ly/TTPclyi
https://cutt.ly/lTPvtVT
https://cutt.ly/hTPc3Sw
https://cutt.ly/2TPc0Py
https://cutt.ly/FTPc5P9
https://cutt.ly/JlSnBoD
https://cutt.ly/SlSmw4Q

