
أقـــام بنك الــكــويــت الوطني 
حفل النخبة السنوي لتكريم 
ــيــــه الــــمــــتــــمــــيــــزيــــن مــن  ــفــ مــــوظــ
مجموعة الخدمات المصرفية 
الشخصية بحضور نخبة من 
قــيــاديــي الــبــنــك، عــلــى رأســهــم 
الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام 
الــصــقــر، والــرئــيــس التنفيذي 
ــكــــويــــت  ــــك الــ ــنـ ــ ــة بـ ــمــــوعــ ــمــــجــ لــ
الـــوطـــنـــي – الـــكـــويـــت صـــالح 
ـــب الـــرئـــيـــس  ــ ــائـ ــ ــج، ونــ ــيــ ــلــ ــفــ الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــجـــمـــوعـــة بــنــك 
الــكــويــت الــوطــنــي – الــكــويــت 
ســلــيــمــان الـــمـــرزوق، والــمــديــر 
ــة لــمــجــمــوعــة  الــــعــــام بــــاإلنــــابــ
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة 
الــشــخــصــيــة مــحــمــد الــعــثــمــان 

وقيادات أخرى من البنك.
ــار  ــ ــــي إطـ ــــي الـــحـــفـــل فـ ــأتـ ــ ويـ
احتفاء بنك الكويت الوطني 
بالجهود الحثيثة لموظفيه 
وتفانيهم فــي تــأديــة عملهم، 
ــدور الـــمـــهـــم،  ــ ــالــ ــ  بــ

ً
واعـــــتـــــرافـــــا

الـــــــذي يـــلـــعـــبـــوه فــــي الـــنـــجـــاح 
والحصول على رضا العمالء، 
إذ تــعــد الـــثـــروة الــبــشــريــة من 
أساسيات نجاح البنك الذي 
أثبت بجدارة مدى كفاءته في 
تطوير وتنمية الكوادر الشابة 
وتوفير أفضل برامج التطوير 
المهني والتدريب على أعلى 

المستويات.

فعاليات ومسابقات

وتخلل الحفل الذي أقيم في 
فــنــدق الــفــورســيــزون بمدينة 
ــــت، تــــكــــريــــم الـــنـــخـــبـــة  ــويــ ــ ــكــ ــ الــ
مــــن الــمــوظــفــيــن الــمــتــمــيــزيــن 
 ألدائهم المتميز لعام 

ً
تقديرا

ــد  ــديـ ــعـ 2017، كــــمــــا شــــهــــد الـ
مــن الــفــعــالــيــات والــمــســابــقــات 
وتوزيع الجوائز القيمة على 

الموظفين المشاركين.
ــلــــمــــة لــــــه فــــــي هــــذه  وفــــــــي كــ
الــــمــــنــــاســــبــــة، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــجـــمـــوعـــة بــنــك 
الــكــويــت الــوطــنــي – الــكــويــت 
صالح الفليج، «إن اإلنجازات 

الـــمـــتـــواصـــلـــة، الـــتـــي يحققها 
ــــوى  ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الــــــبــــــنــــــك عــــــلــــــى الـ
المحلي واإلقليمي والعالمي 
جـــاءت نتيجة جــهــد والــتــزام 
الــمــوظــفــيــن وحـــرصـــهـــم على 
تــقــديــم أرقــــى الــخــدمــات وفــق 
أفـــضـــل الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، 
ــنــــك بــــأن  ــبــ  إيـــــمـــــان الــ

ً
مــــــؤكــــــدا

النجاح والتميز ال يتحققان 
من دون ثروة بشرية محترفة 
ــبــــنــــك  ومــــــؤهــــــلــــــة لــــــقــــــيــــــادة الــ

واالرتقاء به.
وأضــــــــــــــــــــاف أن احــــــتــــــفــــــاء 
الــبــنــك الـــخـــاص بــالــمــوظــفــيــن 
 
ً
ــرا ــقــــديــ ــيــــزيــــن، يــــأتــــي تــ الــــمــــمــ
ــم الــرفــيــع  ــهــ لــجــهــودهــم وأدائــ
والتزامهم بمعايير الجودة، 
ــر عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وحــــــرصــــــهــــــم الـ
خدمة العمالء بمستوى راٍق 
وأســلــوب متطور طالما ّميز 
بنك الــكــويــت الــوطــنــي ورافــق 
ــه عــلــى  ــازاتــ ــجــ نـــجـــاحـــاتـــه وإنــ

مدى عقود.
وأكــــــد حـــــرص الـــبـــنـــك عــلــى 
توفير بيئة العمل التي تحقق 
الــــرضــــا والـــتـــطـــور الــوظــيــفــي 
وتشجع على المزيد من البذل 
 الــمــوظــفــيــن 

ً
ــا ــيـ والـــعـــطـــاء، داعـ

إلــــى بــــذل الــمــزيــد مـــن الــجــهــد 

والمثابرة في العمل لتحقيق 
الــتــمــيــز والـــتـــفـــوق بــمــا يمهد 
الطريق للنمو الوظيفي وتقلد 
المناصب الــقــيــاديــة، السيما 
أن نـــظـــام الـــبـــنـــك يــشــجــع كــل 
الموظفين عــلــى اســتــمــرارهــم 
في تنمية وتطوير مهارتهم 

وخبراتهم.
ــبــــه، قــــــال الـــمـــديـــر  ــانــ ــــن جــ مـ

ــة لــمــجــمــوعــة  الــــعــــام بــــاإلنــــابــ
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة 
الشخصية فــي بــنــك الكويت 
الوطني محمد العثمان، «إن 
مجموعة الخدمات المصرفية 
الشخصية فــي بــنــك الكويت 
ــــن خـــالل  ــنــــي تـــســـعـــى مـ الــــوطــ
تنظيمها كل عام لحفل «تكريم 
النخبة» لمكافأة الموظفين 

ــهـــم، وتــعــزيــز  عــلــى حــســن أدائـ
الـــتـــمـــيـــز فــــي األداء والـــرضـــا 

والوالء الوظيفي. 

دعم الكوادر

وأضــــــــــــــاف الـــــعـــــثـــــمـــــان، أن 
اســـتـــمـــرار الـــبـــنـــك فــــي تــكــريــم 
 
ً
ــه يـــــــأتـــــــي إيـــــمـــــانـــــا ــيـــ ــفـــ مـــــوظـــ

مـــنـــه بـــأهـــمـــيـــة دعـــــم الــــكــــوادر 
وتــطــويــرهــا، وذلــــك لــالرتــقــاء 
بــآلــيــات الــعــمــل ولــلــمــحــافــظــة 
على المهنية وااللــتــزام الــذي 
يــتــمــيــزون بـــه، حــيــث يــواصــل 
البنك من خاللهم تقديم أفضل 

وأرقى الخدمات للعمالء».
وأشار إلى التزام الموظفين 
بـــمـــعـــايـــيـــر جــــــــودة الــــخــــدمــــة، 
وحرصهم الدائم على تطوير 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ مـــهـــاراتـــهـــم واالســ
الدعم الفني والمعنوي، الذي 
ره البنك لهم، مما انعكس 

ّ
يوف

على أرض الــواقــع، مــن خالل 
تحقيق تطلعات الوطني في 
االرتقاء المتواصل بالخدمات 

المقدمة.
مــن جــانــبــه، قـــال مــديــر عــام 
الموارد البشرية في مجموعة 
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي عــمــاد 
الــعــبــالنــي: «نــحــرص فــي بنك 
الكويت الوطني على تنمية 
ــب الــــبــــشــــريــــة عــلــى  ــ ــواهــ ــ ــمــ ــ ــ ال
مــســتــوى الــكــويــت، إذ نــكــرس 
 من الوقت والجهد 

ً
 كبيرا

ً
قدرا

والـــــمـــــوارد لـــضـــمـــان حــصــول 
مـــوظـــفـــيـــنـــا عــــلــــى الــــتــــدريــــب 
الــمــهــنــي، عــبــر تــوفــيــر ورش 
العمل والفرص التعليمية من 

خالل الوسائل المختلفة مثل 
أكــاديــمــيــة الــوطــنــي وبرنامج 
High Fliers وبرنامج «تدريب 
ــج «يــــال  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــاب» وبــ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ

وطني». 
ــــح أن الــوطــنــي على  وأوضـ
مدار تاريخه الطويل استطاع 
اســتــقــطــاب وتــطــويــر الــكــوادر 
الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــؤهـــلـــة، وأتـــــاح 
لها فــرص االرتــقــاء الوظيفي 
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت العمل 
 إلـــــى أن 

ً
ــرا ــيـ ــرفـــي، مـــشـ ــمـــصـ الـ

ســـــيـــــاســـــة الــــــوطــــــنــــــي تــــجــــاه 
موظفيه هي جزء من رسالته 
االجتماعية واألخالقية والتي 
نجح في أدائها منذ تأسيسه.

سلوك إيجابي

وأفاد بأن الثقافة الوظيفية 
بــالــبــنــك الــوطــنــي قــائــمــة على 
السلوك اإليــجــابــي وأساليب 
ــتــــســــاب ثـــقـــة الـــعـــمـــيـــل، مــع  اكــ
االلــتــزام بالقواعد والمعايير 
ــي تـــضـــعـــهـــا  ــتــــ الــــمــــهــــنــــيــــة، الــــ
الــجــهــات الــرقــابــيــة ســــواء في 
الكويت أو في الــدول األخرى 
التي يتواجد فيها، إذ عززت 
هــذه الثقافة شعور «العائلة 
الــواحــدة» مــع جميع موظفي 
البنك، مما انعكس على جودة 
ــزام  ــتــ ــة، والــ ــدمـ ــقـ ــمـ ــة الـ ــدمـ الـــخـ
ــاه الـــعـــمـــالء  ــجــ ــيـــن تــ ــفـ ــمـــوظـ الـ

ورضاهم.
لــــــكــــــويــــــت  ا بـــــــنـــــــك  ودأب 
ــلـــى تــنــظــيــم مــثــل  الـــوطـــنـــي عـ
ــمــــنــــاســــبــــات لــتــكــريــم  ــذه الــ ــ ــ هـ
 منه على دعم 

ً
موظفيه حرصا

كــوادره وتشجيعهم لالرتقاء 
. وتــعــتــمــد 

ً
 ومـــهـــنـــيـــا

ً
وظــيــفــيــا

ــثــــر  ــــوظـــــف األكــ ــمـ ــ مــــــبــــــادرة «الـ
ــاءة» الخــتــيــار الــمــوظــفــيــن  ــفـ كـ
الــمــتــمــيــزيــن، عـــلـــى تــصــويــت 
زمـــالئـــهـــم فـــي نــفــس األقـــســـام 
المرشحين منها، إذ تستند 
معايير التصويت إلــى روح 
الــعــمــل الــجــمــاعــي والــتــعــاون 
والــمــشــاركــة والــفــاعــلــيــة لــدى 

الموظف.

تطوير الذات

وتـــــهـــــدف هـــــــذه الــــمــــبــــادرة 
إلــى تشجيع الموظفين على 
المشاركة، المساهمة، الــوالء 
وتطوير الـــذات. كما يحرص 
الــــبــــنــــك عــــلــــى تــــعــــزيــــز مـــبـــدأ 
الــعــالقــات الــدائــمــة والطويلة 
األمد مع الموظفين، بما يعمل 
على تحفيز السلوك اإليجابي 
ــاعــــي  ــمــ ــل الــــجــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وروح الـ
ويخفض مــن مــعــدل الـــدوران 

الوظيفي وعدم الرضا. 
ــنــــي  ويــــــقــــــدم الــــبــــنــــك الــــوطــ
لموظفيه مجموعة من برامج 
الــتــطــويــر المهني والــتــدريــب 
، بــمــا فـــي ذلــــك تــوفــيــر 

ً
دوريـــــــا

دورات حــــــول الـــمـــمـــارســـات 
الــمــصــرفــيــة وإدارة التغيير 
والقدرات القيادية وغيرها من 

المهارات المهنية والذاتية.

العدد 3693 / األربعاء 21 فبراير 2018م / 5 جمادى اآلخرة 1439هـ

دلبلا
economy@aljarida●comاقتصاد ١٤

قال صالح الفليج، إن اإلنجازات 
المتواصلة، التي يحققها البنك 

الوطني على المستوى المحلي 
واإلقليمي والعالمي جاءت 

نتيجة جهد والتزام الموظفين 
وحرصهم على تقديم أرقى 

الخدمات وفق أفضل المعايير 
 إيمان البنك بأن 

ً
العالمية، مؤكدا

النجاح والتميز ال يتحققان دون 
ثروة بشرية محترفة ومؤهلة 

لقيادة البنك واالرتقاء به.

«الوطني» يحتفي بموظفيه المتميزين في «تكريم النخبة» السنوي
الفليج: اإلنجازات المتواصلة للبنك نتيجة جهد الموظفين والتزامهم وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات

 استمرار 
البنك في 

تكريم موظفيه 
 
ً
يأتي إيمانا
منه بأهمية 
دعم الكوادر 

وتطويرها
 العثمان

 نحرص على 
تنمية المواهب 

البشرية 
ونكرس 
جهودنا 

لضمان حصول 
موظفينا 

على التدريب 
المهني

العبالني

إحدى الفقرات الترفيهية محمد العثمان يلقي كلمته هنادي خزعل أثناء سحب رقم إحدى الجوائز

صورة جماعية للفليج والمرزوق والعثمان والعبالني مع موظفي البنك

الصقر والفليج والعثمان مع إحدى المكرمات

قيادات البنك مع مجموعة من المكرمين

صالح الفليج خالل كلمته الترحيبية بالموظفين المكرمين الصقر والفليج والمرزوق في حوار جانبي خالل الحفل


