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تدقيق شامل على بنود الضيافة والسفر والتدريب

استراتيجية حكومية شاملة ملحاصرة الهدر وترشيد اإلنفاق

ال مشاريع جديدة وال دينار زائدًا للمصروفات عن املعتمد في املوازنات
كتب حسام رجب
عمر أبوالفتوح

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن
الجهات الرقابية تعمل على تنفيذ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة شــام ـلــة لـمـحــاصــرة
وتطويق أوجه الهدر الذي تشهده
ب ـعــض ب ـنــود م ـيــزان ـيــات ال ـ ــوزارات
وال ـج ـه ــات ال ـم ـس ـت ـق ـلــة ،خــاصــة ما
يـتـعـلــق ب ـب ـنــود ال ـس ـفــر وال ـتــدريــب
والمهمات الرسمية الخارجية.
وش ـ ــددت ال ـم ـصــادر ال ان ـفــاق زائــد
على الـبـنــود الـتــي حــددتـهــا الــدولــة
لتقليص اإلنـفــاق عليها بــواقــع 20
ف ــي ال ـم ـئــة ،مــوض ـحــة أن ال ـج ـهــات
الــرقــابـيــة وضـعــت ضــوابــط وقـيــود
ل ـل ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
ل ـت ـن ـف ـيــذهــا وال ـع ـم ــل بـمـقـتـضــاهــا،
م ـش ـيــرة إل ــى أن أي م ـخــال ـفــة لتلك
الـبـنــود وال ـضــوابــط سيتم تطبيق
القوانين الصارمة عليها.
وأضافت إن التوجيهات الحكومية
تــأتــي بـعــد طـلــب عــدد مــن الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة زيـ ـ ــادة بـ ـن ــود االنـ ـف ــاق
ف ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـعـ ـن ــاص ــر الـ ـخ ــاص ــة
بـ ــال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة وم ـ ـ ـه ـ ـ ـم ـ ــات الـ ـسـ ـف ــر
الخارجية والتدريب.
وأوض ـ ـحـ ــت أن وض ـ ــع ال ـم ـيــزان ـيــة
واالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ال
ً
يـسـمــح مـطـلـقــا بــاضــافــة أي بـنــود
جديدة خاصة وأن التقديرات غير
الرسمية تشير إلى تكبد الميزانية
ً
عـجــزا قــدره  14مليار ديـنــار خالل
العام المالي الحالي ،2021/2020
مشيرة باقتضاب :الحكومة تكافح
مــن أجــل زي ــادة االي ـ ــرادات وخفض
االنفاق.
واس ـ ـت ـ ــدرك ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ب ــال ـق ــول
نـ ـجـ ـح ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة فـ ـ ــي تـ ـم ــري ــر
تعديالت على استقطاع احتياطي
األجـيــال الـقــادمــة والــذي بمقتضاه

يـ ـت ــم وق ـ ــف اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاع اح ـت ـيــاطــي
األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ،بــاإلضــافــة إلــى
نقل بعض أصول االحتياطي العام
إلــى احتياطي األج ـيــال ،باإلضافة
إلى خفض اإلنفاق على المشاريع
الرأسمالية وهو ما مكن الحكومة
مــن تدبير قــرابــة  6مـلـيــارات دينار
تقريبا لتعزيز سيولة االحتياطي
العام.
ولـ ـفـ ـت ــت أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة رك ـ ـ ــزت فــي
خ ـفــض االن ـ ـفـ ــاق الـ ـع ــام ب ــواق ــع 20
بــال ـم ـئــة ع ـلــى األقـ ـ ــل ف ــي م ـيــزان ـيــة
ال ـعــام ال ـحــالــي  ،2021/2020على
بنود الضيافة والسفر والمهمات
الخارجية وغيرها من البنود التي
من شأنها ترشيد اإلنفاق وتعزيز
االيرادات.
وفــي الوقت الــذي تسعى الحكومة
ف ـ ـيـ ــه ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـفـ ــض االنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق فــي
مصروفاتها ،تؤكد الحكومة على
أن المساس بالرواتب والدعوم خط
أحمر وأن دعم العمالة الوطنية من
أولوياتها وثوابتها التي ال يمكن
المساس بها.
وق ــد س ـعــت ال ـح ـكــومــة ف ــي تطبيق
هذا التوجه بدعم العمالة الوطنية
خــالل أزم ــة كــورونــا مــن خــالل رفــع
قيمة دعم العمالة الوطنية بحدود
 292م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ل ـتــرفــع حجم
ال ــدع ــم ال ـك ـلــي ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة لـهــذا
ال ـب ـنــد إل ـ ــى م ـس ـتــوى  844مـل ـيــون
دينار.
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـجــانــب
إصــالح هيكل مصروفاتها ،العمل
على تطبيق اصالحات اقتصادية
ش ــامـ ـل ــة ت ـس ـت ـهــدف فـ ــي مـجـمـلـهــا
تعزيز وضــع العمالة الوطنية في
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص ورفـ ـ ــع م ـس ـتــوى
االيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات وتـ ـحـ ـصـ ـي ــل دي ــونـ ـه ــا
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ال ـب ــال ـغ ــة  1.9م ـل ـيــار
دينار.

طوارئ اقتصادية

مجددا ،في وقت قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي ،بول غريفيث ،إن الوقت قد حان
مسافرون يغادرون أحد المطارات بعد إغالقه
ً
التباع نهج سفر مشترك ،وأن سياسات الحجر الصحي من جانب واحد تضر بالصناعة .كما أشار إلى انه يجب على الحكومات أن تدرك أن
هذه حالة طوارئ اقتصادية وليست طبية فقط.

تسخير الجهود والطاقات لتعزيز املحتوى املحلي

العيدان :تكويت  3841وظيفة
للشباب في «نفط الكويت»
قــال الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي بــاإلنــابــة فــي شركة
نفط الكويت أحمد العيدان ان الشركة حققت
ً
دورا ري ــادي ــا فــي إرس ـ ــاء ن ـظــام ال ـت ـكــويــت و
تـضـمـيــن ب ـنــوده مــن ضـمــن ع ـقــود الـخــدمــات
مـنــذ عــام  ،1993حـيــث إن ال ـهــدف األســاســي
لهذا النظام هو خلق فرص وظيفية للشباب
الـ ـك ــويـ ـت ــي واس ـت ـق ـط ــاب ـه ــم ل ـل ـع ـمــل ،وإدارة
مـشــاريــع الـشــركــة المختلفة مــن خــالل خلق
كــوك ـبــة م ــن ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة قـ ـ ــادرة عـلــى
تشغيل مـشــاريــع الـشــركــة مــن خــالل التعاقد
مع جهات محلية ودولية.
وأضـ ـ ــاف الـ ـعـ ـي ــدان ف ــي ال ـم ــوج ــز االخـ ـب ــاري
الــدوري للعاملين استمر العمل على نظام
التكويت منذ حينه بين نجاحات وتحديات،
ً
ً
اساسيا
اهتماما
وأولت شركة نفط الكويت
لـتـحـفـيــز ال ـع ـمــل ف ــي ن ـظــام ال ـت ـكــويــت ،حيث
ت ـ ــؤم ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ــأهـ ـمـ ـي ــة دع ـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــال ــة
الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير
الحكومية ،و كــان لنا دور َّ
فعال في تطبيق
ال ـقــانــون رق ــم  ،2000/ 19وعـ ــززت مــؤسـســة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة هـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ب ــإص ــدار
الالئحة التنفيذية التي نظمت آليات العمل
وتـنـفـيــذ ق ــرار ال ـت ـكــويــت ف ـقــد تـمـكـنــت شــركــة

اأحمد العيدان
نـفــط الـكــويــت مــن تـكــويــت مــا يـقــارب ()3841
وظ ـي ـفــة بـنـسـبــة ت ـكــويــت ت ـصــل ال ــى ( 27في
ال ـم ـئــة) ف ــي ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة  .20 /19و قــال

فــي ابــريــل  2018أص ــدرت مــؤسـســة الـبـتــرول
الـكــويـتـيــة قــرارهــا بــرفــع نسبة الـتـكــويــت من
خالل الزام المقاول بتعيين العمالة الوطنية
بنسبة ال تقل عن ( 30في المئة) في العقود
الـقــابـلــة للتكويت عـنــد الـتـجــديــد او الـعـقــود
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة و ب ـن ــاء ع ـل ـيــه ق ــام ــت ال ـشــركــة
ب ــدراس ــة االح ـت ـيــاجــات ال ـف ـن ـيــة لـمـشــاريـعـهــا
ومــع األخــذ باالعتبار استراتيجية الشركة
ال ـطــام ـحــة الـ ــى رفـ ــع س ـقــف اإلن ـ ـتـ ــاج والـ ــذي
ي ـت ـط ـلــب ت ـك ـث ـيــف الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي خـ ـل ــق ف ــرص
وظيفية للعمالة الوطنية مــع التأكيد على
أهمية تطوير المهارات و التأهيل المهني
بـمــا يـنــاســب احـتـيــاجــات الـشــركــة الفنية في
ال ـح ـفــر وت ـش ـغ ـيــل االبـ ـ ــار وال ـص ـي ــان ــة ،حـيــث
عـ ــززت ال ـشــركــة أوجـ ــه ال ـت ـعــاون م ــع الـهـيـئــة
ال ـعــامــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب في
عام  ،2019من خالل استحداث برنامج فني
ميكانيكا منشآت نفطية اضافة الى برنامج
عــامــل ح ـفــر آب ــار ب ـتــرول ـيــة ال ــذي ان ـط ـلــق في
عــام  ،2016وخــالل كتابتنا لهذا الموجز تم
اإلع ــالن عــن برنامجين تدريبيين حديثين
ه ـمــا «بــرنــامــج آالت دق ـي ـقــة م ـن ـشــآت نفطية
وبرنامج صيانة كهربائية منشآت نفطية».

تداعيات مؤملة لالقتصاد األوروبي
مع عودة اإلغالق
تجددت المخاوف حيال التداعيات االقتصادية
ل ـت ـشــديــد ق ـيــود م ـكــافـحــة ال ـمــوجــة ال ـثــان ـيــة من
فيروس كورونا الجديد في القارة األوروبية.
وتزايد عــدد الــدول األوروبـيــة التي قــررت اعــادة
ف ــرض االغ ـ ــالق ال ـك ـلــي او ال ـجــزئــي ب ـعــد تــزايــد
معدل االصابات ،ما اثار المخاوف من تداعيات
ص ـح ـيــة ع ـلــى غـ ـ ــرار ال ـم ــوج ــة األولـ ـ ـ ــى ،ف ــي ظــل
عــدم الـتــوصــل حتى اآلن الــى لـقــاح للوقاية من
الفيروس.
وتـ ـ ـج ـ ــاوز ع ـ ــدد االص ـ ــاب ـ ــات فـ ــي ك ــام ــل الـ ـق ــارة
األوروبية  8,2ماليين ،فيما توفي اكثر من 258
الف شخص جراء الفيروس ،بينهم نحو 10003
فــي المانيا التي تطاولها الموجة الثانية من
ً
ً
الوباء مباشرة بعدما بقيت بمنأى نسبيا عن
الفيروس.
وتتجه الـمــانـيــا ،الــى فــرض اغــالق جــزئــي ،على
غـ ــرار دول اخـ ــرى سـبـقـتـهــا م ـثــل اي ـطــال ـيــا الـتــي
فرضت حظر التجول على مناطق كاملة ،وأمرت
ب ــاغ ــالق ج ــزئ ــي ل ـل ـم ـحــالت وال ـم ـط ــاع ــم ،بـيـنـمــا
اعلنت اسبانيا وفرنسا حالة الطوارئ ،وحظرت
ً
األخيرة التجوال ليال على نحو ثلثي السكان.
وذك ـ ـ ــر تـ ـلـ ـف ــزي ــون «ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.اف.ام» ان ال ـح ـكــومــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ت ـ ــدرس فـ ــرض اج ـ ـ ـ ــراءات عـ ــزل عــام
ً
جديدة على مستوى البالد اعتبارا من منتصف
لـيــل الـخـمـيــس ،وق ــال مكتب الــرئـيــس الفرنسي
اي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ان ــه سـ ُـيــدلــي ب ـخ ـطــاب عبر

مستقبل غامص للقطاع املالي بعد أزمة «كورونا»
ك ـ ـشـ ــف ت ـ ـقـ ــريـ ــر ج ـ ــدي ـ ــد أص ـ ــدرت ـ ــه
ً
دي ـلــويــت أخ ـيــرا عــن تــأثـيــر جائحة
فـيــروس كــورونــا على أسـلــوب عمل
وتفكير مديري المالية التنفيذيين
ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء اإلدارات الـ ـم ــالـ ـي ــة فــي
الـشــرق األوســط .وبحسب التقرير،
ي ـتــوقــع  ٪48م ــن م ــدي ــري ال ـمــال ـيــة
التنفيذيين في المنطقة أن األعمال
الـتـجــاريــة لــن تـعــود إلــى مستويات
ما قبل األزمة قبل الربع الثاني من
العام  2021على األقل.
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ي ـتــوقــع غــالـبـيــة
مــديــري ال ـمــال ـيــة أن يـسـتـمــر الـعـمــل

عــن ب ـعــد مــع اح ـت ـمــال زيـ ــادة نسبة
ال ـعــام ـل ـيــن ع ــن ب ـعــد ،ح ـيــث يخطط
 ٪43مـنـهــم لــالسـتـثـمــار فــي قــدرات
العمل عن بعد والتوسع بها خالل
السنة المقبلة.
ويـ ـ ـق ـ ــول ديـ ـ ـك ـ ــالن ه ـ ــاي ـ ــز ،الـ ـش ــري ــك
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ع ـ ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج م ــدي ــري
ال ـمــال ـيــة الـتـنـفـيــذيـيــن ف ــي ديـلــويــت
الشرق األوســط ،إن مديري المالية
«وجـ ـ ــدوا أن ـف ـس ـهــم مـنـهـمـكـيــن على
مــدار الشهور القليلة الماضية في
مساعدة مؤسساتهم على التعافي
ج ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع فـ ـ ــي إي ـ ــراداتـ ـ ـه ـ ــا

والسيولة النقدية لديها ،باإلضافة
إلى وضع خطط التأقلم مع ظروف
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـح ــالـ ـي ــة غـ ـي ــر ال ـم ـس ـبــوقــة
مـ ــن خ ـ ــالل إجـ ـ ـ ــراء تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ع ـلــى
اسـتــراتـيـجـيــات الـعـمــل كــالـعـمــل عن
ُب ـعــد إلـ ــى جــانــب ال ـس ـعــي الـحـثـيــث
إليـ ـج ــاد فـ ــرص اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مـثــل
عـ ـم ـ ـل ـ ـي ــات الـ ـ ــدمـ ـ ــج واالسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ
ل ـت ـم ـك ـيــن مــؤس ـســات ـهــم مـ ــن إع ـ ــادة
ً
االنـ ـ ـط ـ ــالق مـ ــن جـ ــديـ ــد ب ـ ـع ـ ـي ــدا عــن
ال ـتــوق ـعــات ال ـ ـح ــذرة ال ـت ــي يـبــديـهــا
هـ ــؤالء ب ـشــأن مــوعــد ب ــدء ان ـح ـســار
تأثيرات هذه الجائحة».

التلفزيون في وقت الحق هذا المساء.
ّ
تجول يومي
كذلك اعلنت تشيكيا فــرض حظر
ً
اعتبارا من اليوم األربعاء من الساعة التاسعة
ً
م ـسـ ً
ـاء ح ـتــى ال ـســاعــة  04:59فـ ـج ــرا ،فــي تــدبـيــر
ّ
يستمر حتى الثالث من نوفمبر القادم.
ودعــت السلطات الصحية الـســويــديــة ،السكان
فــي جـنــوب الـبــالد للحد مــن االخ ـتــالط وتجنب
الـمــواصــالت الـعــامــة واألمــاكــن المغلقة ،وباتت
بولندا بكاملها مصنفة «منطقة حمراء» ،بعدما
كان هذا التصنيف يقتصر حتى اآلن على المدن
الكبرى ومحيطها.
وفـ ــي س ـلــوفــاك ـيــا بـ ــدأ ح ـظــر ت ـج ــول ل ـي ـلــي منذ
الـسـبــت ال ـمــاضــي وح ـتــى مـطـلــع نــوفـمـبــر .وفــي
بلجيكا اعلنت سلطات بــروكـســل تقديم حظر
التجول المفروض في البلد الى الساعة ،22:00
وأمـ ـ ــرت ب ــاغ ــالق ال ـم ـتــاجــر ف ــي ال ـســاعــة 20:00
بتوقيت غرينتش ،وحظرت األنشطة الثقافية
ً
والرياضية اعتبارا من اول امس االثنين.
ً
وف ــي بــريـطــانـيــا ،فــرضــت مـقــاطـعــة وي ـلــز حـجــرا
ً
منزليا على جميع سكانها منذ منتصف ليل
الجمعة وحتى التاسع من نوفمبر.
من جهتها ،اعادت ايرلندا فرض الحجر المنزلي
على جميع مواطنيها لستة اسابيع ،بما يشمل
اغـ ــالق ك ــل ال ـم ـتــاجــر غ ـيــر األس ــاس ـي ــة .وأعـلـنــت
ال ــدن ـ ـم ــارك ت ـشــديــد الـ ـقـ ـي ــود ع ـلــى ال ـت ـج ـم ـعــات
وتمديد وجوب وضع الكمامات.

