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حسب ما مت نشره في الصحف احمللية 
بخصوص البديل اإلستراتيجي، والذي أصبح 
اهتمام احلكومة ومجلس األمة، ومن ضمن 
األولويات التي ستحقق عدالة في الرواتب 
وحتسن مستوى املعيشة للمواطنني، حيث 
سيكون في ثالث مراحل، وتطبيق املرحلة 
األولــى بعد إقرار مجلــس اخلدمة املدنية 

للدراسة.
وقد ذكر أن تكلفة املشــروع ما يعادل 
نصف مليار دينار، وذلك عن طريق الزيادات 
على سلم رواتب املوظفني الذين لم يتقاضوا 
أي بدالت أو كوادر مالية «وســتتم زيادة 
رواتبهم لتحقيق نوع من العدالة مع أقرانهم 
فــي جهات أخرى» تزيد رواتبهم بنســب 

ملحوظة.
إذن هذه هي طريقة وإجراء ديوان اخلدمة 
املدنية بتطبيق البديل االســتراتيجي، فهو 
ليس اإلجراء الصحيح لتطبيقه وقد ذكرت 
في مقاالتي الســابقة بشأن دراسة البديل 
االستراتيجي التي متت عام ٢٠١٥ من قبل 
كفاءات كويتية وأحالته إلى مجلس اخلدمة 
املدنية، وصرحت احلكومة وقتها بأن تطبيق 
البديل االســتراتيجي سيوفر ما يصل إلى 
١٩ مليار دينار خالل ١٠ سنوات من تطبيقه 
هذا إذا مت تطبيق البديل االستراتيجي الذي 
مت إعداده بأيدى كفاءات كويتية استعان بها 

مجلس اخلدمة املدنية وقتها.
ولكن حسب ما مت نشره بزيادة رواتب 
بعض املوظفني مقارنة بأقرانهم في جهات 
حكومية أخــرى وتزيد رواتبهم بنســب 
ملحوظة، فهذا ال يسمى بالبديل االستراتيجي 
وإمنا تعديل رواتب املوظفني احلاليني مقارنة 

مبا يتقاضونه في جدول رواتب اخلدمة املدنية 
مع جداول رواتب اجلهات احلكومية األخرى 

وحسب مؤهالتهم ووظائفهم.
ولكن سيظل التوظيف حسب املؤهالت 
الدراسية وســتظل جداول رواتب اجلهات 
احلكوميــة ذات امليزانيــة املســتقلة كما 
هي بفروقات رواتــب ومزايا مالية بينهم، 
التعيني برواتب  التخرج  وسيختار حديثو 
جهات حكومية أعلى بحكم أنها ذات ميزانية 
مستقلة وســتختلف رواتب نفس املؤهل 

الدراسي في اجلهات احلكومية.
أما البديل االستراتيجي الذي مت إجنازه 
لتحقيق عدالة مســتدامه للرواتب بتوحيد 
جميع اجلهات احلكومية ذات امليزانية امللحقة 
وذات امليزانية املستقلة بجدول رواتب واحد 
بتوظيف يعتمد على الوظيفة وليس املؤهل 
الدراسي فقط، وذلك عن طريق تقييم الوظائف 
الذي يعتمد على الوصف الوظيفي املعتمد 

من ديوان اخلدمة املدنية.
املدنية  لديوان اخلدمة  ولهذا نصيحتي 
بتطبيق يحقق عدالــة الرواتب عن طريق 
جدول رواتب واحد لكل اجلهات احلكومية 
وحتديث الرواتب حســب غالء ومستوى 
املعيشة وحتديث األوصاف الوظيفية وأعداد 
األوصاف الوظيفية التي مت استحداثها في 
اجلهات احلكومية حتى تشمل توظيف حديثي 
التخرج مع حتديث الهيكل الوظيفي وترتيب 
وظائف العائالت الوظيفية حســب تدرجها 
من صاحب مؤهل فقــط (حديثي التخرج) 
إلى ذوي اخلبرة حتى يتم تقييم الوظائف، 
ومعرفة الدرجة والراتب املناسب لها، وهذه 

اإلجراءات تأخذ وقتا.
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مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«التجاري» يعلن فائز «النجمة» األسبوعي
أجرى البنك التجاري ســحبه األســبوعي 
على حساب النجمة، وقد مت إجراء السحب يوم 
أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وقد قام البنك بتغطية الســحب مباشــرة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث أعلن 
عن فوز جريــد مثال الظفيري بجائزة نقدية 

بقيمة ٥ آالف دينار.
ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجم مبالغ اجلوائــز املقدمة، باإلضافة إلى 
تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات 
أسبوعية بقيمة آالف دينار، وشهرية بقيمة ٢٠

ألف دينار، باإلضافة الى جائزة نصف سنوية 
بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر العام على 
أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحســاب مصرفي 

في العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
وعــن آلية فتح حســاب النجمــة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن فتح 
احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب أن يكون 
في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠ دينار للتأهل 

ودخــول جميع الســحوبات على كل اجلوائز 
التي يقدمها احلساب، فكلما زاد رصيد العميل 
زادت فرصة الفوز، فضال عن املزايا اإلضافية 
التي يوفرها احلساب، إذ يحصل العميل على 
بطاقة ســحب آلي ويســتطيع احلصول على 
بطاقة ائتمان بضمان احلساب، وكذلك احلصول 
على كل اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

ر خططًا استثمارية بعوائد سنوية مجزية «بيتك» ُيوفِّ
التمويل  يواصــل بيــت 
الكويتــي «بيتــك»، تأكيــد 
أهميــة رســم خطــط مالية 
مستقبلية وتكوين مخصص 
األهــداف  لتحقيــق  مالــي 
ومواجهــة  والطموحــات، 
احلاجات واملتطلبات، السيما 
في ظل تغير أساليب املعيشة 
واإلنفاق بني املاضي واحلاضر 

واملستقبل.
ويحرص «بيتــك» على 
االدخــار  ثقافــة  تعزيــز 
واالستثمار، وهما صفتان ال 
تتجزآن من التخطيط املالي، 
فاالدخــار وحــده ال يكفــي، 
إمنا يجب ان يكون مرتبطا 
باالستثمار وفهم ممارسات 
التخطيط املالي حتى ال يفقد 
االدخار مع مرور الوقت جزءا 
من قيمته. وبادر «بيتك» كأول 
بنك فــي الكويــت بتصميم 
باقة متنوعــة من املنتجات 
االســتثمارية املتنوعة التي 
تساعد على االستعداد ملا قد 

بلوغهم سن ١٨، إذ يستطيع 
العميل حتديد مبلغ مستهدف 
للخطة، ويتم استثمار املبالغ 
فيها وإيداع األرباح سنويا، 
ليســتفيد العميل من املبلغ 
األربــاح  وكل  املســتثمر، 
املتراكمــة عندما يحني وقت 

دخول االبناء للجامعة.
كما صمــم «بيتك» خطة 
«رفــاء» ملواجهــة تكاليــف 
زواج األبنــاء، والتخطيــط 
املبكر حلياتهم األســرية، إذ 
اآلبــاء واألمهات  يســتطيع 
املســاهمة في زواج أبنائهم 
من اآلن، بتحديد مبلغ معني 
لتغطيــة مصاريف الزواج، 

مبلغ ويتم اســتثمار املبالغ 
املدفوعة، تستحق جميعها 
عند انتهاء اخلطة ببلوغ سن 

التقاعد.
ويقــدم «بيتــك» خطــة 
خطــة  وهــي  «شــفاء»، 
اســتثمارية طويلــة األجل 
تتيح تغطية تكافلية حلاالت 
الرعايــة الطبيــة اخلاصة، 
العمالء  وتشــجع «شــفاء» 
من سن ٢١ إلى ٦٠ سنة على 
التدريجــي ملبالغ  االدخــار 
صغيــرة لالســتفادة منهــا 
عنــد انتهاء اخلطــة أو عند 
احلاجة، حيث تتألف اخلطة 
من عنصرين أساسيني، وهما 
ادخــار مبالــغ متراكمة مع 
أرباح، باإلضافة إلى تغطية 
تكافلية لألفــراد في حاالت 
الوفاة بسبب مرض أو حادث، 
والعجز الكامل الدائم بسبب 
مــرض أو حادث، فضال عن 
عــدد من األمــراض الطارئة 

األكثر شيوعا.

حيث توفر لهم اخلطة إمكانية 
توفير املبلغ املســتهدف مع 
كل األربــاح االســتثمارية 
املستحقة، واحلصول عليها 

جميعا عند نهاية اخلطة.
أما خطة «إجناز» املتعددة 
األغراض فقد أعدت خصيصا 
لتحقيق تطلعات الشــباب، 
فيستطيع الشباب من خاللها 
التخطيط املسبق وحتقيق 
أحالمهم املســتقبلية بالبدء 
في استثمار مدخراتهم حتى 
يحني الوقت املناسب لتحقيق 
أهدافهــم، كإقامــة مشــروع 
خاص او شراء منزل مناسب 

وغيره.
عــالوة على ذلــك، يوفر 
«بيتك» خططا اســتثمارية 
ملرحلــة ما بعــد التقاعد من 
خــالل خطــة «ثمــار» التي 
تســاعد علــى االســتمتاع 
بحياة تقاعدية مريحة بعد 
عناء العمل لسنوات طويلة، 
إذ يســتطيع العميل حتديد 

٥ برامج مختلفة لغرس ثقافة االدخار ومواجهة حتديات املستقبل

يخبئه املستقبل من تطورات 
ومفاجآت ومتطلبات تستدعي 
ماديــة  إمكانــات  وجــود 
لتغطيتهــا، ناهيك عن دور 
تلك املنتجات االســتثمارية 
في حتقيق طموحات وأهداف 
مســتقبلية، كإقامة مشروع 
خــاص أو شــراء منــزل أو 
غيرها من متطلبات احلياة 
بــكل مراحلهــا، ابتــداء من 
التعليم، ثم الزواج، والعمل، 
مرورا بالتقاعد، مع عدم إغفال 

الرعاية الطبية.
وصممت خطة «جامعتي» 
االستثمارية لتلبي أغراض 
التعليم اجلامعي لألبناء عند 

«اخلليج»: بطاقة «موج» تستقطب شريحة واسعة من العمالء
تواصــل بطاقــة مــوج 
مسبقة الدفع من بنك اخلليج، 
وهي األولى من نوعها التي 
تقدم ميزة االسترداد النقدي 
حلامليها في الشرق األوسط، 
تقــدمي مزايــا وخصومــات 
حصرية للعمالء إلى جانب 
استرداد نقدي يصل إلى ٦٠٠
دينار ســنويا، مــا يجعلها 
تستقطب شــريحة واسعة 

من العمالء.
وقال مســاعد مدير عام 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
محمد تقــي: جتربة العميل 
هي شغلنا الشاغل في بنك 
اخلليج، ونسعى بشكل دائم 
على تقدمي أفضل املنتجات 
ابتــكارا لعمالئنا،  وأكثرها 
ونفخر بنهجنا االســتباقي 

فــي محالتهــم ومطاعمهــم 
املفضلــة مع أكثــر من ٨٥٠

منفــذا فــي الكويــت، منها 
خصومــات تصــل إلى ٢٥٪ 
فــي أكثــر مــن ٥٥٠ مطعما 
ومقهــى فــي الكويــت، كما 

كل مرة يقومون فيها بسداد 
قيمة مشترياتهم.

وذكــر أن بطاقة موج مت 
تصميمهــا لتكون مناســبة 
أفــراد  الســتخدام جميــع 
العائلــة والشــباب، حيــث 
ميكن لرب األســرة التحكم 
باملبالــغ احملولــة للبطاقة، 
ومراقبة مصروفاتها، وهو 
مــا يشــجع العمــالء الذين 
يستخدمون بطاقة السحب 
اآللي (K-net) اخلاصة بهم 
ملشــترياتهم في اجلمعيات 
وللتســوق واملطاعم، على 
حتويــل اســتخدامهم إلــى 
بطاقــة موج مســبقة الدفع 
لالسترداد النقدي واالستفادة 
من االســترداد النقدي الذي 
يصل إلى ٦٠٠ دينار سنويا.

تقدم خصومات فورية تصل 
إلــى ٣٠٪ فــي أكثر من ٣٠٠

محــل جتاري فــي قطاعات 
الترفيه والسياحة والتجميل 
والصحــة، كمــا أن البطاقة 
مزودة مبيــزة احلماية من 
عمليات االحتيال مع النظام 
الثالثي اآلمن اخلاص ببنك 
اخلليج خالل عمليات الشراء 

التي تتم عبر اإلنترنت.
وأضاف: إلى جانب جتارب 
التسوق السريعة واملريحة، 
تقدم بطاقة «موج» حلامليها 
تقنية االتصال قريب املدى 
«NFC»، حيــث تتيح إجراء 
املعامالت عند بعد لعمليات 
الشراء، مما يوفر على العمالء 
عناء إدخال ومترير بطاقتهم 
عبــر أجهزة نقاط البيع في 

األولى من نوعها التي تقدم ميزة االسترداد النقدي حلامليها في الشرق األوسط

محمد تقي

فــي تقــدمي كل مــا يعــود 
بالنفع على عمالئنا، ويقدم 
لهم جتربة مصرفية مميزة 
وسهلة وسريعة، مع توفير 
كل مستويات األمان وجودة 

اخلدمة.
وأضــاف: يحــرص بنك 
اخلليج على االبتكار والتميز 
في جميع املنتجات واخلدمات 
التي نوفرها للعمالء، ونعتبر 
االبتــكار والتميــز جزءا ال 
يتجزأ من عملياتنا اليومية، 
ونعــد عمالءنــا باملزيد من 
التطــورات التي تقرب بنك 
اخلليج مــن حتقيق رؤيته 

ليكون بنك املستقبل.
وأشــار إلــى أن بطاقــة 
تقــدم  اجلديــدة  «مــوج» 
حلامليها خصومات حصرية 

«الكويت للتأمني» حتصد «أكثر احلمالت التسويقية ابتكارًا»
حــازت شــركة الكويــت 
للتأمني من املجلة البريطانية 
International» املرموقــة 

Finance» املؤسسة املتخصصة 
في إطالق التصنيفات السنوية 
في مجاالت االقتصاد واألعمال، 
احلمــالت  «أكثــر  جائــزة 
التسويقية ابتكارا في قطاع 
للعــام  بالكويــت  التأمــني 
٢٠٢٢»، لتميزهــا باحلمالت 
التســويقية على مدار العام 
وتكرميا جلهودها املضنية في 
التأمينية  تسويق منتجاتها 
املنوعة، وســعيها املســتمر 
في تســويق وتعزيز حزمة 

خدماتها وحلولها املبتكرة.

الشــركات التــي وصلت الى 
القائمة النهائيــة لتنال هذه 
اجلائــزة ضمــن واحــدة من 
الفئات شــديدة التنافســية. 

على جناحنــا املتواصل في 
قطاع التسويق، لقد غيرت 
هذه اجلائزة املشهد النمطي 
التقليدي حلمالت التسويق 
للشركات من حيث االبتكار 
واألصالة واإلبداع. إذ تقود 
شركة الكويت للتأمني سوق 
التأمني الكويتــي منذ العام 
١٩٦٠، وقد عززت ريادتها بعد 
احلمالت التسويقية الفريدة 
على مســتوى الكويت، وقد 
القــت حمالتها التســويقية 
رد فعل إيجابيا من اجلمهور 
الكويتي، مما أدى بدوره الى 
ارتفاع قياســي في مبيعات 

التأمني بشتى مجاالته.

وجتدر اإلشارة إلى أن حصول 
شركة الكويت للتأمني على هذا 
التكرمي املرموق جاء في أعقاب 
عملية حتكيم صارمة مبشاركة 
جلنة وخبراء متمرســني في 
مجــال األعمــال واالقتصــاد 
العاملي، وأن شــركة الكويت 
للتأمــني قد اســتوفت جميع 
املعايير التي وضعت من قبل 
International جلنة حتكيــم 

Finance الختيار الفائزين.
وحول الفــوز باجلائزة، 
شــريف  ســامي  صــرح 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
الكويــت للتأمــني، قائــال: 
تلقي هذه اجلائــزة الضوء 

«International Finance» للعام ٢٠٢٢ من مجلة

فريق «الكويت للتأمني» متسلما اجلائزة

ومت تكرمي شركة الكويت 
للتأمني في حفل منح اجلوائز 
الــذي أقيــم في دبــي، حيث 
تفوقــت علــى العديــد مــن 

بلومبرغ: «صندوق االستثمارات»
مازال مهتمًا بشراء امتياز «فورموال ١»

وكاالت: ذكــرت وكالــة بلومبــرغ أن 
صندوق االســتثمارات العامة السعودي 
مــازال مهتما باالســتحواذ علــى امتياز 
سباقات السيارات «فورموال ١» حملفظته 

املتنامية في قطاع الرياضة.
وكانت محاوالت الصندوق لالستحواذ 
على «فورمــوال ١» العام املاضي واجهت 
عرقلــة من قبــل الشــركة لرفضها فكرة 

البيع، حيث قيم الصندوق امتياز سباقات 
السيــــارات بـ ٢٠ مليــــار دوالر شاملة 

الديون.
وأضافــت وكالــة بلومبــرغ، أنــه في 
حال غيرت شــركة Liberty Media املالكة 
لالمتيــاز فورموال ١ قرارهــا بالبيع فإن 
صندوق الثروة السعودي سيكون جادا 

في االستحواذ عليها.

اللجنة املشتركة ناقشت تقارير العمل بعمليات «اخلفجي» و«الوفرة»
عقــدت اللجنة املشــتركة 
الدائمة الكويتية - السعودية 
اجتماعا صبــاح أمس، وذلك 
في منطقــة عمليات اخلفجي 
املشــتركة - اململكة العربية 
الســعودية، بحضور رئيس 
اجلانب الكويتي وكيل وزارة 
النفط الشيخ د.منر الصباح، 
وبرئاسة مساعد وزير الطاقة 
م.محمــد بــن عبدالرحمــن 
البراهيم، وبحضور األعضاء 
الكويتــي  اجلانبــني  مــن 
والسعودي، ومت بحث املواضيع 
املدرجة على جدول االجتماع. 
وقالت وزارة النفط في بيان 
صحافــي، ان اجتماع اللجنة 
املشتركة الدائمة الكويتية - 
السعودية استعرض تقارير 
العمليات البترولية في املنطقة 
البريــة واملنطقة  املقســومة 
املقســومة املغمورة احملاذية 
لها، ويشمل هذا االستعراض 
االســتراتيجية  اخلطــط 
القائمة  الرئيسية  واملشاريع 
واملستقبلية واملعوقات التي 
تواجــه تطبيــق اخلطــط إن 
وجدت واســتخدام التقنيات 
احلديثة املتطورة في العمليات 
البترولية. وذكرت الوزارة ان 
االجتماع تطرق لعرض تقرير 
ســير أعمــال مكتــب اللجنة 
املشــتركة الدائم والنظر في 
اخلطط املعدة للحاالت الطارئة 
واإلجراءات املتبعة في الفترة 
احلالية واملساهمة في توفير 
اإلمكانيــات املتاحــة، وكذلك 

واستخدام التقنيات احلديثة 
املتطورة في مراحل العمليات 
البترولية، واالطالع على تقرير 
سير األعمال في املكتب الدائم 
باللجنة، والنظر في اخلطط 
الطارئــة  للحــاالت  املعــدة 
واإلجراءات املتبعة، في الفترة 
احلالية واملساهمة في توفير 
اإلمكانيــات املتاحــة، وكذلك 
تطويرها املســتمر وتقييمها 
ألجــل احلصول علــى أفضل 

للنتائج.
وقدم د.منر الصباح الشكر 
إلــى مســاعد وزيــر الطاقــة 
م.محمــد بــن عبدالرحمــن 
البراهيــم، ملا ملســه من روح 
إيجابيــة واخويــة، والتطلع 
إلى حتقيق تطلعات البلدين 
في املشــاريع البترولية، من 
خــالل التنســيق بــني وزارة 
ووزارة  بالكويــت،  النفــط 
الطاقــة في اململكــة العربية 
الســعودية، عبر التسهيالت 
امللموس،  املقدمة والتعــاون 

الطبيعية املشتركة  الثروات 
وإقامة الدراسات املرتبطة في 
هذا الشأن، ودراسة الرخص 
والعقود واالمتيازات اجلديدة 
املتعلقة باملنطقة املقسومة. 

علما أن اللجنة يرأسها من 
اجلانب الكويتي وكيل وزارة 
النفط الشيخ د.منر الصباح، 
وتضم في عضويتها مسؤولني 
النفــط ووزارة  مــن وزارة 
الداخلية، هذا وتعقد اللجنة 
اجتماعاتها بصورة منتظمة كل 
٦ شهور بالظروف االعتيادية، 
حيث تقدم اللجنة املشــتركة 
الدائمة تقاريرها والتوصيات 
إلــى الوزراء. ويذكر أيضا مت 
التوقيع مع اجلانب السعودي 
على اتفاقية تقســيم املنطقة 
املغمورة احملاذيــة للمنطقة 
املقسومة عام ٢٠٠٠، باإلضافة 
إلــى التوقيــع علــى مذكــرة 
التفاهم بشــأن إعادة اإلنتاج 
في املنطقة املقســومة في ٢٤

ديسمبر ٢٠١٩، وجميعها تعتبر 
ملحقة باتفاقية تقسيم املنطقة 
احملايدة ١٩٦٥. واختتمت وزارة 
النفــط بيانهــا مثنيــة علــى 
جميع اجلهود التي يقوم بها 
الكوادر البشرية من اجلانبني 
الكويتي والسعودي، مثمنة 
فــي الوقــت نفســه اجلهود 
املتواصلة واحلثيثة لقياديي 
اجلانبني في عمليات اخلفجي 
والوفرة املشتركة والتي كان 
لها بالغ األثر في تنفيذ اخلطط 

التشغيلية.

لتيســير املشاريع البترولية 
املرتبطة باملنطقة املقســومة 
واملغمورة، وضمان تســهيل 
األعمال البترولية في العمليات 
املشــتركة الوفرة واخلفجي، 
وسالمة العاملني في الشركات 
العاملــة، والتي تضم كال من 
شركة أرامكو ألعمال اخلليج 
العربية  وشــركة شــيفرون 
السعودية باإلضافة للشركة 

الكويتية لنفط اخلليج.
جتدر اإلشارة إلى أن اللجنة 
املشــتركة الدائمــة الكويتية 
- الســعودية تأسست وفق 
اتفاقية تقسيم املنطقة احملايدة 
واملوقعة بني اجلانبني في عام 
١٩٦٥، وهي تتبع وزراء النفط 
والطاقة من اجلانبني مباشرة 
ومن أهم اختصاصات اللجنة 
تســهيل املــرور واإلجراءات 
فــي  بالعاملــني  اخلاصــة 
الشركات البترولية في املنطقة 
املقســومة، وضمان استمرار 
اجلهود في حســن استغالل 

خالل اجتماعها أمس.. بحضور األعضاء من اجلانبني الكويتي والسعودي

أعضاء اللجنة املشتركة الدائمة الكويتية - السعودية في لقطة جماعية خالل االجتماع

تطويرها املســتمر وتقييمها 
ألجــل احلصول علــى أفضل 
النتائــج، مشــيرة إلى أنه مت 
االطــالع على جهــود أعضاء 
اللجنة التشــغيلية وحتقيق 
أهــداف العمليات املشــتركة 
وصياغة خطة عمل مشتركة 
حتقق املصالح االستراتيجية 
للبلديــن. وفي هذا الســياق، 
شدد وكيل وزارة النفط الشيخ 
د.منــر الصباح، علــى أهمية 
انعقاد اجتماع اللجنة املشتركة 
الكويتية - السعودية، الذي 
اســتعرض تقارير العمليات 
البترولية في املنطقة املقسومة 
املقســومة  البريــة واملنطقة 
املغمورة احملاذية لها، ويشمل 
هــذا االســتعراض اخلطــط 
املشــاريع  االســتراتيجية، 
الرئيسية القائمة واملستقبلية، 
املعوقات التي تواجه تطبيق 
البيئة  اخلطــط، ومشــاريع 
والســالمة، وخطط التطوير 
وتدريــب العمالــة الوطنية، 


