
فضــا عــن اتخاذهــا ملجموعــة مــن التدابــر واإلجــراءات الوقائيــة الصحيــة الهادفــة إىل حاميــة موظفيهــا، ويف ســياق تعبئتهــا 

ــة  ــاة تواصلي ــرب قن ــي للمغ ــرض الفاح ــة الق ــت مجموع ــة ، أطلق ــة والحساس ــة الصعب ــذه الظرفي ــة ه ــة يف مواجه القوي

.CAM Radio :وتفاعليــة جديــدة داخــل املجموعــة

تهــدف إذاعــة CAM Radio، التــي أحدثــت بغــرض إرســاء تواصــل مســتمر بــن جميــع موظفــي املجموعــة، والتــي رشعــت 

يف بــث برامجهــا منــذ حــوايل عــرة أيــام، للحفــاظ عــى أوارص التواصــل املســتمر بينهــم، وتعزيــز تعبئــة وتوحيــد كل فــرق 

املجموعــة، خــال هــذه الفــرة العصيبــة.

ــي  ــم اإلدري ــيدة مري ــادة الس ــة، تحــت قي ــري للمجموع ــن طــرف الرأســال الب ــة م ــة واملحمول ــة، املصمم هــذه اإلذاع

القيطــوين، الكاتبــة العامــة للمجموعــة وعضــو مجلــس اإلدارة، متاحــة ومفتوحــة أمــام جميــع مســتخدمي املجموعــة مــن 

خــال موقــع اإلنرنيــت وعــر تطبيــق نقــال، مخصــص لهــا.

ومــن خــال إعطــاء الكلمــة ملســتخدمي البنــك وأرسهــم، توفــر إذاعــة CAM Radio ملســتمعيها فرصــة للتفاعــل املتواصــل 

حــول مختلــف مواضيــع وقضايــا وأحــداث الســاعة، مثــل اإلجــراءات الوقائيــة املرتبطــة بفــروس كورونــا Covid-19، واعتــاد 

تنظيــم جديــد للشــغل، ومواكبــة الزبنــاء الذيــن يواجهــون صعوبــات عــى مســتوى خزينتهــم املاليــة، وآليــة املجموعــة لدعــم 

الفاحــن، وغرهــا مــن املشــاكل الخاصــة املرتبطــة بالوضعيــة الراهنــة التــي تعيشــها البــاد….

القرض الفاحي للمغرب يطلق إذاعة داخلية CAM Radio، مع ومن أجل مستخدمي املجموعة 



مــن خــال برامجهــا املتنوعــة، والتــي تتنــاول املواضيــع املهنيــة والشــخصية عــى الســواء، متنــح إذاعــة CAM Radio لــكل 

موظفــي املجموعــة، وكذلــك ألفــراد أرستهــم الصغــرة، فرصــة ألخــذ الكلمــة مــن أجــل التطــرق ملواضيــع الســاعة وقضاياهــا، 

ســواء منهــا الكبــرة أوالصغــرة، املتعلقــة بالبنــك أو بالبيــت. وتبــث إذاعة CAM Radio بشــكل مســتمر حــوارات ومحتويات 

غنيــة ومتنوعــة تســتجيب الحتياجــات فـُـرُق وأرس وزبنــاء البنــك، ســواء عــى املســتوى املهنــي أو الشــخيص.

ــأن : » إحــداث CAM Radio يهــدف إىل تجســيد  ــة ب ــم اإلدريــي القيطــوين قائل وبهــذه املناســبة، رصحــت الســيدة مري

ديناميكيــة التــآزر والتكامــل داخــل املجموعــة، ويحافــظ عــى الروابــط بــن موظفــي البنــك رغــم البعــد. كــا تســاهم هــذه 

اإلذاعــة يف الدعــم املعنــوي للفــرق وتحفيزهــا. مجموعــة القــرض الفاحــي هــي عائلــة كبــرة ويتحتــم علينــا يف ســياق هــذه 

األزمــة الصحيــة واإلقتصاديــة أن نبقــى موحديــن ومتاســكن ملواصلــة أداء واجبنــا الوطنــي «.
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