الكويت تبحث فرض ضريبة على حتويالت الوافدين
أظ��ه��رت وثيقة رسمية أنّ احلكومة الكويتية تسعى
لفرض ضريبة على حتويالت الوافدين ،لتوفير موارد مالية
مستدامة ملواجهة تفاقم أزم��ة عجز امليزانية ،خاصة بعد
تداعيات جائحة فيروس كورونا اجلديد وتراجع عائدات
تصدير النفط.
وأش��ارت الوثيقة ،وفقا ملوقع “العربي اجلديد” إلى أن
احلكومة تسعى بالتوافق مع مجلس األم��ة (البرملان) إلى

alwasat.com.kw

إق��رار مشروع قانون ضريبة التحويالت ،ال��ذي يتضمّن 3
شرائح مختلفة ،األول��ى فرض نسبة  1%على التحويالت
التي تتراوح بني  50دوالرا ً و 350دوالرا ً ،والثانية  2%على
التحويالت التي تبدأ من  351دوالرا ً وحتى  1200دوالر،
والثالثة بواقع  5%على التحويالت التي تتجاوز 1200
دوالر .وجت��دد النقاش أخ��ي��را ً ح��ول ف��رض ض��رائ��ب على
التحويالت املالية في ظل الضغوط املالية التي تتعرّض لها

املوازنة العامة للدولة ،إذ تشير التقديرات احلكومية إلى
إمكانية حتصيل ما يقرب من  1.5مليار دوالر سنوياً من
ضريبة التحويالت .وقال مصدر حكومي لـ”العربي اجلديد”
إن احلكومة تبحث وض��ع بعض االستثناءات للعديد من
الفئات ،مثل حتويالت الطلبة وحتويالت العمالة املنزلية،
الفتاً إلى أن هناك بعض العقبات الدستورية واالقتصادية
التي جترى دراستها قبل طرح مشروع القانون.
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بتقنية الذكاء االصطناعي «»Artificial Intelligence

معرفي يكرم «االئتمان» بإطالق القرض الذكي

مجلس إدارة البنك مع املضف واحمليميد

كرم وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير
الدولة لشؤون اخلدمات رئيس مجلس إدارة
البنك د .عبد الله عبدالصمد معرفي بنك
االئتمان الكويتي نتيجة جهودهم املبذولة
ف��ي إط�لاق ال��ق��رض ال��ذك��ي بتقنية الذكاء
االصطناعي (.)Artificial Intelligence
وأن إط��ل��اق ق����رض ال������زواج ال��ذك��ي
بتقنية الذكاء االصطناعي (Artificial
 )Intelligenceاختصر الدورة املستندية

الوزير معرفي يكرم بنك االئتمان

بالكامل فال حاجة لزيارة العميل ألي من
فروع البنك وال حاجة إلحضار املستندات
وال حاجة للتدخل البشري من قبل موظفي
البنك بل يتم التقدمي على ق��رض ال��زواج
إلكترونيا ً من خ�لال البوابة اإللكترونية
للبنك WWW.KCB.GOV.KWويتم
اص��دار ق��رار آلي من خالل النظام وحتويل
املبلغ إلى حساب العميل مباشرة كل ذلك
خالل  5دقائق فقط.

وتقدم الوزيربالشكر والتقدير للكوكبة
العاملة على إجن��از تلك اخلدمة وعبر عن
فخره بإطالق هذه اخلدمة وحثهم على بذل
املزيد من اجلهود في سبيل تقدمي خدمات
البنك للمواطنني بسهولة ويسر ودون عناء.
وحثهم على أن يكون الذكاء االصطناعي
يشمل بقية أنواع القروض األخرى وأبدى
إعجابه بتميز البنك في إطالق خدمة فريدة
من نوعها على املستويني في القطاع العام

«ال� � �ش � ��ال» :وق � ��ف حت ��وي ��ل  10ب ��امل �ئ ��ة م��ن
اإليرادات لـ «إحتياطي األجيال» «تخريب»

واخلاص إذ كان بنك االئتمان أول جهة تطلق
خدمة بهذا املستوى التقني وخصوصا ً
أن العالم أجمع يقبل على التحول الرقمي
(.)Digital transformation
كما عبر معرفي أيضا ً عن فخره مبشروع
مبنى بنك االئتمان الرئيسي ف��ي منطقة
جنوب السرة وال��ذي ش��ارف على اإلنتهاء
وسيتم إفتتاحه في نهاية العام احلالي
ويعد مبنى ذكي صديق للبيئة.

وأعلنت الناطق الرسمي بإسم البنك
حباري اخلشتي أنه بلغ عدد املستفيدين منذ
انطالق خدمة القرض الذكي بتقنية الذكاء
االصطناعي ()Artificial Intelligence
قبل ما يقارب أسبوعني  86مستفيدا ً ومت
حتويل مبلغ ( )516,000خمسمائة وستة
عشر ألف دينار كويتي إلى حسابات العمالء.
و ذك��رت اخلشتي ان التقدمي على القرض
الذكي يتم من خالل حتميل املواطن لتطبيق

هويتي التابع للهيئة العامة للمعلومات
املدنية و من ثم انشاء حساب في بوابة بنك
االئتمان و تعبئة البيانات املطلوبة حيث
يتم دراس��ة البيانات و اص��دار قرار آلي من
خالل النظام مباشرة دون تدخل بشري من
موظفي البنك و من ثم حتويل مبلغ القرض
ال��ى ح��س��اب العميل ف��ي البنك التجاري
اخل��اص به من خالل رقم احلساب البنكي
IBAN

نحو  70باملئة من التعيينات ..حلديثي التخرج

«بيتك» يتصدر في عدد املوظفني الكويتيني
ا مل �ط �ي��ري :ج �ه��ود ا س �ت �ث �ن��ا ئ �ي��ة ف ��ي ت��و ظ �ي��ف ا ل �ش �ب��اب ا ل �ك��و ي �ت��ي و ت �ط��و ي��ر ا مل��وا ه��ب
 2950م��وظ �ف � ًا ف��ي «ب �ي �ت��ك» اس �ت �ف��ادوا م��ن ب��رام��ج ال �ت��دري��ب وال �ت �ط��وي��ر خ�ل�ال 2020

ش��راك��ة م��ع م�ن�ص��ات رق�م�ي��ة اح �ت��راف �ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ب��ال �ت��دري��ب وت �ط��وي��ر امل �ه��ارات

ق��ال تقرير الشال األسبوعي ال��ص��ادر عن
اإلدارة ال��ع��ام��ة وم��خ��اط��ر املستقبل  :تعمل
احل��ك��وم��ة الكويتية امل��ؤق��ت��ة على تصريف
العاجل من األمور ،وفي ظروف عادية ،العاجل
من األم��ور هو تصريف شئون الدولة التي ال
حتتمل اإلنتظار ،أي تلك املستحقة على املدى
القصير والتي ال ترتب حقوق أو إلتزامات على
املدى املتوسط أو الطويل .وألنها فترة إدارة
إستثنائية ،جرت العادة على أن تكون مدتها
قصيرة ،وال يفترض أن تتجاوز األسبوعني
مقاربة بالفترة التي تعقب اإلنتخابات النيابية
وتشكيل حكومة جديدة تعكس إف��راز نتائج
اإلنتخابات.
إستقالت احلكومة اجلديدة -الـ  37-التي
أعقبت اإلنتخابات النيابية في 2020/12/05
بتاريخ  ،2021/01/12أي بعد حوالي شهر
من تشكيلها ،والواقع أنها باتت بحكم املستقيلة
منذ ال��ي��وم الثاني إلع�لان تشكيلها بتاريخ
 ،2020/12/14وعليه ،فواقع وضعها حصر
قدرتها على التصرف بحدود تصريف العاجل
من األم��ور ،وذل��ك قد يستمر حتى  18مارس
القادم .ذلك يعني غياب فعلي لكل من اإلدارة
التنفيذية والتشريعية في الكويت على مدى
نحو رب��ع السنة ،كانت ت��دار خاللها من قبل
حكومة لتصريف العاجل من األم��ور ،بينما
متطلبات الظروف غير املسبوقة على مستوى
العالم ،وبشكل أقوى على الكويت ،حتتم ،ليس
فقط حكومة على منط احلكومات السابقة،
وإمن��ا حكومة إستثنائية قابلة وق��ادرة على
إتخاذ ق���رارات جراحية على امل��دى القصير،
ومؤثرة إيجابا ً على املدى املتوسط والطويل.
ولن نخوض في البعد السياسي ،ولكن ،على
جبهتي السياسة املالية واالقتصادية ،ما تقوم
به احلكومة س��وف متتد آث��اره السلبية على
املديني املتوسط والطويل ،وتداعياتهما سوف
جتعل مهمة احلكومة احلصيفة املوعـودة ،إن
تشكلـت ،في مواجهة صعبة مع تداعيات
خطايا احلكومة املؤقتة احل��ال��ي��ة .أول��ى
اخلطايا ه��ي سابقة وق��ف حتويل  10%من
اإلي���رادات العامة لصالح إحتياطي األجيال
القادمة ،وبأثر رجعي منذ نتائج السنة املالية
 ،2019/2018تزامن معها حتويل أصول
غير سائلة من اإلحتياطي العام إلى إحتياطي
األجيال القادمة ،أصل اإلنقاذ الوحيد املتبقي،
وإل���ى ج��ان��ب ك��ون��ه ب��داي��ة تخريب ملكونات
إحتياطي األجيال القادمة ،هو حتماً تطاول
على املبدأ والغرض من بناء ذلك اإلحتياطي.

اخلطيئة ال��ث��ان��ي��ة ،ك��ان��ت ب���دالً م��ن ترجمة
الضغوط املالية واالقتصادية إل��ى خطوات
إصالح مالي حقيقي ،قامت بالعاجل واخلاطئ
عند اإلعالن عن مشروع موازنة السنة املالية
 ،2022/2021مكوناتها قص ولزق ملكونات
امليزانيات السابقة ،ومعدل منو نفقاتها 6.9%
بدالً من ضغطها ،واحلكومة تعرف إن إستمرار
زي��ادة النفقات العامة مع تناقص اإلي��رادات
ال��ع��ام��ة ،أم��ر إستدامته مستحيلة ،وس��وف
يستهلك كامل إحتياطي األجيال القادمة خالل
عقد من الزمن عند هذا املعدل من منو النفقات،
ليلحق مبصير اإلحتياطي العام .ثالث اخلطايا،
قيام حكومة تصريف العاجل من األمور بتقدمي
مشروع قانون يسمح بسحب  5مليار دينار
كويتي من إحتياطي األجيال القادمة في الوقت
ال��ذي ال متلك فيه تقدمي برنامج إص�لاح مالي
تلتزم فيه أو تلزم احلكومة القادمة مبتطلباته
بخفض مبرمج للنفقات العامة وزيادة مبرمجة
لإليرادات العامة ،وذلك قانون ال يجب التسامح
معه ،وال يندرج حتت بند العاجل من األمور ،إال
إذا ك��ان��ت النية تتجه إل��ى إستنساخ نفس
التشكيل احلكومي .وما قدمه وزير املالية من
برنامج مالي حتى السنة املالية 2025/2024
ليس فيه من قواعد اإلصالح املالي واالقتصادي
ش��يء ،ه��و مجرد إس��ق��اط ري��اض��ي فرضياته
مجهولة وال يختلف عن ما قدمته كل احلكومات
السابقة شامال وع��ود عام  2017لكل العالم
ولم تلتزم به ،ورغم ذلك ينتهي إسقاط الوزير
بعجز تراكمي بنحو  55.4مليار دينار كويتي
في  5سنوات.
إن ما تقوم به احلكومة املؤقتة هو العاطل
من األم��ور ،وليس العاجل منها ،ألن آثار تلك
ال��ق��رارات عطلها متوسط إل��ى طويل األج��ل،
ونعتقد أن ال��غ��رض م��ن القانون األخ��ي��ر هو
عالج إصطناعي للعجز املالي املستدام وإطفاء
مؤقت حلريق السيولة ،ورمبا غرضه اآلخر هو
اإليحاء لوكاالت التصنيف اإلئتماني بتحسني
مؤقت لتصنيفات الكويت اإلئتمانية السيادية.
تلك ك��ان��ت فقط تكلفة  3ش��ه��ور م��ن ال��ف��راغ
اإلداري ،وم��ع ارت��ف��اع أسعار النفط واألداء
اإلستثنائي احملتمل الستثمارات الكويت في
عام  ،2020وكليهما مؤقت ،قد تخفت ضغوط
املدى القصير وتخفت معها احلاجة إلى إدارة
عامة متمكنة ،وتعود الكويت إلى ممارسة كل
السياسات التي أوصلتها إلى األوضاع املالية
واالقتصادية البائسة التي كابدتها قبل شهور
قليلة.

أع��رب نائب امل��دي��ر ال��ع��ام لعمليات
امل��وارد البشرية واملكافآت للمجموعة
ف��ي بيت التمويل الكويتي “بيتك”-
طالل املطيري ،عن اعتزازه بأن “بيتك”
يتصدر البنوك الكويتية ومؤسسات
القطاع اخلاص كافة كأكبر جهة توطني
عمالة ،مبينا أن أن نسبة استقطاب
الكويتيني من التعيينات اجلديدة لسنة
 2020بلغت  ،99%األمر الذي يعكس
التركيز املستمر على ب��ن��اء وتطوير
املواهب احمللية ومواصلة حتقيق التقدم
في مؤشرات العمالة الوطنية ونسب
التكويت.
وأكد املطيري في تصريح صحفي ان
نحو  70%من اجمالي التعيينات في
 2020كانت من نصيب حديثي التخرج،
األمر الذي يؤكد ريادة “بيتك” بتوظيف
وت��أه��ي��ل ال��ك��ف��اءات الوطنية الشابة
وتطبيق استراتيجية متكاملة للتدريب
وت��ط��وي��ر امل��واه��ب ،م��ع احل���رص على
االستعانة بالشباب وتوفير كل عناصر
النجاح لهم ،وإت��اح��ة الفرصة أمامهم
لبناء مسيرة مهنية ناجحة وتولي
مناصب قيادية في املستقبل باعتبار
العناصر الوطنية في املؤسسات هي من
أهم عناصر حتقيق التنمية املستدامة.
وأوض��ح املطيري أن “بيتك” يولي
أهمية كبرى لتعزيز دوره بالتعاون مع
اجلهات املعنية خلدمة جهود توطني
العمالة واالرت��ق��اء مبستواهم العلمي
وامل��ه��ن��ي ف��ي م��ج��ال ال��ع��م��ل املصرفي
اإلسالمي وصقل اخلبرات وفق املعايير
واملقاييس العاملية.

مقابالت توظيف ..افتراضية
وشدد على التزام “بيتك” باإلجراءات
االح��ت��رازي��ة الصحية واحل���رص على
س�ل�ام���ة امل���وظ���ف�ي�ن خ��ل�ال ال���ظ���روف
االستثنائية احلالية ،حيث جرى مقابلة
أكثر من  250مرشح للتوظيف مبختلف
القطاعات ،وذلك باالعتماد على املنصات
الرقمية واجراء املقابالت عن بعد بطرق
مبتكرة.
وأوض��ح ان اج��راءات مباشرة العمل
لم تتوقف خالل اجلائحة وفترة االغالق،
الف��ت��ا ال���ى ان “بيتك” واص���ل جهود
التوظيف عبر ارسال مستندات التعيني
ومسلتزمات الوظيفة من عقد وهوية
العمل وجهاز محمول إلى منزل املوظف،
وكذلك زوّ د املعينني اجل��دد بالبرامج
التدريبية الالزمة عبر املنصات الرقمية

طالل املطيري

املتخصصة ،ليكونوا على استعداد تام
مبباشرة مهامه.
 13أل���ف مقعد ت��دري��ب��ي ل��ـ 2950
موظف
وذكر املطيري ان “بيتك” جنح على
م���دار ال��ع��ام  2020بتصميم وتنظيم
ب��رام��ج تدريبية عبر منصات رقمية
احترافية متخصصة بالتدريب وتطوير
امل��ه��ارات ،شملت  2950م��ن موظفيه
من خ�لال  13225مقعدا تدريبياً عبر
أكثر م��ن  330برنامجاً تدريبياً وما
ي��زي��د ع��ن  575انعقاد غطت مختلف
اجلوانب واملهارات املصرفية والتقنية
والسلوكية ،مؤكدا أن ذلك يأتي انطالقاً
م��ن اإلمي���ان بأهمية امل���وارد البشرية
كأصول جوهرية وطاقة حقيقية لنجاح
املؤسسة ومحور رئيسي في التكيف
م��ع ال��ت��ط��ورات على صعيد الصناعة
املصرفية ،فضالً عن رفع مؤشرات األداء
العام وحتسني الكفاءة .

ابتعاث ..ومعايير مهنية عالية
وق��ال أن اجلائحة لم متنع “بيتك”
م���ن م���واص���ل���ة ب���رن���ام���ج االب��ت��ع��اث
اخل��اص ملوظفيه ،حيث ابتعث البنك
خ�لال  12 ،2020من موظفيه منهم 6
ماجستير ،و 6بكالوريوس ،كما احتفل
“بيتك” مبوظفيه خريجي عام :2020
 4ماجستير و  1بكالوريوس ضمن
برنامج البعثات ال��ذي يوفره “بيتك”
للموظفني منذ سنة .2013
وأكد أن “بيتك” يعتمد معايير مهنية
ع��دة في تقدير االحتياجات التدريبية
ب��دق��ة ،أه��م��ه��ا ال��ت��واص��ل امل��ب��اش��ر بني

املديرين واملوظفني في إطار من الشفافية
فضالً عن احتياجات العمل وأية قرارات
إدارية ومنتجات أو أنظمة جديدة يطلقها
البنك لعمالئه ،في حني يتبنى أنظمة
م��وارد بشرية عصرية متطورة يقوم
من خاللها املوظف بطلب احتياجاته
التدريبية بكل سهولة ويسر والتعرف
على ال��ف��رص التدريبية املتاحة وفقاً
ملتطلباته الوظيفية.
وي��ح��رص “بيتك” على استمرار
جهود رفع القدرة والكفاءة اإلنتاجية
للكوادر الفنية العاملة في البنك عن
ط��ري��ق ت��زوي��ده��م ب��ب��رام��ج تدريبية
متطورة تواكب آخر تطورات صناعة
ال��ص��ي��رف��ة م���ع م��واص��ل��ة ال��ت��ج��دي��د

واالبتكار في نوعية البرامج التدريبية
املطروحة ومالءمتها مع واق��ع العمل
والتنافسية وال��ت��ط��ورات املتسارعة
ال��ت��ي تشهدها س��اح��ة الصيرفة مبا
يساهم باحلفاظ على ريادة “بيتك” في
جميع األصعدة.
ش��راك��ة م��ع م��ؤس��س��ات تدريبية
عاملية  :ونوه املطيري ان عملية تطوير
موظفي “بيتك” خالل  2020احتلت
أولوية قصوى للبنك حيث قدم بنجاح
سلسلة من الدورات االفتراضية املكثفة
م��ع ه���ارف���ارد  Harvardوجامعة
إنسياد  INSEADوجامعة IMD
وذلك لبناء قدرات املوظفني وإعدادهم
كقادة ملجموعة بيتك في املستقبل.

