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استعرضنا خالل املقاالت السابقة املشاكل التي يعانيها سوق الكويت 
لألوراق املالية، وحددنا بعض القوانني الرئيسية التي حتدد عمل هذا 
السوق وأهمها قانون االستقرار املالي، وقانون هيئة أسواق املال وما 
هي مميزات وعيوب كل قان����ون، وحريا بنا في هذا اجلزء األخير أن 
نذكر ما احللول املقترحة من قبلنا لدور فاعل لس����وق األوراق املالية 
في االقتصاد الكويتي، وأيضا يجب أن نذكر ونقرر أن سوق الكويت 
لألوراق املالية ليس االقتصاد الكويتي، وليس العصا السحرية التي 
سترفعنا اقتصاديا، ولكنه جزء أساسي من االقتصاد، وهو يعكس مدى 
تقدم االقتصاد من عدمه، ومدى إنتاجيته من عدمه، وهو املرآة العاكسة 
لالقتصاد الكويتي، كما قرر كثير من املؤسسات العلمية ايضا ومنها 
دراسات هارفرد وغيرها من املؤسسات املالية أن حجم الكويت الصغير 
يجعلها أمام خيار تقدمي اخلدمات املالية املتطورة وكونها مركزا ماليا، 
فهذا هو أفضل احللول إليجاد مصادر بديلة للنفط � وهذا ال يعني إهمال 
القطاعات األخرى ب����ل التركيز على هذا القطاع كونه البديل األفضل 
� كما س����نذكر الحقا، وأن تكون لنا رؤيتنا االقتصادية والتي حددها 
لنا صاحب الس����مو األمير بجعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا عامليا 
فهذا يقتضي االهتمام بهذا القطاع بشكل رئيسي من ناحية تنظيمية 

وتطويره وجعله أساسيا في سياساتنا االقتصادية.

 أوال: البد أن نبني إستراتيجية اقتصادية
بعيدة المدى تحدد ما نريد من االقتصاد الكويتي

وأهم من ذلك إيجاد مصادر بديلة للثروة النفطية وأيضا تطوير 
القطاعات املالية، والصناعية، والتجارية، والزراعية، وجدير بالذكر 
ان تعقد احلياة وحتول العالم إلى قرية واحدة والعوملة، يفرضان 
علينا أن نبني إستراتيجية فاعلة إذا أردنا التطور والتقدم االقتصادي، 
وهذا ما فعلته كثير من الدول املتقدمة والنامية، ولنا في ماليزيا عبرة 
حيث بنت إستراتيجية 2020 وقامت بتنفيذها وكانت سبب تقدمها، 
لذا يفضل أن يكون لنا مركز لإلس����تراتيجيات االقتصادية ونقوم 
ببناء إستراتيجيتنا باالس����تفادة من اخلبرات اخلارجية باإلضافة 
إلى اخلبرات الوطنية في هذا اجلانب، وحتديد آلية التنفيذ ومن ثم 

عرضها على البرملان إلقرارها وإصدارها بقانون واجب التنفيذ.

ثانيًا: تحويل جزء من االحتياطيات المالية لالستثمار في االقتصاد الكويتي

لقد ثبت من جتارب الهيئة العامة لالستثمار ان االستثمار احمللي 
متى ما كان منتجا وحتت إدارة جيدة، فهو مدر أكثر من االستثمار 
األجنبي وال���ذي غالبا ما يكون عرضة لتقلبات العمالت واألزمات 
املالية العاملية، فاستثمار الهيئة في زين تطور من 10 ماليني إلى 13 
مليارا وهو أمر في غاية الروعة، وأيضا استثمارها في بنك بوبيان 
والتي باعت حصتها بأرباح مجزية، فاملطلوب تغيير إستراتيجيتنا 
االستثمارية وتوجيه جزء من استثماراتنا اخلارجية إلى االقتصاد 
احمللي، واالستفادة هنا من خبرات الهيئة الكبيرة في هذا اجلانب 
لدعم األسواق املالية في الكويت واالقتصاد الكويتي ككل، وميكن 

أن تلعب الهيئة األدوار التالية:
� االستثمار في الشركات املنتجة.

� لعب دور صانع رئيسي في السوق.
� جعل البورصة مصدر استثمار آمنا للمتداولني.

� دعم املشاريع اإلنتاجية.

ثالثا: تطبيق برنامج الحكومة

لقد جاء في برنامج احلكومة مشاريع في غاية الطموح، وهي 
كفيلة في حالة تطبيقها بتطوير دور السوق وهي:

� حتديث سوق األوراق املالية.
� خلق بيئة جاذبة لالستثمارات األجنبية.

� تطوير املشتقات املالية ودعم قطاع سوق املال.
� مش���روع إعداد مركز التدريب االقتص���ادي التابع لصندوق 
النقد الدولي، ومشروع تطوير اخلدمات املصرفية لقطاع التجزئة، 

وتطوير القروض العقارية.
� حتسني اخلدمات املقدمة للمستثمرين وإتاحة فرص استثمارية 

جديدة.
� توفير بيئة أعمال تواكب املعايير العاملية وعلى جهة اخلصوص 
في مجال حماية املس���تثمرين وتقرير قواع���د العدالة واإلفصاح 

والشفافية.

رابعًا: جهاز إدارة األزمات المالية

فاالجت���اه احلديث ف���ي إدارة األزمات ه���و مواجهتها قبل أن 

تقع من خالل إنش���اء منظم���ات إدارية دورها 
دراس���ة هذه األزمات املتوقع حدوثها ووضع 
احللول الالزمة لها، ولقد جنحت هذه التطبيقات 
اإلدارية في إنقاذ كثير من الش���ركات الكبرى 
والدول من الوقوع ضحية األزمات، وأنش���أت 
على مستوى اجلامعات األميركية مراكز خاصة 
لدراس���ة األزمات وتدريب العاملني في اجلهات 
املختلفة على كيفية إدارة األزمات كعلم إداري 
حديث فاعل، والكويت واجهت عدة أزمات مالية 
محلية وعاملية، أثرت بشكل بالغ على اقتصادنا 
احمللي وثرواتنا االقتصادية، ولقد تعددت أوجه 
حل هذه األزمات من خالل تشكيل اللجان وفرق 
العمل وإصدار القوانني غير املجدية واملدروسة... 
وآخرها قانون االستقرار املالي، فحري بنا أن 

نقوم بإنش���اء هذا اجلهاز بحيث تكون مهمته دراس���ة األزمات 
ومواجهتها بصورة احترافية ومهنية فاعلة، على أن يدعم ماليا 
ويكون له حق االس���تثمار وتنمية هذه األموال لالستفادة منها 

الحقا في مواجهة األزمات املالية.

خامسًا: إستراتيجية حكومية موحدة لالستثمار المحلي 

 هناك عدة جهات حكومية رئيس���ية العبة في سوق الكويت 
لألوراق املالية، واالقتصاد احمللي في مجال االستثمار وهي »الهيئة 
العامة لالستثمار – األمانة العامة لألوقاف – القصر – التأمينات« 
ونحن هنا ال ندعو إلى مركزية االستثمار، بل ندعو الى أن يكون 
للحكومة ككل استراتيجية واضحة وقواعد استثمارية محددة تطبق 

على هذه اجلهات وتراقب من قبل اجلهات الرقابية بالكويت.

سادسًا: إصالح مجالس إدارات شركات االستثمار وتطبيق الحوكمة 

 بعد األزمة املالية العاملية بسبب املمارسات اخلاطئة لبعض 
أعضاء مجالس الش���ركات وغياب الرقابة الفاعلة على إدارتهم، 
برز مفهوم احلوكمة كنظام لتوجيه ومراقبة أنشطة وسياسات 
القرارات االستراتيجية للش���ركات، لقد قامت دول العالم ودول 
اخلليج بتطبيقه، والكويت كالعادة تكون آخر القائمة في تطبيق 
مثل هذه األنظمة، ولقد اقترحت شركة ستاندرد كابيتال الكويتية 
والتي تديرها د.أماني بورسلي نظاما للحوكمة في الكويت )وجدير 
بالذكر أن د. أماني بورس���لي س���اهمت بشكل رئيسي في وضع 
نظام هيئة أسواق املال(، والنظام جاهز وما على إدارة البورصة 
أو احلكومة إال تبني هذا النظام، ويساهم هذا النظام في حتقيق 

األهداف التالية: 
- تقوية األداء وتعزيز القدرة التنافسية وبالتالي زيادة قيمة 

الشركة على املدى الطويل.
- تسهيل احلصول على متويل للشركة وبالتالي تقليل تكلفة 

رأسمال الشركة.
- تعزيز مستويات الشفافية في الشركة بالنسبة للمستثمرين 
واجلهات الرقابية، وبالتالي تعزيز ثقة املستثمرين في الشركة 

على املستويني احمللي والدولي.
- تعزيز مصداقية الشركة بالنسبة لكافة اجلهات.

سابعًا: تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي قبل وقوع األزمات

 أزمتان هزتا االقتصاد الكويتي في السنوات السابقة، األولى: 
أزمة القروض الفردية إذ ان عدم تشدد البنك املركزي في الرقابة 
على البنوك، باألخص التجارية، خلق أزمة الديون لألفراد والتي ما 
زلنا نعاني منها سياسيا واقتصاديا وبعدها وضع البنك قواعده 
االئتمانية املتشددة بالزيادة وعدم تفريقه مثال بني العميل امللتزم 
والعميل غير امللتزم بسداد الديون، وأيضا تطبيق القواعد املالية 
الدولية في القروض العقارية وغيرها، واألزمة األخرى هي إغفاله 
الرقابة على الشركات االستثمارية ومجالس إداراتها، حتى وقعت 
األزمة املالية العاملية ومت انكشاف كثير من الشركات االستثمارية 
الورقية وغيرها بس���بب غياب هذه الرقاب���ة، ومنذ فترة أصدر 
البنك قراراته الرقابية على هذه الشركات وهذا شيء محمود جدا 
ولك���ن بعد أن »وقعت الفاس بالراس« كما يقولون، ويفضل هنا 
للبنك املركزي أن يقوم بعالج املشكلة ثم يفرض أدواته الرقابية، 
وعموما تعزيز الدور الرقابي للبنك املركزي على البنوك والشركات 
االستثمارية مهم ولكن يجب أال تكون الرقابة من أجل الرقابة، بل 
الرقابة من أجل تعزيز اإلنتاجية والش���فافية، وتدعيم االقتصاد 

ككل كما في دور البنك الفيدرالي املركزي والبنك 
األملاني املركزي.

ثامنًا: زيادة قاعدة الشركات التشغيلية 

 يعتمد س���وق الكويت لألوراق املالية على 
مجموعة محدودة جدا من الشركات التشغيلية 
وه���ي تعد على األصابع مث���ل »زين«، »بيتك«، 
و»الوطني« وتعتمد ارتفاعات السوق ونزوله على 
هذه الشركات، واملطلوب هو زيادة قاعدة الشركات 
التشغيلية، حيث توجد مجموعة ال بأس بها داخل 
السوق ولكنها ال تقدم توزيعات للمساهمني، وغالبا 
ما حتول أرباحها إلى احتياطيات مالية، أو أعمال 
تش���غيلية وهذا من شأنه أن يبخس املساهمني 
حقوقهم، وغالبا يبعدهم عن هذه الشركات، وهنا 
نتس���اءل عن دور وزارة التجارة في تطبيق قانون الشركات الذي 
نص في مادته 133 على »ال يجوز للجمعية العمومية إنقاص النسبة 
املئوية الواجب توزيعها من األرباح الصافية على املساهمني واحملددة 
في نظام الش���ركة األساس���ي.«.. وفي مادته 167 »يجوز للجمعية 
العمومية وقف االقتطاع لالحتياطي اإلجباري إذا زاد على نصف مال 
الشركة«، إحدى الشركات املساهمة صرحت بأن لديها 500 مليون 
كاش من بيعها إحدى الشركات املساهمة ملستثمر أجنبي، وأخرى 
لديها مشاريع عقارية عمالقة، ولكن أين توزيعاتها، وأخرى صفقاتها 
باملليارات... أين أرباح هذه الصفقات وملاذا االحتياطيات املالية فوق 
احلدود وهذا كله بخس حلق املساهمني في توزيع األرباح النقدية 
عليهم وفي غياب واضح جدا لدور وزارة التجارة في تطبيق قانون 

الشركات التجارية، ومراعاة مصالح املساهمني.

 تاسعًا: الشفافية في المعلومات وبناء مركز أبحاث ودراسات
وتدريب حول الشركات المدرجة بالسوق

 لعل من أسباب إخفاق كثير من املتداولني، عدم إدراكهم لوضع 
الكثير من الشركات املدرجة في السوق، وأيضا حاجة الكثير منهم 
إلى التدريب على االستثمار وكيفية استخدام أدوات الشراء والبيع 

ومخاطر هذه األدوات، ولذلك أرى:
- عدم إعطاء أي متداول جدي���د رقم تداول إال بعد أخذه دورة 

تدريبية في التداول وكيفية معرفة وضع الشركات املدرجة.
- إمكانية منع صغار املستثمرين من التداول إال من خالل وسطاء 

االستثمار املعتمدين لدى البورصة.
- يفتقر كثير من الباحثني إلى املعلومات اإلحصائية فيقوم هذا 

املركز بتوفير مثل هذه اإلحصائيات.
- تش���جيع الباحثني ورصد جوائز لهم لعمل دراس���ات حول 

تطوير سوق األوراق املالية وغيرها من الدراسات.
- اقتطاع نسبة من أرباح سوق رأس املال لصالح دعم األبحاث 
والدراسات التطويرية واالقتصادية لصالح سوق األوراق املالية.

عاشرًا: تغيير رؤية السلطة التشريعية لسوق األوراق المالية

 الدم األزرق، واحليتان وغيرهما من األوصاف تخرج من أفواه 
الس���لطة التشريعية لوصف أي دعم لس���وق األوراق املالية وهذا 
بالطبع وصف خاط���ئ ألن 70% من التداوالت في بورصة الكويت 
لصغ���ار املتداولني، وأيضا تضم البورصة ربع الش���عب الكويتي 
)200 ألف متداول(، وهذا يعني أن البورصة في ظل غياب األدوات 
االستثمارية والعقارية الناجحة لصغار املتداولني تصبح غالبا هي 
املالذ لالستثمار، فاملطلوب من السلطة التشريعية تغيير نظرتها 

واالعتماد على اإلحصائيات والدراسات.

حادي عشر: إنشاء اتحاد المتداولين للدفاع عن حقوقهم

 مبا ان 70% من التداوالت في البورصة لصغار املتداولني فحري 
بهم إنشاء احتاد ميثلهم في وقت األزمات وتنظيم نشاطاتهم للضغط 
على كل من الس���لطة التنفيذية والتشريعية للدفاع عن حقوقهم، 
ويرعى أيض���ا توعية املتداولني عن أوض���اع البورصة واألوقات 

املناسبة لالستثمار.

ثاني عشر: تفعيل دور المحللين االقتصاديين في اإلعالم

 اشتكت بعض القنوات العربية من غياب احملللني االقتصاديني 
الكويتيني، وهذا في الواقع صحيح إذ يجب أن نعزز اقتصاد الرأي 
في اإلعالم، من حيث تواف���ر اقتصاديني لهم بعدهم املهني إلعطاء 

رأيهم في األحداث االقتصادية وتوجيه املتداولني واملس���تثمرين، 
وأنصح هنا بإنشاء قناة اقتصادية كويتية تهتم بهذا اجلانب. 

 ثالث عشر: تطوير بيئة مناسبة لالستثمارات
األجنبية والعربية بالكويت وللمقيمين فيها بوجه خاص

البورصات حتى تثبت قوتها ومتاسكها يكون من خالل قدرتها 
على جذب رؤوس األموال األجنبية من خالل إعطائهم حوافز لدخول 
االقتصاد الكويتي واالستثمار فيه مثل اإلعفاءات الضريبية وإنشاء 
مركز خدمات خاص لهم يساعدهم في استخراج الرخص التجارية 
واالستثمارية وغيرها، وأيضا يجب التركيز على املقيمني بالكويت 
بإعطائهم حوافز الس���تثمار مدخراتهم بالكويت، مثل من يستثمر 
100 ألف في البورصة يكون له إقامة دائمة جتدد كل خمس سنوات، 

من ميتلك شقة. وهكذا.

رابع عشر: إعادة دراسة قانون االستقرار المالي

 قوانني االس���تقرار املالي هدفها االنتع���اش االقتصادي ودعم 
الشركات اإلنتاجية والتشغيلية، وأما قانون االستقرار املالي فكما 
ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد 
الفهد أنه يجب إعادة دراس���ة القانون ليحقق أهدافه املرجوة، ولذا 

فاملطلوب:
� إعادة دراسة وضع الشركات االستثمارية ومن ثم تفعيل القانون 

لدعم هذه الشركات باألخص التشغيلية منها.
� زيادة حجم القروض املقدمة، وأيضا املدة الزمنية للسداد في 

القانون.
� كيف تستفيد الدولة وتربح من األزمة.

� كيفية االستفادة من األصول املنتجة لدى الشركات االستثمارية، 
مثل إنش���اء صن���دوق األصول املنتجة، واس���تغالل فرص هبوط 

أسعارها.
� إنش���اء جهاز األزم���ات املالية، والعمل عل���ى تطبيقه لقانون 

االستقرار املالي، وإدارة احملفظة الوطنية.

خامس عشر: تطبيق قانون هيئة أسواق المال

 إن تأخير تطبيق القانون يلقي ظالال من الشك بسيطرة التوجهات 
السياسية على تطبيق القانون واألسماء املرشحة وهذا من شأنه أن 
يقلل مصداقية القانون لدى الساحة املالية واالقتصادية الكويتية، 

مع مراعاة النقاط التالية عند تطبيق القانون:
� والبد من وضع مواصفات ش���اغلي الوظائ���ف القيادية في 

الهيئة ومن أهمها:
� القدرة على بناء االستراتيجيات وتنفيذها.

� مهارة إدارة األزمات.
� إدارة القوى البشرية بفاعلية.

� اخلبرة السابقة في العمل املالي وأسواق األسهم أو األسواق 
املالية.

� القوة واألمانة والصدق.
� وضع رؤيت���ه لتطبيق القانون وش���رحها ملجلس الوزراء 

ومحاسبته عليها.
� إعطاء االستقاللية لتطبيق القانون وعدم االنحراف بسبب 

الضغوط السياسية واالقتصادية.
� باإلضافة إلى الدور الرقابي املهم للهيئة، أيضا يجب أن نركز 

على الدور التنموي وتهيئة بيئة مناسبة لالستثمار.
� يجب وضع شروط متش���ددة لشاغلي الوظائف اإلشرافية، 
وتدريب ال محدود لدى الهيئات العاملية، وعلى ضوابط وقواعد 

تطبيق القانون.
� بناء مركز جديد في املركز املالي للبلد يستوعب األعداد املتزايدة 
من املتداولني، وإلنشاء عدة بورصات فيه، ويكون معلما معماريا 

للكويت، وإعالنا لدورها الريادي في األسواق املالية العاملية. 
� حتديد مصادر أموال الهيئة في حالة العجز.

� وضع تعريف���ات لألس���واق الثانوية والفرعية والس���وق 
الرئيسي.

� النص على إجبار الشركات املساهمة باإلدراج.
� هذه هي احللول باختصار ومن واقع املشاكل وأسباب االنهيار 
واألزمة التي نعانيها س���ائال املولى عز وجل أن يوفق املسؤولني 

عن أسواق املال واحلكومة والتشريعيني في األخذ بها.

qualitykw60@gmail.com

بقلم: د.وليد عبد الوهاب احلداد

ضمن مجال ضيق عرضه 102 نقطة

»المركز الشرقي«: االتجاه العام 
للسوق نحو الصعود

قال تقرير املركز الشرقي لالستش���ارات عن أداء سوق الكويت 
لألوراق املالية لألس���بوع املنتهي في 24 يونيو اجلاري، ان السوق 
افتتح األسبوع املاضي عند مستوى 6584، ثم صعد حتى حقق يوم 
األربعاء قمته األس���بوعية عند 6686 نقطة وأخيرا أقفل عند 6625 
محققا صافي صعود اسبوعي قدره 42 نقطة أي 0.64% )بينما حقق 

األسبوع املاضي صافي نزول 56 نقطة(.
وقد كان تذبذب مؤشر السوق طوال األسبوع ضمن مجال ضيق 
عرض���ه 102 نقطة، ورجح التقرير ان الس���وق يؤس���س أفقيا عند 

مستوياته احلالية. 
وعن التوقعات لهذا األس���بوع، أشار التقرير الى انه بالرغم من 
صعود األسبوع املاضي، إال أنه لم تظهر أي اشارات تشير إلى تغير 
االجتاه العام إلى صعود، كذلك، بالرغم من أن مؤشر السوق لم يخترق 
أيا من املتوسطات املتحركة، إال أن مؤشرات قوة االندفاع قد حتولت 
إلى وضع محايد، كما أن هناك مؤشرات إلى احتمال بداية حتقيق قاع 

وتوقف الهبوط، حيث ان احتماالت الهبوط قد تقلصت.

 »برقان« يكّرم موظفي مركز االتصال
في الملتقى الربع سنوي الثاني لعام 2010 

»التجاري« يعرض خدماته في مستشفى العدان

أعلن البنك التجاري عن عرض خدماته ومنتجاته 
املصرفية في مستشفى العدان، الستقطاب شرائح 
متعددة من العمالء، وذلك ضمن إطار تعزيز التواصل 
مع مختلف ش���رائح املجتمع في أماكن تواجدهم 

لتقدمي معلومات ورؤية شاملة عن البنك.
وق���ال البنك ف���ي بيان صحاف���ي، ان موظفي 
»التجاري« قدموا عرضا مفصال ملجموعة متميزة 
من اخلدمات واحلس���ابات املختلفة مثل حس���اب 
»الريادة« املخصص لألطباء واملهندسني واحملامني 

وأس���اتذة اجلامعة والذي يتضمن خدمات مميزة 
ومزاي���ا عديدة ومتنوعة، باإلضافة إلى حس���اب 
»النجمة« الذي مينح العمالء فرصا لربح 81 جائزة 
نقدية بقيمة إجمالية تبلغ مليونني ومائتني وخمسني 
ألف دينار. كما شمل الشرح العروض التسويقية 
املتوافرة على بطاقات التجاري االئتمانية، والتي 
تشمل خدمة التأمني أثناء السفر وبرنامج اخلصومات 
املتوافر لدى العديد من املطاعم العاملية واحملالت 

التجارية.

اعلن بنك برقان عن تنظيمه 
االجتماع الربع سنوي في مركز 
اخلدمات املس���اندة باملنطقة 
احلرة، وق���ال البنك في بيان 
صحافي ان ذلك يأتي استمرارا 
لنهج التواصل الدائم والفعال 
مع جميع قطاعاته وموظفيه، 
من خالل عقد لقاءات واجتماعات 
مختلفة بشكل دوري تعزز آلية 
تبادل األفكار وتكرمي اخلبرات 
واإلجنازات املتميزة ملوظفي 

البنك. 
والتزاما ببرنامج اللقاء الربع 
س���نوي، دعا قطاع اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 
برقان إلى هذا االجتماع الربع 
سنوي بهدف توزيع اجلوائز 
على أصحاب األداء الرائد حيث 
ن���ال موظفو مرك���ز االتصال 
جائ���زة التميز ملا أظهروه من 
مستويات عالية وناجحة في 

خدمة العمالء.
وحضر هذا اللقاء مجموعة 
من كبار مديري البنك ومنهم: 
رئيس مديري قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد في بنك برقان 
منيرة املخيزمي، ومساعد املدير 
العام لقنوات االتصال البديلة 

كاران كابور.
 وقد اشادت املخيزمي بهذا 
اإلجن���از قائلة:«أهن���ئ مركز 
االتصال على ما حققه من تفوق 
رفيع املستوى في مجال خدمة 
العمالء«، مضيفة »فقد كنتم 
خير ممثل���ني وحاملني لقيم 
اسمنا وشعارنا التجاري حيث 
بدا واضحا في كل ما تقدمونه 
من تواصل م���ع العمالء أنكم 
تعبرون بش���كل احترافي عن 
قيم البنك في االلتزام والثقة 
والتمي���ز والتط���ور، وكذلك 
مبادئنا احملورية في التعاون 

واالنتماء والتطوير واإللهام، 
ونتيجة لهذا اجلهد املتواصل 
البد أن تكونوا موضع تكرمي 
إدارة  وتقدي���ر رفيعني م���ن 

البنك«.
واشارت الى: »ان ما نراه في 
املوظ���ف املثالي هو ما بدا في 
عملكم اليومي من كفاءة ودراية 
وخبرة في التعامل مع جميع 
العمالء على اختالف شرائحهم 
وطباعهم واحتياجاتهم فكنتم 
قادرين على بناء جس���ر آخر 
التواصل معه���م وتلبية  من 
احتياجاته���م وحتويل بعض 
استفساراتهم إلى ابتسامة رضا 
نفخر بها دوما. إن خدمة العمالء 
لها مواقع كثيرة داخل البنك، 
ومركز االتص���ال هو من أهم 
هذه املواقع التي استطعتم أن 
جتعلوها قيمة مضافة حقيقية 

لعمالئنا ولبنك برقان«.

لقطة جماعية ملجموعة من كبار مديري بنك برقان وموظفيه على هامش االجتماع 

موظفو البنك في مستشفى العدان


