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أصدر تقريره السنوي للمسؤولية االجتماعية للعام 2010تقديرًا ألدائهم وتأكيدًا لسياسة االهتمام بالعميل

»بيتك« يكّرم موظفيه المتميزين 
في جودة الخدمة للنصف الثاني من 2010

مساهمات »الوطني« لتنمية المجتمع الكويتي
 تجاوزت الـ 105 ماليين دينار في أقل من عقدين

قال بنك الكويت الوطني ان 
مجموع ما قدمه من مساهمات 
مالية سنوية في إطار مسؤوليته 
االجتماعي���ة جت���اوز نحو 105 
ماليني دينار من العام 1992 وحتى 
العام 2010، ليكرس نفسه أحد 
أكبر املساهمني في تنمية املجتمع 
الكويتي ودعم املبادرات واألعمال 
املجتمعية واإلنسانية واخليرية 
إلى جانب دعم العمالة الوطنية 
وأنشطة مؤسسة الكويت للتقدمي 

العلمي. 
وأص���در »الوطني« تقريره 
السنوي للمسؤولية االجتماعية 
حتت عنوان »نحو غد أفضل« 
بالتزامن مع تقريره الس���نوي 
املالي لعام 2010، والذي يستعرض 
التقرير أنشطة البنك ومساهماته 
وعطاءاته في املجاالت احلياتية 
املختلفة والتي اش���تملت على: 
املبادرات التعليمية والتوظيف 
الك���وادر  والتدري���ب ودع���م 
الوطنية، واملبادرات والبرامج 
الصحية، وبرامج الرعاية والدعم 
االجتماعي، واملبادرات الرياضية 
البيئية،  واألنشطة واملبادرات 

واملؤمترات والندوات.

1 - التوظيف والتدريب

 ودعم الكوادر الوطنية:

أطلق البن���ك الوطني خالل 
هذا العام حملة شاملة استهدفت 
اس���تقطاب وتوظيف الكفاءات 
والكوادر الوطنية الشابة. وقام 
الوطني بتوظيف أكثر من 700 
العامني  كويتي وكويتية خالل 
املاضي���ني ليرتف���ع بذلك حجم 
العمالة الوطنية لدى البنك إلى 
أكثر من 60%، مسجال بذلك واحدة 
من أعلى معدالت توطني العمالة 
على مستوى البنوك الكويتية، 
وذلك على الرغم من الظروف غير 
املواتية التي أفرزتها األزمة املالية 
الوطني  العاملية، كم���ا يخطط 
لتوظي���ف أكثر من 300 كويتي 
وكويتية م���ن الكوادر الوطنية 

خالل املرحلة القادمة.
كما أطلق البن���ك خالل هذا 
الثانية  التدريبية  الدورة  العام 
املبتكر لتطوير  من برنامج���ه 
امله���ارات القيادية ملوظفيه في 
إط���ار مبادرته غير املس���بوقة 
على مستوى القطاع األهلي في 
الكويت واملنطقة وهي »أكادميية 
الوطني لتطوير القيادات الشابة« 
بالتعاون مع اجلامعة األميركية 

في بيروت. 
وف���ي اإلط���ار ذات���ه، نظم 
البنك خالل هذا العام سلس���لة 
من ال���دورات التدريبية املعدة 
لطلبة املدارس الثانوية واملعاهد 
واجلامع���ات الكويتية في إطار 
برنامج���ه الس���نوي للتدريب، 
باإلضافة إلى برنامجه للتدريب 
الصيفي املخصص لعمالء حساب 
األزرق من طلبة وطالبات املرحلة 
الثانوية الذين تتراوح أعمارهم 
ما بني 15 و20 عاما بهدف إتاحة 
الفرصة أمام هذه الفئة الشبابية 
للتدرب والتعرف عن كثب على 

واقع وآليات العمل املصرفي.
 وقد جتاوز عدد املش���اركني 
ف���ي برامج الوطن���ي للتدريب 
الصيفي له���ذا العام 300 طالبا 
وطالبة توزع���وا على الدورات 
األربع الت���ي تضمنها البرنامج 
وأمتوا فيها بنجاح فترة التدريب 
املهني املكثف على العمل املصرفي 

في إدارات البنك املختلفة. 

2 - المبادرات والبرامج الصحية:

حظي قطاع الرعاية الصحية 
خالل هذا العام بنصيب األس���د 
من االهتمام���ات واجلهود التي 
يبذلها البنك لتكريس مواطنيته 
املؤسس���ية والتزام���ه بخدمة 
املجتمع. وكان في مقدمة املبادرات 
غير املس���بوقة على مس���توى 
القطاع اخلاص في الكويت التي 
أطلقها الوطن���ي في هذا املجال 
بالتع���اون م���ع وزارة الصحة 
»برنامج الوطني لعالج أمراض 
اللوكيميا« الذي تولى مبوجبه 
البنك تغطية رواتب فريق من 
األطباء البريطانيني املتخصصني 
في مجال أمراض الدم والسرطان 
وجراحة األعصاب لألطفال من 
مستشفى غريت أرموند ستريت 
في لندن للعمل في مستش���فى 
بنك الكويت الوطني التخصصي 
لألطف���ال مل���دة ثالث س���نوات 
وبتكلفة مالي���ة تبلغ 3 ماليني 

دوالر سنويا.
املبادرة تتويجا  وتأتي هذه 
لعطاءات البنك الوطني وسجله 
احلاف���ل في مج���ال دعم قطاع 
الرعاية الصحية في البالد، مبا 
في ذل���ك مبادرته الريادية قبل 
سنوات عديدة بإنشاء مستشفى 
»الوطني« التخصصي لألطفال 
في منطقة الصباح الطبية، والذي 
جتاوزت تكاليفه 4 ماليني دينار، 

ومت وضعه حتت تصرف وزارة 
الصحة من أجل املس���اهمة في 
تعزيز اخلدم���ات الصحية في 

البالد.
كم���ا واص���ل البن���ك تقدمي 
إلى  دعمه ومساعداته السخية 
الفعاليات واجلمعيات  مختلف 
املعنية بالش���أن الصحي حيث 
تولى املساهمة في دعم ورعاية 
حملة التبرعات التوعوية التي 
الكويتية  أطلقته���ا اجلمعي���ة 
لرعاية األطفال في املستشفيات 
لصالح »بيت عبداهلل« املخصص 
للعناية باألطفال الذين يعانون 
من أمراض مستعصية، وقام في 
هذا اإلطار بشراء عدد كبير من 
شارات احلملة وتوزيعها مجانا 

على موظفي البنك.
وف���ي اإلط���ار ذات���ه، ق���ام 
البنك بتجهي���ز صالة األلعاب 
املخصصة للترفي���ه عن نزالء 
مستش���فى الوطني من األطفال 
بأجهزة WII وPlayStation، فيما 
شارك العديد من املتطوعني من 
موظف���ي البنك ف���ي العديد من 
التطوعية  امليداني���ة  الزيارات 
للتخفيف عن نزالء املستشفى 
من األطفال ومشاركتهم فرحة 
األعياد واملناسبات االجتماعية 

املختلفة على مدار العام. 
وشهد هذا العام تنظيم العديد 
من حم���الت التب���رع بالدم في 
صفوف املوظفني بالتعاون مع 
بنك الدم، إلى جانب سلسلة من 
التي  التوعية الصحية  حمالت 
اشتملت على إجراء فحوصات 
طبي���ة دورية ش���املة جلميع 
موظفي البنك، كما قام البنك أيضا 
برعاية حملة التوعية الصحية 
التي أطلقها  الس���كري  مبرض 
املستشفى األميري حتت رعاية 

وزير الصحة د. هالل الساير.

3 - برامج الدعم االجتماعي:

أطلق بن���ك الكويت الوطني 
خالل 2010 العديد من املبادرات 
املبتكرة في مجال الرعاية والدعم 
االجتماعي على غرار طرحه للمرة 
األول���ى على مس���توى البنوك 
في الكويت والش���رق األوسط 
اخلدمات املصرفية املخصصة 
لذوي االحتياجات اخلاصة )الصم 
والبكم(، وذلك من خالل تزويد 
عدد من فروعه العاملة في الكويت 
بخبراء محترفني بلغة اإلشارة 
من أجل تلبية االحتياجات املالية 
ألفراد هذه الشريحة االجتماعية 
ومساعدتهم على إجراء تعامالتهم 

املصرفية، وسوف يجري تعميم 
هذه التجرب���ة على باقي فروع 

البنك في الكويت.
 وفي بادرة مماثلة، قام البنك 
أيضا بتقدمي املس���اعدة املادية 
واملعنوية جلميع العمالء الذين 
تقطعت بهم السبل في العديد من 
املطارات األوروبية جراء شلل 
حركة املالحة اجلوية بس���بب 
سحب الرماد املنبعثة من بركان 

أيسلندا.
وف���ي اإلطار ذات���ه، واصل 
البنك تنفيذ برامجه االجتماعية 
واخليرية التي باتت تقليدا سنويا 
يحرص على تنظيمه في مواعيد 
محددة م���ن كل عام، على غرار 
إفط���ار الصائمني  حملة موائد 
في ش���هر رمض���ان املتواصلة 
منذ 17 عاما حتت شعار »افعل 
اخلير في ش���هر اخلير«، والتي 
جاءت هذا العام في إطار برنامج 
اجتماعي حافل مبختلف األنشطة 
اخليرية واملساهمات االجتماعية 
التي شارك في تنفيذها عشرات 
البنك  املتطوعني م���ن موظفي 
بدءا بتوزيع أكث���ر من 15 ألف 
وجبة إفطار للصائمني س���واء 
داخل خيمت���ني ضخمتني قرب 
مقار البنك أو بواس���طة قوافل 
جابت معظ���م املناطق احليوية 
الت���ي تتواجد فيه���ا جتمعات 
العم���ال ومحدودي  كبيرة من 
الدخل، مرورا بتنظيم سلسلة 
من الزي���ارات الدورية امليدانية 
لدور املس���نني واأليتام ونزالء 
مستشفى »الوطني« التخصصي 
لألطفال، وانتهاء بتقدمي مختلف 
املادي واملعنوي  الدعم  وسائل 
للجمعيات واملؤسسات اخليرية 

املعنية بالشأن االجتماعي.

4 - المبادرات التعليمية:

وال يقتصر اهتمام »الوطني« 
التعليمية  ودعم���ه للمس���يرة 
والتربوي���ة ف���ي الكويت على 
املساهمة السنوية التي يقدمها 
البنك لدعم أنش���طة مؤسس���ة 
الكوي���ت للتقدم العلمي، والتي 
الس���نوات  ف���اق حجمه���ا في 
األخي���رة مجموع مس���اهمات 
التقليدية  الكويتي���ة  البن���وك 
األخرى مجتمعة، بل إنه يحرص 
باستمرار على تأكيد التزامه بدعم 
هذا القطاع احليوي عبر العديد 
من مبادرات الدعم وبرامج الرعاية 
التي يقدمها ملختلف املؤسسات 

واألنشطة التعليمية. 
وعالوة على مبادرته األبرز 

واملتمثلة في رعاية ودعم املؤمتر 
السنوي لالحتاد الوطني لطلبة 
الوالي���ات املتحدة  الكويت في 
األميركية ومشاركته الفعالة في 
األنشطة املختلفة لهذه الفعالية، 
فق���د قام البنك أيضا وللس���نة 
الثانية على التوالي، بدعم ورعاية 
حفل تكرمي الطلبة الفائقني في 
الثانوية العامة برعاية وحضور 
وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود باإلضافة إلى 
تقدمي الدع���م والرعاية للعديد 
م���ن حفالت التخ���رج اخلاصة 
بكلية احلق���وق، وكلية العلوم 
والتمري���ض، وكلية الهندس���ة 
إدارة األعمال  البترولية وكلية 
في جامع���ة الكويت، باإلضافة 
لرعايته للمعرض املهني الشبابي 
الذي مت تنظيمه في كلية إدارة 
األعم���ال بجامعة الكويت حتت 
عنوان »جتارتي هوايتي« وأطلق 
مسابقة للرسم فريدة من نوعها 
استهدفت عمالء نادي أصدقاء 
زينة الذين تتراوح أعمارهم من 
3 إلى 14 عاما وحملت عنوان »أنا 

أحب الكويت«.
كما نظم البنك خالل هذا العام 
امليدانية  الزي���ارات  العديد من 
لطلبة املدارس واملعاهد املختلفة، 
اس���تهدفت إتاحة املج���ال أمام 
الطلبة لالط���الع عن كثب على 
العمل املصرفي  طبيعة وآليات 
في مختل���ف أقس���ام وإدارات 
البنك، ناهي���ك عما قدمه البنك 
من مساهمات ودعم مادي ألنشطة 
والعديد من املؤسسات التربوية 

والتعليمية في البالد.

5 - المبادرات الرياضية:

كان فوز منتخب الكويت لكرة 
القدم ببطولة كأس اخلليج في 
العش���رين هو احلدث  دورتها 
األبرز الذي اختتمت به فعاليات 
ع���ام 2010 الرياضية، وقد بادر 
بنك الكويت الوطني إلى تقدمي 
مكافأة س���خية بقيم���ة مليون 
دوالر أميركي للمنتخب الوطني 
وذلك في إطار دعمه وتشجيعه 
للفعالي���ات الرياضية الوطنية 
واملس���اهمة في إعداد منتخب 
الوطني للمشاركة في  الكويت 

البطوالت القادمة.
ومن جهة أخ���رى، يواظب 
»الوطني« على تنظيم س���باق 
الوطني السنوي للمشي سنويا 
في إطار حملة شاملة للتوعية 
باألم���راض وس���بل مواجهتها 
والوقاية منها. ويحظى هذا احلدث 

الرياضي السنوي باهتمام بالغ 
من مختلف اجلهات احلكومية 
واألهلية وسط مشاركة اآلالف 
من املتس���ابقني من اجلنس���ني 
ومن مختلف األعم���ار وتفاعل 
شعبي غير مسبوق مع األنشطة 
املواكبة لهذه التظاهرة الرياضية 
والصحية األكثر متيزا واستقطابا 

الهتمام اجلمهور.
عالوة على ذلك، فقد حرص 
البنك على مشاركة فرقه الرياضية 
املختلفة في العديد من البطوالت 
واملسابقات الرياضية التي جرت 
على مستوى البنوك الكويتية أو 

القطاعات االقتصادية األخرى.

6 - األنشطة والمبادرات البيئية:

كما واصل »الوطني« خالل 
الع���ام 2010 حملت���ه اخلاصة 
بترش���يد اس���تهالك الكهرب���اء 
واملياه في مقره الرئيسي وكافة 
فروعه في الكوي���ت، وذلك في 
إطار مواكبته ومس���اهمته في 
تعزيز احلملة الوطنية لترشيد 
اس���تهالك موارد الطاقة واملياه 
والسيما خالل فترة الذروة في 

فصل الصيف. 
الفعالة  وفي إطار مشاركته 
في العديد من البرامج الوطنية 
التوعوية في مجال احلفاظ على 
البيئة والسالمة العامة، فقد نظم 
البنك خالل هذا العام ضمن حملته 
البيئية الشاملة التي أطلقها قبل 
عدة أعوام حت���ت عنوان »فكر 
فيها«، حمل���ة خاصة لتنظيف 
الشواطئ اس���تمرت يوما كامال 
وشارك فيها عشرات املتطوعني 

من موظفي البنك. 
 وفي سياق جهوده لتكريس 
نفسه كبنك صديق للبيئة، واصل 
الوطني مبادرته اخلاصة بإعادة 
تدوير املخلفات الورقية في كافة 
مكاتب البنك وفروعه املنتشرة 

في مختلف أنحاء الكويت.

7 - المؤتمرات والندوات:

وأخيرا، يتسع نطاق مساهمات 
ومب���ادرات البن���ك الوطني في 
إط���ار نهوض���ه مبس���ؤوليته 
االجتماعية ليشمل التفاعل مع 
مختلف القضايا املجتمعية مبا 
في ذلك س���عيه احلثيث لنشر 
وتعزيز الثقافة في املجاالت التي 
يبرع فيها والس���يما املصرفية 

واالستثمارية واالقتصادية.
وقد حفل سجل مبادرات البنك 
على صعيد تنظيم واستضافة 
الندوات واملؤمترات واملشاركة 
الفعال���ة فيها خالل ه���ذا العام 
بالعدي���د من احملط���ات الهامة، 
أبرزها استضافته لوزيرة  كان 
الس���ابقة  اخلارجية األميركية 
إل���ى ندوة  كوندولي���زا رايس 
أمام  خاص���ة حتدثت خالله���ا 
عم���الء وضي���وف البنك حول 
أحدث املستجدات على الساحة 
الدولية والوضع اجليوسياسي 

في منطقة اخلليج العربي.
 كما اس���تضاف البنك ندوة 
الش���ركات التركية الراغبة في 
القي���ام بأنش���طة جتارية في 
الكويت والتي تخللها العديد من 
احملاضرات واملناظرات واملناقشات 
حول آفاق التعاون بني البلدين 
وحظيت باهتمام ومشاركة حشد 
من كبار املسؤولني احلكوميني 
ورجال األعمال والتنفيذيني في 
الكويت.كما شارك البنك هذا العام 
في املعرض واملنتدى البريطاني 
الس���نوي لألعمال والذي عقد 
برعاية السفير البريطاني لدى 
دولة الكويت حتت عنوان »مدخل 
إلى الكويت 2010«. وفي اإلطار 
ذاته، قام البنك برعاية »ملتقى 
الكويت املالي الثاني 2010« الذي 
أقيم حتت رعاية س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد األحمد الصباح وأشرفت 
على تنظيمه مجموعة االقتصاد 
واألعمال بالتعاون مع بنك الكويت 
املركزي، حيث قام البنك الوطني 
بعرض جتربته املصرفية املتميزة 

خالل هذه الفعالية.

تعاون بين »الخليج« و»Joyalukkas« يمنح 
عروضًا حصرية لحاملي »الخليج االئتمانية«

»الخليج لالستشارات الصناعية« تنّفذ  4 دراسات 
استشارية إلقامة 4 مصانع تحويلية في قطر

أعلنت شركة عبداهلل بن خليفة للتجارة واملقاوالت 
اخلميس املاضي في الدوحة ع����ن ابرامها اتفاقا مع 
منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية )جويك( تقوم 
مبوجبه املنظمة التي تعمل على تعزيز عالقتها بالقطاع 
اخلاص اخلليجي، بتنفيذ أربع دراس����ات استشارية 
أولي����ة إلقامة أربعة مصانع حتويلية في قطر وذلك 
اعتمادا على مخرجات الصناعات الوس����يطة لقطر 

ودول مجلس التعاون اخلليجي.
وقد وّقع االتفاق مالك مجموعة شركات عبداهلل بن 
خليفة آل ثاني، الشيخ عبداهلل بن خليفة بن علي آل 
ثاني وأمني عام منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية 
عبدالعزيز العقيل الذي أكد بهذه املناسبة على أهمية 
هذا االتفاق نظرا إلسهامه في رفد الصناعة اخلليجية 
بأربعة مصانع حتويلية جديدة تتسم بارتفاع نسبة 

القيمة املضافة فيها.
وق����ال العقيل في تصريح صحاف����ي: »االتفاقية 
تأتي امتدادا لدور املنظمة في تقدمي الدعم واملشورة 
واملساندة للقطاع اخلاص في دول مجلس التعاون 
في إطار مهامها األشمل في تعزيز القطاع الصناعي 
لدول املجلس وتوجيه االستثمارات اخلليجية نحو 

هذا القطاع احليوي القتصاد املنطقة«.
ونوه أمني عام املنظمة في هذا الصدد بالدور املهم 
للقطاع اخلاص اخلليجي على هذا الصعيد، وما تتمتع 
به دول املجلس من مزايا نسبية في مجال االستثمار 
الصناعي وبشكل خاص في قطاع الصناعات التحويلية 
مع توافر قاعدة واسعة من الصناعات البتروكيماوية 

الرئيسية، ووفرة النفط والغاز فيها.

 من جانبه، قال الش����يخ عب����داهلل بن خليفة بن 
علي آل ثاني ان قطر ستحتضن مقر املصانع األربعة 
اجلديدة، مشيرا إلى أن ذلك يحقق رفع القيمة املضافة 
وحتقيق التكامل الصناعي بدول املجلس، كما يوفر 

مزيدا من فرص العمل في قطر.
وكان قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس 
التعاون قد شهد خالل السنوات القليلة املاضية تطورات 
ملحوظة، إذ ازداد عدد املصانع في مجال الصناعات 
التحويلية من أقل من 10 آالف مصنع عام 2005 إلى 
م����ا يزيد على 13 ألف مصنع عام 2010 وارتفع حجم 
االس����تثمارات املتراكمة فيها م����ن نحو 105 مليارات 
دوالر إلى نحو 220 مليار دوالر خالل نفس الفترة، 
كما ارتفع عدد العاملني في هذا القطاع من 740 ألف 

عامل إلى ما يزيد على 1.1 مليون عامل.
وتشكل الصناعات الصغيرة واملتوسطة ما نسبته 
86% من عدد املصانع العاملة في املنطقة، وتستوعب 
نحو 51% من إجمالي عدد العاملني في هذا القطاع، في 
حني أنها اس����تحوذت على نحو 6.6% فقط من حجم 

االستثمارات في الصناعات التحويلية.
 وفيما يتعلق بواقع الصناعات التحويلية في قطر 
فقد بلغ عدد املصان����ع العاملة في مجال الصناعات 
التحويلية عام 2010 ما يقارب ال� 560 مصنعا استثمر 
فيها بصفة تراكمية أكثر من 46.5 مليار دوالر بحلول 
العام 2010، واس����توعبت ما يزيد على 50 ألف عامل 
وتشكل الصناعات الصغيرة واملتوسطة فيها ما نسبته 
83.6% بينما اس����توعبت 56% من القوى العاملة في 

قطاع الصناعات التحويلية.

أعلن بنك اخلليج عن تعاونه 
م����ع Joyalukkas، احدى أبرز دور 
املجوهرات، ملنح حاملي بطاقاته 
االئتمانية عروضا حصرية على 
مشترياتهم، ويسري هذا العرض 

لغاية 15 أغسطس 2011.
وبهذه املناس����بة، قالت مديرة 
ف����ي مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك اخلليج أسيل 
اجلسار: »يحرص دائما بنك اخلليج 
على من����ح عمالئه أفضل احللول 
املصرفية املصممة وفق احتياجاتهم 
وتطلعاته����م. ويأتي هذا العرض 
احلصري في اط����ار التزام البنك 

بتوفي����ر مزيد من التس����هيالت لعمالئه حرصا منه 
على منحهم خصومات وعروضا مميزة من مختلف 
املتاج����ر واحملالت«. واضافت اجلس����ار في تصريح 

صحافي: »مع اقتراب حلول عيد االم 
في 21 مارس، سيوفر هذا العرض 
لعمالئنا الفرصة املثالية للتعبير 
عن حبهم المهاتهم مع مجوهرات 
Joyalukkas«.وتعتبر مجوهرات 
Joyalukkas من أبرز دور املجوهرات 
 ISO احلائزة على اعتماد اجلودة
حيث تضم صاالت عرض في ثماني 

دول وما مجموعه 80 متجرا.
 وتع����د Joyalukkas حالي����ا 
رائدة الشركات املختصة في بيع 
الذهب  املجوهرات املصنوعة من 
عيار 22 في العالم. وقد فازت هذه 
الشركة بجائزة أفضل تاجر جتزئة 
محلي في الشرق االوسط. وتقع محالت Joyalukkas في 
كل من سوق الوطية، وشارع مكة ولولو هايبرماركت 

في منطقة الري.

كرم بيت التمويل الكويتي )بيتك( موظفيه وفروعه 
املتميزين في جودة اخلدمة خالل النصف الثاني من 
العام املاضي، تأكيدا على اهتمامه وتقديره للموظفني 
ولعنصر جودة اخلدمة التي اصبحت من اهم معايير 
التنافس والقدرة على استقطاب العمالء وبناء الصورة 
االيجابية عن املؤسسة وتوجهاتها خاصة في جانب 

االهتمام بالعمالء وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وفي حف����ل نظمته ادارة جودة اخلدمة والرئيس 
التنفيذي ل� »بيتك« محمد س����ليمان العمر وعدد من 
مساعدي املدير العام، جرى تكرمي املوظفني املتميزين 
رجاال وسيدات من القطاع املصرفي والتجاري باالضافة 
الى مركز االتصال، قال العمر انه من املهم التأكيد على 
اهمية اداء كل موظف وموظفة في الوصول مبستوى 
جودة اخلدمة في »بيتك« الى مصاف املؤسسات العاملية 
الكبرى، ومبا يواكب خطط التوسع والنمو في االسواق 
الدولية واالقليمية وتعزيز حصة »بيتك« في السوق 
احمللي الذي ميثل ركيزة اساسية وهدفا استراتيجيا. 
واضاف أنه حتقيقا لهذا الهدف توس����عت مهام ادارة 

جودة اخلدمة لتشمل رعاية العمالء التي تعنى بادارة 
ش����كاوى واقتراحات العمالء، باالضافة الى تبسيط 
وتطوير اجراءات العمل، كما مت العمل على حتديث 
برامجها احلالية لتواكب احدث التطورات العاملية في 
اجلودة، وأصبح التوجه احلالي في االدارة العمل على 
ادارة العالقة مع العمالء بشكل دائم ومتواصل قبل 
وبعد احلصول على اخلدمة، لتصبح جودة اخلدمة 
العامل احلاس����م في احلفاظ على عمالء »بيتك« ألن 

خدمة العمالء هي االساس لكل جناح.
وقد اعرب املوظفون املكرمون عن تقديرهم الكبير 
لهذه املب����ادرة باالحتفاء به����م وتكرميهم، مؤكدين 
حرصهم الشديد على االس����تمرار في العمل بوتيرة 
االداء اجليدة والتزامهم الكامل مبعايير جودة اخلدمة 
وسعيهم املتواصل خلدمة عمالء »بيتك« بكافة الوسائل 
التي تؤكد اهمية ومرجعية »بيتك« في العمل املالي 
االسالمي وريادته التي تتدعم يوميا مبا يحققه من 
اجنازات وجناحات في السوق احمللي وعلى الصعيد 

العاملي.

محمد العمر يكرم احد املوظفني

»الوطني« داعم فعال حلفل تكرمي الطلبة املتفوقني

ابراهيم دبدوب وعصام الصقر خالل دعم البنك حلملة تبرعات بيت عبداهلل

لقطة أرشيفية ألحد األنشطة االجتماعية التي دعمها البنك

جانب من توقيع االتفاقية

أسيل اجلسار


