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توطين العمالة في القطاع المصرفي
Kuwaitization of employment in the 

banking sector
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2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية – ينا�ر 2019.

•الش�اكة �ين الهيئة العامة للقوى العاملة والقطاع المصرفي بدولة الكويت.

•جهود بنك الكويت المركزي في توطين العمالة في القطاع المصرفي.

•مبادرة "كفاءة" لتطو�ر و�نمية الكوادر الوطنية.



ما هو التوطين؟
ُيقصد بالتوطين إسناد الوظائف الموكلة إلى كفاءات من غير مواطني الدولة إلى مواطنين كويت�ين، مما قد 
يتطلب تأهيل هؤالء المواطنين وتد��بهم للقيام بتلك الوظائف على أكمل وجه. وتهدف سياسات التوطين إلى 

اإلحالل التد��جي للقوى البش��ة الوطنية واالس�ثمار األمثل لطاقا�ها.

مقدمة:
 

أولت حكومات دول مجلس التعاون لدول الخلي� العر�ية عناية خاصة لتوفير الفرص الوظيفية لمواطنيها. وفي 
الو��اء  أصدر مجلس  الوطنية. فقد  العمالة  بتشغيل  �تعلق  الحكومة خطًطا وسياسات  الكويت، وضعت  دولة 
العامة  الهيئة  توصية  على  بناًء  الخاص،  القطاع  الوطنية في  العمالة  نسب  بتعد�ل   2014 عام  ق�اً�ا  الكويتي 
للدولة)، ضمن  التنفيذي  والجهاز  العاملة  القوى  إعادة هيكلة  برنامج  باسم  آنذاك  (المع�وفة  العاملة  للقوى 
ن الق�ار  حزمة من التدا�ير الالزمة، لتوفير أكثر من (10) آالف فرصة عمل للمواطنين الكويت�ين بالقطاع الخاص. و�يَّ
أن النسب األعلى �تمركز في قطاع البنوك بنحو (64٪)، يليه قطاع االتصاالت بنسبة (60٪)، والتمو�ل واالس�ثمار 
(40٪)، وصوًال إلى الصناعات التحويلية وال��اعة والصيد والرعي، بنحو (3٪). ومنذ ذلك الحين، تسعي الحكومة 
الكويتية لتوظيف المواطنين الكويت�ين، وا�خذت عديًدا من الخطوات بهدف ��ادة نسبة العاملين الكويت�ين من 
المواطنين في القطاعين العام والخاص. وفي هذا العدد، نسلط الضوء على جهود توطين العمالة في القطاع 

المصرفي على وجه الخصوص.



لدى  الوطنية  العمالة  نسب  بتحديد   2002 لسنة   (904) رقم  الق�ار  أحكام  بعض  بتعد�ل  الو��اء  مجلس  من  ق�ار  صدر 
وي�ين  إليه،  المشار   2002 لسنة   (904) رقم  الق�ار  (5) من  المادة  بنص  ُيستبدل  الق�ار:  الحكومية، وتضمن  غير  الجهات 

الجدول التالي النسب المحددة للجهات غير الحكومية بحسب نشاطها:

وُيفرض على الجهات غير الحكومية التي ال �تقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره (300) دينار على كل تص��ح 
عمل او إذن عمل ُيمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية ��ادة على النسبة.

في شهر �وليو 2019، وفي اجتماع �ين قياد�ين من الهيئة العامة للقوى العاملة مع قيادات من القطاع المصرفي 
الكويتي، تم االتفاق على خلق ش�اكة است�ا�يجية حقيقية فاعلة مع القطاع المصرفي، نظ�ًا إلى دوره البا�ز في خلق 
الم��د من فرص العمل، وفتح األبواب أمام الخ��جين، وتد��بهم وتطو�ر قد�ا�هم ليمارسوا دورهم الفعال في التنمية 
والمشاركة في بناء كويت المستقبل. حيث إن القطاع المصرفي هو الموظف األكبر للخ��جين واألعلى في تط�يق 
نسبة العمالة الوطنية المتمثلة في (70٪) من إجمالي قوة العمل لديه، كما تم خالل االجتماع اإلعالن عن جائزة إحالل 

وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت في مجلس التعاون الخليجي.

الش�اكة �ين الهيئة العامة للقوى العاملة والقطاع المصرفي بدولة الكويت:

العمالة  نسب  بتحديد   2002 لسنة   (904) رقم  الق�ار  أحكام  بعض  بتعد�ل  الو��اء  ق�ار من مجلس 
الوطنية لدى الجهات غير الحكومية – ينا�ر 2019:
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جهود بنك الكويت المركزي في توطين العمالة في القطاع المصرفي:
في إطار حرص بنك الكويت المركزي على �نمية الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي أمام الكفاءات الوطنية فقد أصدر بتا��خ 
2019/2/27 تعميم إلى كافة البنوك المحلية بشأن تكثيف الجهود ال�امية إلى تأهيل العمالة الوطنية ورفع نسبتها في المناصب 
تطوً�ا  ُتظهر بوضوح  إج�اءات مهنية  إطار  الوظيفية في  المستويات  70٪ على األقل في جميع  إلى  النسبة  بحيث تصل  التنفيذية، 
لتأكيد  المحلية  البنوك  مع   2020 سبتمبر  شهر  في  اجتماًعا  البنك  عقد  كذلك  زمني.  جدول  على  بناء  المستهدفة  للنسبة  ملموًسا 
االهتمام بالعمالة الوطنية في القطاع المصرفي والتباحث حول أهمية توطين الوظائف في هذا القطاع، والعمل على ��ادة تواجد 
العامين  والمدي��ن  التنفيذ�ين  ال�ؤساء  بحضور  وذلك  المصرفي،  القطاع  في  الوظيفية  المستويات  جميع  على  الوطنية  الكفاءات 

للموارد البش��ة في البنوك المحلية.

و�ناول النقاش السبل أمام �نمية فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي بوصفه أكبر موظف للعمالة الوطنية في 
القطاع الخاص، وذلك من خالل ��ادة نسب التوطين في القطاع عموًما وكذلك تع��ز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف العليا 
في البنوك، والتأكيد على ض�ورة تأهيل وتد��ب العمالة الوطنية لتولي الوظائف في جميع المستويات اإلدا��ة، إلى جانب فتح 
المجال أمام جميع الفئات والتخصصات التي يحتاجها القطاع وتقليل االعتماد على الشركات المتخصصة في توفير العمالة لسد 

الحاجة داخل القطاع في أضيق الحدود.

وتط�ق االجتماع إلى ما حققته البنوك المحلية من نسب توطين ت��د على النسب التي يحددها القانون والق�ا�ات الصادرة في هذا 
المسؤولية  على  والق�ا�ات، مشدًدا  القوانين  تلك  تط�يق  النوعي في  االلت�ام  على ض�ورة  المركزي  الكويت  بنك  وأكد  الشأن، 
الوطنية واالجتماعية للقطاع المصرفي في تحقيق األمن االجتماعي ودعم جهود الحكومة لتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية، 
وأن يكون القطاع المصرفي �ائدًا في هذا المجال ومثاًال يحتذى لجميع القطاعات االقتصادية األخرى، و�ناول االجتماع مناقشة 

بعض التطو�ات التي حدثت في اآلونة األخيرة والتي تطلب االجتماع والتأكيد على م�اجعتها مع البنوك المحلية.
 

وإعطائها  الوطنية  الكوادر  تأهيل  أهمية  2021/4/13 على  بتا��خ  المحلية  البنوك  المركزي على كافة  الكويت  بنك  أكد  كذلك 
األولوية عند شغل الوظائف القيادية، الفنية واإلدا��ة على السواء، وذلك با�خاذ اإلج�اءات الكفيلة نحو تد��ب الكوادر الوطنية 
وتأهيلها ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل النسبة إلى 70٪ على األقل في اإلدا�ات العليا والوسطى وليس فقط 
القيادية من غير الكويت�ين لفترة محدودة يتم خاللها تأهيل الكوادر  البنك ككل. وعلى أن يكون شغل الوظائف  على مستوى 
الوطنية بحيث تصبح قادرة على شغل هذه الوظائف في إطار خطط التطو�ر الوظيفي واإلحالل المطلوب، على أن يتم ت�ويد بنك 
الكويت المركزي خالل فترة أقصاها نهاية شهر �ونيو 2021، بخطة معتمدة من مجلس إدارة كل بنك ت�ين مساً�ا واضًحا للوصول 

.إلى هذا الهدف في المناصب التنفيذية وفق إطار زمني محدد ال يتجاوز نهاية عام 2023



حاجة  لتلبي  فائقة  بعناية  ُطورت  الب�امج  من  مجموعة  ضمن  وكويتية  كويتيا   (130) ق�ابة  سنويا  المبادرة  هذه  من  يستفيد  حيث 
المجتمع المصرفي والمالي في الكويت.

وال ُتلزم مبادرة "كفاءة" المستفيد�ن منها بالعمل لدى بنك الكويت المركزي بل �ترك للمتدر�ين مطلق الح��ة في اختيار جهة العمل 
التي يتقدمون إليها وال يتحمل المستفيدون منها أية تبعات مالية سواء رسوم التسجيل أو النفقات المتعلقة بالسفر واإلقامة والتنقل 
المصرفي  القطاع  احتياجات  لتل�ية  التد���ية  الب�امج  من  م��د  تطو�ر  إلى  المبادرة  تعمد  كما  الكويت،  خا�ج  التد��ب  فت�ات  خالل 

المتسارعة في ظل التطور المستمر لهذا القطاع.

مبادرة "كفاءة" لتطو�ر و�نمية الكوادر الوطنية:

باالتساق مع جهود بنك الكويت المركزي الحثيثة خالل السنوات األخيرة لتوطين العمالة في القطاع المصرفي الكويتي و�نمية 
الكوادر الوطنية الكويتية، أطلق بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية مبادرة "كفاءة" التي تعد ضمن أهم مباد�ات 
الد�اسات  معهد  ويتولى  الوطنية،  الكوادر  لتطو�ر  الكويتية  والبنوك  المركزي  الكويت  بنك  �ؤية  وتمثل   ، المجتمعية  المسؤولية 
المصرفية إدارة المبادرة وب�امجها المتنوعة الهادفة لبناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية 

في دولة الكويت، وتضم المبادرة مجموعة متنوعة من الب�امج والفعاليات وهي:

•جائزة الباحث االقتصادي الكويتي. 
•جائزة الطالب االقتصادي الكويتي.

•برنامج تأهيل الكويت�ين حديثي التخ�ج للعمل في القطاع المصرفي.
•برنامج قادة األمن "الس�ب�اني".

•برنامج ابتعاث الكويت�ين للحصول على الماجستير.
•برنامج تطو�ر القيادات التنفيذية في القطاع المصرفي والمالي.

•شهادة المدقق الشرعي المعتمد.
•برنامج قادة إدارة المخاطر.



المصادر :

•التق��ر السنوي لبنك الكويت المركزي لعام 2020/2019.  

•�يان صحفي لبنك الكويت المركزي – سبتمبر 2020:

•ج��دة "األنباء" الكويتية عدد 20 ينا�ر 2019.

•ج��دة "الج��دة" الكويتية عدد 12 �وليو 2019.

•ج��دة "أخبار الخلي�" البح��نية عدد 22 نوفمبر 2019.

•التق��ر السنوي لبنك الكويت المركزي لعام 2021/2020.

https://www.cbk.gov.kw/ar/cbk-news/announcements-and-press-releases
/press-releases/2020/09/202009171200 cbk-underlines-the-importance-of-
appointing-nationals-in-the-banking-sector
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