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لؤي مقامس: «األهلي» يولي أهمية كبيرة حلماية 
العمالء وحصولهم على أفضل اخلدمات املصرفية

١٫٠٤ مليار دوالر ترسيات عقود مشاريع 
اإلنشاءات والنقل بالكويت خالل ٢٠٢٢

«البترول» تعلن أسعار الغاز املسال لشهر يناير

«املتحد»: «حياكم» بخدمة العمالء على مدار الساعة

«التجاري» يوفر خدماته املصرفية خالل العطلة

«برقان»: فرع املطار مستمر في «رأس السنة»

«بيتك»: خدمة العمالء إلكترونيًا متواصلة

«KIB» يواصل تقدمي خدماته املصرفية

.. والبنك يقدم خدماته «إلكترونيًا» في العطلة

البنــك األهلــي  واصــل 
الكويتي جهوده في مبادرة 
العمالء  التوعيــة حلمايــة 
كجــزء مــن احلملــة التــي 
اســتمرت ملدة عام بعنوان 
«لنكن علــى دراية»، والتي 
نظمها بنك الكويت املركزي 

واحتاد مصارف الكويت. 
العمالء  ولضمان وعــي 
بكافة حقوقهم أثناء التعامل 
مع مقدمي اخلدمات، أصدر 
بنك الكويــت املركزي دليل 
حماية العمالء في عام ٢٠١٥، 
ويتضمن الدليل مجموعة من 
املبــادئ التي تكمل القواعد 
واإلرشادات املختلفة حلماية 

العمالء.
وقــد شــهدت احلملــة 
التوعوية «لنكن على دراية» 
تعاونا بني البنوك لتحقيق 
الهدف املشــترك املتمثل في 
زيــادة الوعــي باملنتجــات 
واخلدمات املصرفية، بحيث 
يحصل العمالء على جميع 
املزايــا املســتحقة لهم، مع 

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة «ميد» أن 
الكويــت حلــت فــي املركز 
األخيــر  وقبــل  اخلامــس 
خليجيا على مؤشــر مجلة 
ميد لترسيات عقود مشاريع 
االنشاءات والنقل خالل عام 
٢٠٢٢ بقيمة إجمالية بلغت 
١٫٠٤٥ مليار دوالر، فيما حلت 
اململكة العربية السعودية في 
املركــز األول بعقود قيمتها 
٢٩٫٢٥١ مليار دوالر، وتلتها 
اإلمــارات في املركــز الثاني 
بواقــع ١١٫٨٦١ مليار دوالر، 
ثم قطر وعمان في املركزين 
الثالث والرابع بعقود قيمتها 
٢٫٤٣١ مليــار دوالر و١٫٤٥٩

مليار دوالر علــى التوالي، 
فيما غابت مملكة البحرين 

عن القائمة.
وعلــى صعيــد منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال 
افريقيــا، ســجلت مصــر 
ترسيات عقود بقيمة ٢٠٫٦٢٦

مليار دوالر.
وأضافت املجلة ان قطاع 

كونا: أعلنت مؤسســة البترول الكويتية أمس، عن األسعار 
اجلديدة لغاز البترول املســال (البروبان) و(البيوتان) لشــهر 

يناير املقبل.
وقالت املؤسســة في بيان صحافــي، إن الطن املتري الواحد 
من غاز (البروبان) سيباع بـ ٥٩٠ دوالرا خالل يناير املقبل، كما 
سيباع الطن املتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ ٦٠٥ دوالرات.
ويستخدم غازا البترول املسال (البروبان) و(البيوتان) في 
صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود 

الطبخ والتدفئة وغيرها من االستخدامات.
وتتأثر أسعار الغاز املسال بأسعار النفط في األسواق العاملية 
ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيســيا ألسعار هذه املواد 
إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

مبناســبة حلول العــام امليالدي 
اجلديــد، أعلن البنــك األهلي املتحد 
في بيان صحافي أنه سيغلق جميع 
فروعه يــوم األحد املوافــق ١ يناير 
٢٠٢٣ باعتبــاره عطلــة بداية العام 
امليالدي اجلديد، على أن يســتأنف 
الدوام الرســمي يوم اإلثنني املوافق 

٢ يناير ٢٠٢٣.
وفي ســياق متصل، أشار البنك 
إلــى أنه ميكــن للعمالء خــالل يوم 
العطلــة التواصــل مع البنــك عبر 
القنوات اإللكترونية، التي تتضمن 
تطبيق البنــك عبر الهاتــف النقال 
ومن خالل موقع البنك على شــبكة 
 ،(www.ahliunited.com.kw) اإلنترنت

وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 
٢٤ ساعة يوميا على الرقم ١٨١٢٠٠٠
لتلبية كل االحتياجــات واخلدمات 
واإلجابة عن استفســارات العمالء، 
كذلــك ميكن لعمالئنــا إجراء جميع 
عملياتهم املصرفية من خالل أجهزة 
الســحب اآللي املنتشرة في مختلف 

مناطق الكويت.
وبهــذه املناســبة، يتقــدم البنك 
األهلي املتحد إلى صاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، وســمو ولــي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
ومن الكويت حكومة وشعبا واملقيمني 

فيها، بأطيب التهاني والتبريكات.

أعلــن البنك التجــاري الكويتي عن 
استمرار تقدمي خدماته املصرفية للعمالء 
خالل عطلة رأس السنة امليالدية، وذلك 
فــي فرع مطار الكويت الدولي T١ (قاعة 
الوصول) على مدار الساعة، باإلضافة إلى 
فرع األڤنيوز من الساعة ١٠:٠٠ صباحا إلى 
الساعة ١٠:٠٠ مساء طوال فترة العطلة، 
ويوم اجلمعة من الساعة ٤:٠٠ عصرا إلى 
الساعة ١٠:٠٠ مساء. كما ميكن للعمالء 
احلصول على اخلدمــات املصرفية من 
خالل فروع اخلدمــة الذاتية التي توفر 
أفضل اخلدمات املصرفية للعمالء على 
مدار الســاعة في عدد من الفروع منها: 
الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، 
فرع اجلهراء، فرع خيطان، فرع الساملية 

وفرع الدائري السادس وفرع مجمع أجيال 
وفرع شارع فهد السالم، وكذلك أجهزة 
الســحب واإليداع اآللــي التابعة للبنك 
والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.  
ويعلن البنك أيضا عن اســتمرار تقدمي 
خدماته على مدار الساعة عبر القنوات 
اإللكترونية والرقمية وهي خدمة الڤيديو 
CBK mobile املباشر عبر تطبيق البنك

واملوقع اإللكتروني www.cbk.com، إضافة 
إلى مركز خدمة العمالء والتواصل عبر 
خدمة الواتس اب على رقم ٨٨٨٢٢٥-١، 
الذي يستقبل اتصاالت العمالء على مدار 
الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم 
وتقدمي اخلدمات لهم في أسرع وقت من 

خالل فريق عمل مؤهل. 

أعلــن بنك برقان عن تعطيل أعماله يوم األحد ١
يناير ٢٠٢٣ مبناسبة عطلة رأس السنة امليالدية، على 
أن يستأنف البنك الدوام الرسمي يوم االثنني املوافق ٢

يناير ٢٠٢٣. وسيستمر فرع املطار باستقبال وخدمة 
العمالء طوال عطلة رأس السنة على مدار ٢٤ ساعة.
وملزيــد من املعلومات واالستفســارات حول كل 
خدمات ومنتجــات بنك برقان، ميكن التواصل عبر 
مركــز خدمة العمالء أو خدمة الواتســاب على مدار 
الساعة على الرقم ١٨٠٤٠٨٠، كما ميكن للعمالء إجراء 
كل املعامالت البنكية بسهولة وأمان من خالل تطبيق 
برقان الهاتفي أو عن طريق اخلدمات املصرفية عبر 

.(online.burgan.com) اإلنترنت
وبهذه املناسبة، يتقدم بنك برقان جلميع العمالء 
الكرام بأطيــب التهاني بحلول العــام اجلديد، وكل 

عام وأنتم بخير.

يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
خالل عطلة رأس السنة، تقدمي خدماته 
املصرفية للعمالء على مدار الساعة عبر 
املوبايــل والقنوات البديلــة واملنصات 

الرقمية.
وتتوافر معظــم اخلدمات املصرفية 
عبر املوقع االلكتروني kfh.com، أو عبر 
تطبيق املوبايل KFHOnline، أوعبر فروع 
KFH Go االلكترونية املنتشرة في العديد 
من املناطق واملواقع املهمة، باإلضافة الى 
قنــوات «بيتك» على وســائل التواصل 
االجتماعي، الى جانب العديد من قنوات 
اخلدمة االلكترونية باالعتماد على أحدث 
أدوات التكنولوجيــا املاليــة واملنصات 

الرقمية.
ويعتبر فرع KFH Go، قناة مصرفية 
ذكية تساعد على نقل تعامالت العمالء 
االعتياديــة الى فــرع آلــي مبتكر يوفر 
امكانات تتيــح للعمالء االســتفادة من 
خدمــات مصرفية ذات كفاءة عالية، مبا 
يزيــد على ٨٠٪ من اخلدمــات واألعمال 
التي تقدمها الفروع مبفهومها التقليدي، 
األمر الذي يجعل منه اخليار املفضل امام 

مبناسبة عطلة رأس السنة امليالدية 
لعام ٢٠٢٣، أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) عن تعطيــل أعماله يوم األحد 
املوافق ١ ينايــر ٢٠٢٣، باعتباره يوم 
راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي 
للبنك يوم االثنني املوافق ٢ يناير ٢٠٢٣. 
علمًا أن البنك سيواصل تقدمي خدماته 
املصرفية لعمالئه على مدار الســاعة 
خالل هذه العطلة عبر قنواته ومنصاته 

اإللكترونية املختلفة.
كمــا يهنئ KIB جميع عمالئه بهذه 
املناسبة، مع متنياته لهم بقضاء وقت 
سعيد خالل العطلة، ومنوهاً إلى حرصه 
على تلبية احتياجاتهم ومساندتهم في 
جميع األوقات، ومتكينهم من متابعة 

مبناســبة حلول رأس الســنة امليالدية، أعلن البنك األهلي الكويتي انه 
ســيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه يوم األحد املوافق ١ يناير ٢٠٢٣، على 

أن يستأنف البنك أعماله املعتادة يوم االثنني املوافق ٢ يناير ٢٠٢٣.
وسيواصل البنك تقدمي خدماته املصرفية لعمالئه عبر املوقع اإللكتروني 
على شــبكة االنترنت www.eahli.com على مدار األربع والعشــرين ساعة 
أثناء العطلة، كما يســتطيع العمالء االتصال على مركز خدمة العمالء أهال 

أهلي على الرقم ١٨٩٩٨٩٩.
ومبناســبة حلول العام اجلديد، يتقدم رئيــس وأعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة وكل املوظفني في البنك األهلي الكويتي، بأســمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، وإلى احلكومة الكويتية 
الرشيدة والشعب الكويتي الكرمي وجميع املقيمني، وكل عام وأنتم بخير.

الرئيــس التنفيــذي للبنك 
األهلي الكويتيـ  الكويت لؤي 
مقامــس: «لطاملا ركز البنك 
األهلي الكويتي بشدة على 
التأكد مــن أن عمالءنا على 
دراية باخلدمات واملنتجات 
املالية التي يحصلون عليها 
مــن البنك، حتــى يتمتعوا 
بكافــة املزايا املقدمــة لهم. 
وعندمــا أطلق بنك الكويت 
املركــزي حملــة لنكن على 
دراية، انضممنا إلى املبادرة 
مبنتهى اجلدية ألنها تتماشى 
مع قيم مصرفنا األساسية، 
ويســعدنا أننــا متكنــا من 
املساهمة بشكل إيجابي في 

تعزيز وعي العمالء».
حمايــة  أن  وأضــاف 
العمــالء وضمان حصولهم 
على أفضل املمارســات في 
اخلدمــات املصرفية أمر في 
غايــة األهمية لبنــاء الثقة 
وتعزيز بيئة مالية صحية، 
بحيث يكون جميع األطراف 
قادرين على حتقيق أهدافهم 

هــو مــا إذا كان الضجيــج 
واالصوات التي تتعالى بشأن 
عودة القطــاع الى االضواء 
ستستمر في التفوق والبقاء 
طاغية باملقارنة مع مستوى 
التقــدم الــذي يتحقق على 

ارض الواقع.
فعلى املستوى اإلقليمي، 
لم تواكب ترســيات العقود 
التي مت اجنازها هذا الضجيج 
العالي، حيث شهدت املنطقة 
ترســية ما قيمته ٦٨ مليار 
دوالر فقط من عقود البناء 
والنقــل خالل االشــهر الـ١١

شرائح كثيرة من العمالء خاصة الشباب.
XTM جهاز KFH GO وتضــم فــروع

الذي يتيح التواصل املباشــر بالصوت 
والصورة مع موظفي اخلدمة، الى جانب 
أجهزة للصرف اآللــي واإليداع النقدي، 
حيث تستقبل أجهزة االيداع النقدي ٣٠٠

ورقة نقدية في العملية الواحدة.
ويســتطيع العمالء من خالل فروع 
KFH Go املنتشــرة بأماكــن مختلفة في 
الكويــت مبا فيها مطار الكويت الدولي، 

بشكل إيجابي.
أحــد  أن  الــى  وأشــار 
التــي اتخذهــا  املواضيــع 
البنك األهلي الكويتي في هذا 
البرنامج هو شكاوى العمالء. 
فإذا كان لدى العميل شكوى، 
يســتطيع العميــل تقدميها 
من عدة قنــوات إلى وحدة 
الشكاوى وحماية العمالء في 
مصرفنا من خالل النموذج 
الشــكاوى  املخصص لتلك 
واملتوافرة في جميع فروعنا 
باإلضافة إلى موقع مصرفنا 
الرســمي والتــي يتم بحث 
الشــكوى بعناية  موضوع 
والــرد كتابيا علــى العميل 

خالل ١٥ يوم عمل. 
وفي ختــام حديثه، أكد 
مقامس: «نتعامل في البنك 
األهلــي الكويتي بجدية مع 
جميع الشكاوى، وقد اتخذ 
البنــك اإلجــراءات الالزمــة 
العمــالء  لضمــان معرفــة 
وواجباتهــم  بحقوقهــم 

املصرفية».

االولى من عــام ٢٠٢٢ وفقا 
للبيانــات الصادرة عن ميد 
بروجكتس التي تتتبع نشاط 

املشاريع اإلقليمية.
ومــع بقــاء شــهر واحد 
فقــط من هذا العــام لم يتم 
احتساب إجنازاته بعد، فمن 
املتوقع أن يتجاوز إجمالي 
الترســيات فــي عــام ٢٠٢٢

بأكمله ما متت ترسيته من 
املشاريع املســجلة في عام 
٢٠٢١ والتي بلغت قيمتها ٧٢

مليار دوالر.
وعلــى الرغــم مــن أن 
العامني املاضيني كانا مبنزلة 
حتسن في االداء مقارنة مع 
إجمالي الترسيات عام ٢٠٢٠

الذي أطاح به وباء كورونا 
عندما لم يتجاوز ٦٩ مليار 
دوالر، إال أن اجنازات هذين 
العامني تتضاءل كثيرا أمام 
اجنازات عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤

اللذين سبقا انهيار أسعار 
النفــط، حيث بلغ إجمالي 
العقود التي أرســتها دول 
املنطقة خاللهما ١٢٤ و١٣٢
مليار دوالر على التوالي.

اجراء باقة متنوعة من اخلدمات املصرفية 
التفاعليــة، ومنهــا: إنشــاء املعامــالت 
التجارية «املرابحــة»، وطلب البطاقات 
االئتمانية واملســبقة الدفــع، وحتديث 
البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات 
املصرفية، وفتح الودائع واحلســابات، 
وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة 
الفورية للبطاقات املصرفية من دون طلب 
مسبق، وتسلم سبائك الذهب (١٠ غرامات) 
وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، 
اخلدمة اآللية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، 
والسحب النقدي من دون بطاقة عن طريق 
QR املوبايل من خالل الرمــز التعريفي

code أو من خالل البطاقة املدنية أورقم 
الهاتــف، وغير ذلك الكثير من اخلدمات 
التمويلية واملصرفية بسهولة وسرعة 
وأمــان. كما تتميز اخلدمــات املصرفية 
االلكترونية في «بيتك» بكفاءتها العالية، 
باالضافــة الى الســهولة واالمان، حيث 
يتجسد ذلك جليا بعدد العمليات املصرفية 
االلكترونية التي ينفذها عمالء «بيتك»، 
عبر (KFHonline) على املوقع اإللكتروني 

أو عبر تطبيق املوبايل. 

على منصاته اإللكترونية املبتكرة، مبا 
يشمل كل من خدمات تطبيق الهواتف 
الذكية «KIB Mobile»، التي تتيح للعميل 
إمكانية إجراء معظم العمليات املصرفية 
األساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» 

من الهاتف النقال دون إنترنت.
Live» :كمــا يقــدم البنــك خدمتــي
Chat»، و«KIB أوناليــن» علــى موقع 
 ،www.KIB.com.kw البنك اإللكتروني
إضافة إلى اخلدمة الهاتفية املرئية عبر 
تطبيق «KIB موبايل»، ذلك فضًال عن 
 ،«WhatsApp» عبر تطبيق KIB خدمة
لالستفســارات العامة عــن املنتجات 
واخلدمات، من خالل رقم البنك احمللي 

.(١ ٨٦٦ ٨٦٦)

البنك يواصل جهوده لتعزيز برنامج «لنكن على دراية» الذي أطلقه «املركزي»

حلت باملركز اخلامس خليجياً.. وفقاً ملؤشر «ميد» لترسيات العقود

لؤي مقامس

إدراكهــم فــي نفــس الوقت 
لواجباتهم والتزاماتهم. 

ويغطي البرنامج مجموعة 
واسعة من املواضيع التي من 
شأنها زيادة وعي العمالء، مبا 
في ذلك اســتخدام البطاقات 
املصرفية، وإرشــادات حول 
االقتــراض، وطــرق تقــدمي 
الشكاوى، وتوعية العمالء عن 
طرق االحتيال، وبروتوكوالت 

األمن السيبراني، وغيرها.
وفي هــذا الســياق، قال 

البناء واالنشاءات في املنطقة 
عاد الى الساحة العاملية في 
عام ٢٠٢٢ بعد عدة سنوات من 
الركود الذي عانت منه أسعار 
النفط املنخفضة، وقد نهض 
السوق من جديد مع إطالق 
سلسلة من املشاريع اجلريئة 
التي استحوذت على االهتمام 
الدولي في وقت تواجه فيه 
بقيــة دول العالــم احتمــاال 

مبواجهة ركود عميق.
ولكــن املجلــة قالــت إن 
السؤال الرئيسي الذي يدور 
في األذهان بشأن عام ٢٠٢٣

أعمالهــم املاليــة وإجنــاز معامالتهم 
املصرفية دون تعطيل ومبنتهى الكفاءة، 
حيث سيستمر KIB في تقدمي خدماته 
املصرفية أثناء العطلة إلكترونيًا على 
مدار ٢٤ ساعة، وتتمثل هذه اخلدمات 
املتنوعة في كل من: خدمة مركز االتصال، 
ســواًء على هاتف البنك احمللي (٨٦٦
١)، أو علــى الرقم الدولي (+٩٦٥ ٨٦٦
٢٢٩٥٧٣٠٠)، وكذلــك خدماته املتاحة 

املستشار الكويتي

Abumishari١@yahoo.com
د. عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

عدالة الرواتب
ال تتحقق بجدول 

رواتب فقط!

ملا سيتم  متابعتي 
البديــل  بخصــوص 
االستراتيجي منذ بداية 
اكتوبر ٢٠٢٢ وهو دور 
االنعقاد األول ملجلس 
األمة وعرض برنامج 
احلكومة والذي تضمن 
اهتمامهم بتطبيق البديل 
االستراتيجي لسياسة 
الرواتب اجلديدة وهذا 
املشروع قد مت االنتهاء 

منه عام ٢٠١٥ بأيادي كفاءات وطنية ولكن 
لم يتــم تطبيقه وقتها وهناك مطالبات 
برملانية وشــعبية لتحقيق العدالة في 
الرواتب وحاليا مت تكليف ديوان اخلدمة 
املدنية بتقدمي هذا املوضوع بعد مراجعته 
بقانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن 

ثم إلى مجلس األمة.
وحسب ما يتم تداوله ونشره في 
الصحف بأن ديوان اخلدمة املدنية بدأ 
بدراسة ومراجعة البديل االستراتيجي 
وسيقدمه خالل العام اجلديد ٢٠٢٣ عن 
طريق مراجعة جدول الرواتب املقترح 
منذ عام ٢٠١٥ وحتديد راتب املوظفني 
حسب وظائفهم ومؤهالتهم، والذي 
يكون راتبه أدنى مــن احلد األدنى 
لراتب وظيفته سوف تتم زيادة راتبه 
ليصل إلى احلــد األدنى في جدول 
الرواتب وعند تعيني حديثي التخرج 
سيتم منحهم الدرجة والراتب املقابل 
لوظيفتهم وبهذا ســوف يتم حتقيق 

عدالة الرواتب حسب ما فهمته.
ولدي نصيحة لديوان اخلدمة املدنية 
إذا كان هذا الذي ذكرته صحيحا فأرجو 
إعادة النظر بدراستكم ومقترح تطبيقكم 
لعدالة الرواتب حيث ان هذا العمل ناقص 
وال يحقق عدالــة الرواتب على املدى 
البعيد، ألن هناك الكثير من اجلوانب 
التي مت ذكرهــا وتضمينها في البديل 
االستراتيجي غير موجودة وغض النظر 
عنها سيشــكل لكم مشكلة مستقبال 
واملفروض القيام باإلجــراءات التالية 
لتحقيــق العدالة في الرواتب حســب 

الترتيب:
١ ـ مراجعة الهياكل الوظيفية للجهات 
احلكومية وحتديثها حيث هناك الكثير 
من اجلهات احلكومية عدلت واضافت 
وظائف ومستويات وظيفية داخل جهة 
عملها وميكن بعضهــا أو أغلبيتها لم 

تعرضها عليكم.
٢ـ  بعد اعتماد الهياكل الوظيفية احملدثة 

إعداد وحتديث  يجب 
وصف وظائف جلميع 
الوظائــف اجلديــدة 
ومراجعة  واحملدثــة 
لهذه  الوظيفية  العائلة 
الوظائــف والتي قد 
حتتاج الى تعديل عليها.

٣ ـ إعادة تقييم جميع 
للجهــات  الوظائــف 
احلكومية حسب نظام 
الذي  الوظائف  تقييم 
املعتمد  الوظيفي  الوصف  يعتمد على 
منكم والذي يتضمن ثمانية عناصر وهو 
الذي يحدد الدرجة والراتب لكل وظيفة 

في جدول الرواتب اجلديد.
٤ ـ مراجعة جدول الرواتب وحتديثه 
عن طريق معرفة مســتويات رواتب 
سوق العمل املماثلة لوظائف احلكومة 
داخل الكويت وفي دول اخلليج العربي 
متضمنا مستوى املعيشة حتى تكون 
الرواتب معادلة لسوق العمل وليس أقل 
منها، حيث جدول الرواتب الذي لديكم 
من مشروع البديل االستراتيجي أكيد 
هناك تغييرات في الرواتب ومستوى 
املعيشة في سوق العمل منذ عام ٢٠١٥.

٥ ـ تطبيق جــدول الرواتب اجلديد 
على جميع اجلهــات احلكومية ذات 
امليزانية امللحقة واملستقلة يعني راح 
يكون هناك جدول رواتب واحد لكل 
اجلهات احلكومية حتى تتحقق عدالة 

الرواتب.


