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»الخطوط القطرية« تطرح أسهمها لالكتتاب 
بعد تحقيق أرباح لثالثة أعوام متتالية

خدمة العمالء في البنوك والشركات الكويتية 
مهنة حيوية مضنية تحتاج إلى مواصفات خاصة

الدوحةـ  كونا: قال الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلوية القطرية أكبـــر الباكر ان الطرح العام 
ألسهم الناقلة سيتم بعد 3 سنوات متتالية من 

حتقيق األرباح.
وأضاف الباكر في تصريح صحافي ان الطرح 
األولي ألسهم الشركة سينعكس على استراتيجية 
قطر التي تعتمد طرح الشركات العامة في إطار 

نقل احلكومة الثروة الى املواطنني.
وأوضح ان اخلطوط القطرية بصدد تسلم 
سبع طائرات خالل الفترة املقبلة وحتى نهاية 

العام احلالي مشـــيرا الى أن معـــدل انضمام 
الطائرات اجلديدة لألسطول سيصل الى نحو 

20 طائرة سنويا في 2014.
وأكد الباكر انه سيتم سحب الطائرات بعمر 
اخلمس سنوات من األسطول للمحافظة على 
حيويته وحداثته حيث ستتم إحالة الطائرات 
اخلارجة من اخلدمة الى شركة تابعة للقطرية 
لتأجيرها لشركات طيران أخرى بدال من بيعها 
وذلك للحصول على عوائد منها بعد إخراجها 

من اخلدمة.

باتت وظيفة خدمة العمالء من الوظائف احليوية 
واملضنية التي تعول عليها البنوك والشركات العاملية 
من أجل زيادة مواردها بطرق تســــويقية مبتكرة 
ولم تكن املؤسسات الكويتية اخلاصة في منأى عن 

االهتمام بها لتقدمي أفضل اخلدمات لزبائنها.
وقد ال يلتفــــت البعض الى فحوى هذه اخلدمة 
التي تقدم للعمالء ومستواها ولكن من اليسير جدا 
أن نتلمــــس الفارق في أي دولة عربية أو خليجية 
لكي نتعرف الى أي مستوى من االحترافية وصلت 

الكويت في تقدمي هذا النموذج من اخلدمات.
ولعل أبرز األدلة على هذا األمر هو ان بعض البنوك 
الكويتيــــة من فرط تقدمي خدمة متميزة راحت الى 
أبعد من ذلك لتخدم عمالءها دون حواجز جغرافية 
فعرضت إمكاناتها في الدول التي يقصدها الكثير 

من الكويتيني خاصة في فترة االجازات.
وبني السرية وتقدمي االستشارات مرورا بااللتزام 
وتقدمي أفضل السبل للتعاون وغيرها من املواصفات 
التي يجب توافرها في موظف خدمة العمالء تكمن 
أهميــــة هذه املهنة التي ترصد لها مجالس االدارات 
املوازنات لتذليــــل كل الصعوبات على اعتبار انها 

)ترمومتر( يعبر عن مدى جناح املؤسسة.
والالفت للنظر ايضا ان البرامج املهنية العاملة 
للترويج لهذه الوظيفة اصبحت عنوانا بارزا ملعظم 
مراكز التدريب التي تؤهل الشباب والشابات لالنخراط 
في هذه املهنة التي مازالت مقصورة على أشخاص 

ميتلكون مواهب خاصة دون غيرهم.
يقول وديع حيدر من ادارة جودة اخلدمات في 
بنك الكويــــت الوطني لـ »كونــــا«: »ال ندخر جهدا 
في سبيل تطوير مستوى اخلدمة املقدمة للعمالء 
إضافة الى البحث عن كل ما هو جديد ومتميز على 
مستوى العالم ووضعه بني أيدي عمالئنا لتصبح 
بذلك املعامالت املصرفية غاية في السهولة واليسر 

والسرعة«.
واكد حيدر أنه في ظل ما يشــــهده العالم اليوم 

من تغيرات ومنافسة شــــديدة وتعاظم متطلبات 
احلياة اليومية يعتمد جناح أي مؤسسة على نوعية 
وجودة اخلدمة التي يضطلع بها جنود الصف األول 

)املوظفون االكفاء( القائمون على خدمة العمالء.
وأضاف ان البنك الوطني أول من بادر الى تأسيس 
ادارة متخصصة هدفها تطوير ومراقبة مستوى اخلدمة 
في االدارات والفروع والعمل على االرتقاء الدائم بها 
كما يستقدم باستمرار نخبة من االستشاريني العامليني 
لتدريب املوظفني على أحدث التقنيات والنظريات 

العاملية اخلاصة بخدمة العمالء.
وأشــــار الى ان موظفي البنك الوطني يتمتعون 
مبواصفات خاصة قلما تتوافر لدى الغير وهم انعكاس 
لتوجه البنك القائم على التعامل الراقي واحترام اآلخر 
وسعة الصدر وحتمل ضغوط العمل فضال عن خدمة 

مختلف شرائح العمالء دون متييز أو تفرقة.
واكد ان تلك اجلهود املبذولة ســــاهمت في منو 
البنك الوطني ليكون األفضل في الشــــرق األوسط 
وكذلك في حصوله على اعلى التصنيفات واجلوائز 

العاملية في مستوى اخلدمة املقدمة للعمالء.
اما فيصل محمد من ادارة خدمة العمالء في شركة 
االستثمارات الوطنية فقال لـ »كونا« ان مهنة خدمة 
العمالء تصب في املقام األول في خدمة العميل بعد 
حصوله على منتج معني لضمان اســــتمراريته مع 
املؤسسة او الشــــركة وعلى ضوئها يستمر العمل 

بني الطرفني.
واضاف انــــه يجب ان تتوافر في موظف خدمة 
العمالء مواصفات عدة منها أن يكون صبورا ويتحمل 
اطياف املجتمع املختلفــــة والقدرة على امتصاص 
غضب اآلخرين عــــالوة على قدرته على التفاوض 

من درجة متوسطة الى عالية.
واكد أن خدمة العمالء هي الواجهة االساســــية 
للشركة ولذا تهتم بها جميع املؤسسات ألنها تطبق 
استراتيجية واضحة املعالم يكون اساسها االهتمام 

بالعمالء.

وظيفة خدمة العمالء أصبحت صعبة في ظل سعي الشركات لزيادة مواردها

بعض منتجات أوفيس ديبو العاملية

راكيش باتنايكشيليش داش

»صندوق جلوبل العقاري« يوّزع أرباحًا نقدية بواقع %6.5

»أوفيس ديبو« تفتتح أول محل في الشرق األوسط بـ »األڤنيوز«

ذات اجلودة العالية سواء للشركات أو لألفراد. وتشمل 
منتجات أوفيــــس ديبو التجهيزات املكتبية العامة، 
ولوازم أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة األعمال التجارية 
ولوازمها، وأثاث املكاتب من العالمات التجارية العاملية 
فضال عن العالمات التجارية اخلاصة بأوفيس ديبو 
 ،Depot Office ،Foray ،Activa ،Space Real ومنهــــا
كما تتضمن مركزا يقدم خدمات الطباعة والتصوير 

والشحن والبريد وخدمات أخرى متنوعة.
وأوفيس ديبو تقدم منتجاتها وخدماتها لعمالئها 
عبر 1604 محالت موزعة في جميع أنحاء العالم، تقدم 
أحدث املنتجات وكتالوجات بجودة عالية، باالضافة 
الى عمليات التجارة االلكترونية. وتقدم الشــــركة 
املزيد من املنتجات واخلدمات املكتبية لعمالئها في 

بلدان عديدة أكثر من أي شركة أخرى.

تدخل أوفيس ديبو الشركة العاملية العاملة في 
التجهيزات املكتبية الى الشرق االوسط بالشراكة مع 
شركة محمد حمود الشايع الرائدة مببيعات التجزئة 
من خــــالل افتتاح أول محل فــــي األڤنيوز، كخطوة 
أولى ضمن سلسلة من احملالت سيتم افتتاحها في 

الكويت واملنطقة.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة محمد 
حمود الشايع محمد الشايع »نحن فخورون بإدخال 
أوفيس ديبو الى الشرق األوسط، واملتميزة بتقدمي 
مفهوم فريد من نوعه، إذ جتمع حتت ســــقف واحد 
مجموعة واسعة من املنتجات ذات اجلودة العالية، 
والعالمات التجارية احلصرية، باالضافة الى تقدمي 

العديد من اخلدمات«.
وأضاف »إن ما تقدمــــه أوفيس ديبو هو مفهوم 
جديد نعتقد بأن هناك حاجة ماســــة له في الكويت 
واملنطقة، ومن خالل خبرتنا في السوق ومعرفتنا 
الرائدة في مبيعات التجزئة في املنطقة، فإننا نتطلع 
الى أن تكون أوفيس ديبو املورد املفضل للشركات 
واألفراد لتلبية جميــــع احتياجاتهم من التجهيزات 

املكتبية وأن تكون وفق تطلعاتهم«.
مــــن جانبه قــــال مدير أعمال أوفيــــس ديبو في 
الشــــرق األوســــط جون مور »هذه هي أول محطة 
تســــوق للتجهيزات املكتبية في الشــــرق األوسط، 
ونحن متفائلون جدا بأن أوفيس ديبو ستصل إلى 
السوق لتكون الرائدة في الشرق األوسط في األعمال 
التجارية والتجهيزات املكتبية«. وأضاف »إننا نسعى 
الى حتقيق هذا الهدف من خــــالل نوعية املنتجات 
واألسعار التنافسية واخلدمات التي ميكن اختيارها 
بني مجموعة واســــعة من املنتجــــات ذات العالمات 

التجارية اخلاصة بنا«.
وسيتم افتتاح احملل الرئيسي ألوفيس ديبو في 
الشهر اجلاري في األڤنيوز حيث تبلغ مساحته 900 متر 
مربع وسيقدم حوالي 5000 نوع من املنتجات واخلدمات 

»جلوبل«: البورصة خسرت 2.92% من قيمتها الشهر الماضي

أعلنت أمس جلوبل كابيتال 
ـ ذراع صناديق  ماجنمينـــت 
االســـتثمارات البديلـــة لبيت 
ـ  العاملي )جلوبل(  االستثمار 
أن صنـــدوق جلوبل العقاري 
لإلجـــارة الذي يســـتثمر في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، قد أعلن عن توزيعات 
نقدية بنسبة 6.5% بحيث يعد 
الثالث  الربع سنوي  التوزيع 

ملستثمريه.
وأكـــد املدير الشـــريك في 
جلوبـــل كابيتـــال ماجنمينت 
شـــيليش داش أن صنـــدوق 
جلوبل العقـــاري لإلجارة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا قد مت إطالقه كصندوق 
ذي رأسمال ثابت ومت استدعاء 
40% من رأســـماله عام 2008، 
واستثمر رأســـمال الصندوق 
في مشروعني أحدهما في دبي 

واآلخر في الكويت.
وفي معـــرض تعليقه على 
أداء الصنـــدوق، أضاف داش 
أن الصندوق قد حقق تدفقات 
نقدية مستقرة من مشروعيه 
االستثماريني وقام بتوزيع %8 
كتوزيعات نقدية ملالكي الوحدات 
عن الربع الرابع من العام 2008 
العام 2009.  والربع األول من 

العاملي  أكد بيت االستثمار 
)جلوبل( في تقريره على أداء 
البورصة خالل شـــهر يوليو 
املاضـــي أن ســـوق الكويـــت 
لألوراق املالية فقد 2.92% من 
قيمته خالل شهر يوليو، مشيرا 
إلى أنه أنهى مؤشر »جلوبل« 
العام تداوالت الشهر مغلقا عند 

مستوى 211.36 نقطة.

ارتفاع في يونيو الماضي

وأضاف التقرير أنــــه قد جاء 
هذا في أعقاب االرتفــــاع البالغ 
1.84% خالل شـــهر يونيــــو، 
في حني مازال أداء املؤشـــــــر 
علـــى أساس العائد منذ بدايــــة 
العـــام وحتى تاريخه إيجابيــــا 
حـــيث حقق مكــاسب بلغت 

.%2.39
وأشار التقرير إلى أنه خالل 
النصف األول من شهر يوليو، 
الســـوق تراجعا كبيرا،  شهد 

وقد ســـاء الوضع االقتصادي 
العام  النصف األول من  خالل 
2009 نتيجة للكساد املستمر 
وقصور النشـــاط االقتصادي 
العقاري في  اخلاص بالقطاع 
املنطقة، وعليه فقد مت تأجيل 
عـــدد من املشـــروعات وإلغاء 
بعضها وتخفيض حجم البعض 
اآلخر مما يعكس نقص االئتمان 

املصرفي وشح السيولة.
وخالل هذه الفترة لم يسجل 
كثير من الصناديق في املنطقة 
أرباحـــا إيجابية نتيجة لألداء 
السيئ لألصول التي تستثمر 
فيها هذه الصناديق. وقد قرر 
صندوق جلوبل العقاري لإلجارة 

إال أنـــه اســـتطاع أن يتعافى 
جزئيا خـــالل النصف الثاني 

من الشهر.
من جانب آخر، بلغت القيمة 
الســـوقية لدى سوق الكويت 
لألوراق املالية 34.3 مليار دينار 
بنهاية الشهر، مسجلة تراجعا 
بنسبة 2.92% مقارنة مع الشهر 

السابق.

انخفاض النشاط

 وشـــهدت كمية األســـهم 
املتداولة في البورصة انخفاضا 
حادا بلغ 53.7% على أســـاس 
شهري خالل شهر يوليو، ليصل 

في منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، كصندوق 
إلـــى توزيع  إســـالمي يهدف 
أرباح على املساهمني، أن مينح 
املســـتثمرين توزيعات نقدية 
بواقـــع 6.5% عن الربع الثاني 
لعام 2009. بحيث تكون هذه 
ثالث مرة يقوم بها الصندوق 
بتوزيع أرباح نقدية منذ االنتهاء 
من تســـويق للصنـــدوق في 

سبتمبر 2008. 
من جهة أخرى، أفاد رئيس 
العقارية في  إدارة الصناديق 
جلوبـــل كابيتـــال ماجنمينت 
راكيش باتنايك بأن التحديات في 
العام 2009 تستمر في منطقتي 

إجمالي عدد األســـهم املتداولة 
خالل الشهر إلى 7.14 مليارات 

سهم.
كذلـــك، شـــهدت قيمـــــــة 
األسهم املتداولة في البورصة 
انخفاضـــــــا بلغت نســـبته 
51.4% ليصـــل إجمالي القيمة 
املتداولة إلـــى 1.8 مليار دينار 

خالل الشهر.

زين تتصدر القائمة

وبني التقرير أن سهم شركة 
الشـــركات  زين تصدر قائمة 
األكثر ارتفاعا من حيث القيمة 
املتداولة خالل الشهر حيث مت 

دول مجلس التعاون اخلليجي 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك 
تتمتع الدول في منطقة اخلليج 
مبوقف جيد للتغلب على األزمة 
كما يتوقع لها أن متر مبرحلة 
من التعافي السريع مع األخذ 
في عني االعتبار احتياطياتها 
النقدية الكبيرة املتراكمة على 

مر السنني.
وأضاف باتنايك أن تقلبات 
السوق الذي نشهده حاليا في 
املنطقة قد ســـاعد على تعزيز 
قرارنا بتبني سياسة »انتظر 
وراقب فـــي توزيع رأس املال 

املتبقي من الصندوق«. 

تداول 428.6 من أسهمها بقيمة 
503.0 ماليـــني دينار، في حني 
تصدرت مجموعة املستثمرون 
القابضة قائمة الشركات األكثر 
تـــداوال من حيث الكمية وذلك 
بتداول 574.4 مليونا من أسهمها 

بقيمة 34.4 مليون دينار.
إلى أن  التقريـــر   واشـــار 
مؤشـــر جلوبل لقطاع البنوك 
خسر 2.04% من قيمته خالل 
شـــهر يونيو، وقد خسر سهم 
بنك الكويت الوطني 4.7% من 
قيمته خالل شهر يونيو ليصل 
إلى مستوى 1.220 دينار. وذكر 
بنك الكويت الوطني أن حصته 

العقاري  الفريـــق  ويراقب 
عـــن كثـــب أوضاع الســـوق 
وسيعمل على اســـتدعاء ثان 
لرأس املـــال املتبقي في وقت 
مناسب، وســـيتبع الصندوق 
إستراتيجية لالســـتثمار في 
املنتقاة  التشـــغيلية  األصول 
والتي ميكن االستحواذ عليها 
بتقييمات جذابة مبجرد أن يظهر 

السوق إشارات للتعافي«.
ويدير الفريق العقاري حوالي 
500 مليون دوالر من املوجودات 
العقارية على مستوى الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا والصني 
والهنـــد وڤيتنام مـــن خالل 
العقاريـــة األربعة.  صناديقه 
ويتكـــون الفريق العقاري من 
أفـــراد مؤهلني ولديهم خبرات 
متراكمة في هذا العمل تزيد على 
150 عاما في فئات املوجودات 
املختلفة، وقد متت اإلشادة بأداء 
فريق إدارة الصناديق العقارية 
على نطاق واسع من قبل العديد 
العاملية بحصوله  من اجلهات 
على عدد من اجلوائز منها أفضل 
مدير صناديق عقارية إسالمية 
من قبل »سي بي اي فاينانشال« 
في بداية العام 2009 ومؤمتر 
الدولي عام  العقاري  التمويل 

.2008

في السوق احمللي تتراوح بني 
35 و40%. حيث صرح الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
عصام الصقر بأن البنك لم يتأثر 
العاملية بفضل  املالية  باألزمة 
السياسة املتحفظة التي يتبعها 

ونوعية عمالئه.

مزاد بوبيان

ومن جهـــة أخرى، قام بنك 
الكويت الوطني بشراء حصة 
تقدر بنسبة 13.2% من رأسمال 
بنك بوبيان اإلســـالمي وهي 
تعادل 154 مليون سهم بسعر 
0.550 فلس للسهم الواحد أو ما 
يبلغ مجموعه 84.7 مليون دينار 
في مزاد علنـــي أجرته الهيئة 

العامة لالستثمار. 
وفي حني اشترت مجموعة 
املالية حصة في بنك  األوراق 
بوبيـــان تقدر بنســـبة %6.6. 
الكويتية  البورصـــة  وأعلنت 
أن مجموعة األوراق املالية قد 
اشترت 77 مليون سهم بسعر 
0.560 فلـــس للســـهم بقيمة 
إجمالية بلغـــت 43.12 مليون 

دينار.
التقرير أن نشـــهد  وتوقع 
حتركات محددة لألســـهم مع 
إعالن الشركات عن نتائجها وأن 
يبقى نشاط التداول منخفضا 
بســـبب تزامنه مـــع فصـــل 
الصيف وحلول شهر رمضان 

املبارك.

حّقق تدفقات نقدية مستمرة ووّزع 8% نقدًا عن الربع الرابع من 2008

الصندوق  داش: 
ذو رأسـمال ثابت وتم 
مـن   %40 اسـتدعاء 
رأسـماله فـي 2008

على مساحة 900 متر ويقدم 5 آالف نوع من المنتجات والخدمات المتنوعة

توّقع أن تشهد حركة األسهم في رمضان تحركات محدودة

محمد الشايع 
غالف العدد اجلديد من مجلة فاسينيشن 

»علي الغانم وأوالده« للسيارات 
تطرح العدد الثاني من مجلة »فاسينيشن«

مبادرات الشركة احمللية وتصاميم السيارات وأحدث 
التقنيات، أو حتى مساعي الشركة املتعلقة باملسائل 
العاملية مثل تخفيض انبعاثات الغازات السامة من 
السيارات. وفي املقابل، ميكن للعمالء تزويد املجلة 
بآرائهم ووجهات نظرهم الشخصية أو إرسال أسئلتهم 

حول املواضيع التي تتناولها املجلة. 
وأضاف: ال شــــك في أن هذا النوع من املبادرات 
يشكل جزءا ال يتجزأ من استراتيجيتنا للحفاظ على 
عالقة وطيدة مع عمالئنا وترسيخ وفائهم للعالمة 
التجارية على األمد الطويل، مشيرا الى ان املواضيع 
األخرى التي مت التطرق لها تشمل موسم الفورموال 1 
 ،Series 7 BMW  عام 2009، والفئة السابعة اجلديدة
وزيارة السيد إيان روبرتسون، عضو مجلس إدارة 
AG BMW إلى املنطقة، ومشاركة شركة علي الغامن 

وأوالده للسيارات في معرض »صنع في أملانيا«.

طرحت شــــركة علي الغامن وأوالده للسيارات، 
 BMW الوكيل احلصــــري واملوزع املعتمد ملجموعة
في الكويت، العدد الثاني من مجلة »فاسينيشن«« 
املوجهــــة لعمالء BMW لعــــام 2009 وذلك في إطار 
جهودها املتواصلة لتوطيد عالقتها بعمالئها وحتفيز 
املبيعات. وذكرت املجموعة في بيان صحافي أمس 
أن من شــــأن هذه املجلة املجانية أن تبقي أصحاب 
ســــيارات BMW مطلعني على أخبار BMW وشركة 
علي الغامن وأوالده للســــيارات، كما انها توفر لهم 
أهم املعلومات حول نشاطات املجموعة، واملنتجات 
اجلديدة، والســــيارات اجلديدة التي لم تطلق بعد  
concept cars، واإلبداعات التكنولوجية، والفعاليات 
اإلقليمية والعاملية. ســــيتم توزيع هذه املجلة على 

أكثر من 5000 عميل لـBMW  في الكويت.
ونظرا إلى أن التنمية املســــتدامة تشكل إحدى 
أبرز األولويات بالنسبة ملجموعة BMW، يركز العدد 
الثاني من املجلة على استراتيجية الديناميات عالية 
الكفاءة وكيفية مســــاهمتها في حماية األرض دون 
املساومة على امتياز أداء السيارات. ذلك، ويحصل 
العمالء على نظرة معمقة حول أحدث التقنيات التي 

حتسن كفاءة السيارة وأداءها على السواء.
فضال عن ذلك، تســــلط املجلــــة الضوء على كل 
اخلصائص واملميزات التي جعلت سيارة BMW الفئة 
الثالثة من أفضل الســــيارات مبيعا خالل السنوات 
الثالث والثالثني املاضيــــة، كما انها تغطي وصول 
Roadster Z4 BMW اجلديدة إلى الكويت والوصول 
املرتقــــب لطرازي X5M BMW، وX6M إلى الشــــرق 
األوسط.  وبهذه املناسبة قال املدير العام لشركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات يوسف القطامي »إنه من 
املهم في أعمالنا أن نحافظ على حوار سليم وصحي 
مع عمالئنا مــــن أجل أن نتمكن من فهم متطلباتهم 
بشــــكل أفضل. تشــــكل مجلة فاسينيشن بالنسبة 
لنا وســــيلة تواصل مع عمالئنا تسمح لنا بإبقائهم 
على اطالع على أحدث املنتجات، بل أيضا على آخر 

الشركات األعلى من حيث القيمة المتداولة )دينار كويتي(

قيمة األسهم المتداولة )بالدينار الكويتي(الشركة

503.024.300شركة زين )االتصاالت الوطنية املتنقلة(

132.383.300بيت التمويل الكويتي

119.644.025شركة املخازن العمومية )أجيليتي(

96.936.350بنك الكويت الوطني

87.079.350مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(


