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حص ــد بن ــك الجزي ــرة ممثـ ـاً يف مرك ــز اتص ــاالت العم ــاء «الجزي ــرة ف ــون» جوائ ــز عاملي ــة مرموق ــة وذل ــك ضم ــن فعالي ــات

املس ــابقة العاملي ــة ملراك ــز اتص ــاالت العم ــاء ،وذل ــك بف ــوزه باملرك ــز األول وامليدالي ــة الذهبي ــة ع ــن فئ ــة «أفض ــل مرك ــز
اتص ــاالت عم ــاء» وفئ ــة «أفض ــل خدم ــة عم ــاء» يف ال ــرق األوس ــط وأوروب ــا وأفريقي ــا لع ــام 2020م والت ــي أقيم ــت

فعالياته ــا مؤخ ــرا ً يف ش ــهر أكتوب ــر امل ــايض بنس ــختها االفرتاضي ــة له ــذا الع ــام .علــاً ان النس ــخة الحالي ــة م ــن املس ــابقة
ش ــهدت أك ــر م ــن  1500مش ــاركة يف الفئ ــات املختلف ــة للمس ــابقة م ــا يزي ــد ع ــن  50دول ــة ح ــول الع ــامل.

وق ــد ش ــارك األس ــتاذ /خال ــد رمض ــان  -رئي ــس إدارة القن ــوات املرصفي ــة البديل ــة يف بن ــك الجزي ــرة يف تقدي ــم محارضت ــن
باملؤمتــر تحــدث يف األوىل عــن دور الجزيــرة فــون وتكامــل عنــارص األداء لتحقيــق النجــاح املطلــوب ،وتحــدث يف الثانيــة عــن
أهميــة خدمــة العمــاء ودور الجزيــرة فــون يف إثــراء تجربــة

العمي ــل م ــن خ ــال توف ــر كاف ــة األنظم ــة واإلمكاني ــات
والصالحي ــات لتحقي ــق أع ــى م ــؤرشات النج ــاح.

الجديـــر بالذكـــر ان بنـــك الجزيـــرة يلتـــزم بتقديـــم أعـــى
معاي ــر الخدم ــة والج ــودة لعم ــاء البن ــك والت ــي تنعك ــس

بدوره ــا لت ــرز مكان ــة مرك ــز اتص ــاالت العم ــاء يف بن ــك

الجزيـــرة عـــى مســـتوى مراكـــز اتصـــاالت العمـــاء حـــول
العـــامل ،وتـــأيت هـــذه اإلنجـــازات اســـتمرارا ً للنجاحـــات

الس ــابقة الت ــي حققه ــا بن ــك الجزي ــرة م ــن خ ــال «الجزي ــرة

فــون» خــال األعــوام املاضيــة حيــث حصــد فريــق الجزيــرة

فـــون العديـــد مـــن الجوائـــز ســـواء عـــى املســـتوى
الجامعـــي أو الفـــردي.
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