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أعلن���ت ش���ركة االمتي���از 
لالستثمار عن اسماء الفائزين 
في المسابقة التي رصدت لها 
15 ألف دوالر للجوائز وتم فيها 
تصحيح نح���و 28800 ورقة 

إجابة.
وتضمن���ت ف���ي مجمله���ا 
اسئلة عامة عن نشاط الشركة 
وأغراضها ومشاريعها، وذلك 
الش��ركة بحضور ممثل  بمقر 
إدارة حماية المستهلك في وزارة 
التجارة والصناعة جاسم صالح 
الهاجري وممثل��ين عن اإلدارة 
التنفي��ذية من الشركة يتقدمهم 

مساعد المدير العام س���الم العويد االبراهيم، ومدير ادارة 
الخدمات االدارية والعالقات علي الهاجري.

وأكد س���الم االبراهيم ان الش���ركة سعت من خالل هذه 
المس���ابقة لتدعيم العمل المالي االس���المي من خالل اثراء 
المعلومات المتعلقة بالصناعة المالية االسالمية آخذة على 
عاتقها ابراز هذا الدور باعتباره من االهداف المهمة في خطة 
عمل الشركة، مشيرا الى ان شركة االمتياز ستعمل في العام 
المقبل على تطوير المسابقة لتشمل اكبر شريحة ممكنة.

وقال سنواص�ل العمل في هذا االتجاه ايمانا منا بأهمية 
الدور الذي تلعبه هذه المسابقة في ترسيخ مفهوم المبادرة 
في القض��ايا المجتمعية وتنمية االدوات التي من ش��أنها 
ان تحقق عائدا ايجاب��يا وقيمة مض��افة للدور الذي يجب 

أن تقوم به شركات القطاع الخاص.

فاضل معتوق يفوز بالجائزة األولى
في مسابقة »االمتياز لالستثمار« الرمضانية

لقطة جماعية للفائزين مع قيادات في »االمتياز  لالستثمار«

قيمة الجائزةاالسمالفائز
5000 دوالرفاضل عبداجلليل معتوق أحمداألول

3000 دوالربدور ناصر اخلميسالثاني

1500 دوالرمحمد عبداهلل املطيريالثالث

1000 دوالرأحمد محمد عبدالعال محمدالرابع

750 دوالرامحمد سليم عالء الديناخلامس

750 دوالرامليحه يوسف غلوم حسنيالسادس

750 دوالرابدرية حمد ابراهيمالسابع

750 دوالرامديحة عبده عبدالواحد شحاتهالثامن

750 دوالراهنادي فرحان أيوبالتاسع

750 دوالراأحمد زامل راضي أحمدالعاشر

»الوطني« يعزز وحدة خدمة العمالء وتلقي الشكاوى
عزز بنك الكويت الوطني من وحدة خدمة العمالء 
وتلقي ومتابعة شكاوى العمالء لديه من خالل تأهيل 
املزيد من الكوادر ذوي الكفاءة العالية واستخدام أفضل 
املعايير واملمارسات املهنية املتعلقة بجودة اخلدمات 
وتبني أحدث قنوات االتصال واملتابعة مع العمالء، 
نظرا إلى األهمية القصوى التي يوليها الوطني لالرتقاء 
بجودة خدماته وتلبية جميع احتياجات العمالء.  وقال 
نائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
في البنك عبداهلل التويجري ان »الوطني« كان أول من 
بادر إلى تأس���يس وحدة متخصصة بتلقي ومتابعة 
شكاوى العمالء كأحد األقسام احملورية ضمن إدارة 
جودة اخلدمة لدى البنك، بحيث باتت هذه الوحدة تشكل 
حجر األساس بالنسبة إلستراتيجية البنك وثقافته 
القائمة على االرتقاء املس���تمر بخدمة العمالء ونيل 
رضاهم وتعزيز والئهم. وأضاف ان األهمية القصوى 

التي يوليها البنك لوحدة خدمة العمالء وتلقي ومتابعة 
الشكاوى تأتي انطالقا من قناعة البنك الوطني بأن 
جناحه وريادته يعتمدان على وجودة اخلدمة التي 
يضطلع بها املوظفون خلدمة العمالء وتلقي شكاواهم 
ومتابعتها واالستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بصورة 
تتيح املزيد من التفهم الحتياجاتهم املتغيرة وتلبيتها 
على أكمل وجه. وأوضح أن موظفي الوطني العاملني 
في وحدة خدمة العمالء وتلقي الشكاوى التي تعتمد 
أرقى املعايير واملمارس���ات املهنية العاملية وأحدث 
وسائل وقنوات االتصال واخلدمة، يتمتعون بخبرات 
ومؤهالت عالية في ه���ذا املجال، مؤكدا أن جهودهم 
املبذولة عل���ى صعيد التعامل األمثل مع العمالء هي 
التي ساهمت في منو البنك الوطني ليكون األفضل في 
الشرق األوسط، وفي حصوله على أعلى التصنيفات 

عبداهلل التويجريواجلوائز العاملية. 


