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البعض يقول إن اجلملة ناقصة، حيث إن كلمة مستوى »خرجت ولم تعد« 
من اجلملة. ومن الواضح أيضا عدم وجود مقياس معني ملستوى اخلدمة، حيث 
إن بعض الش����ركات »شغلها الش����اغل« بيع املنتجات أو اخلدمات على العمالء 
و»البذخ« على احلمالت اإلعالنية بهدف التربح )ال توجد مشكلة في هذا الشيء( 

ولكن املشكلة تكمن في تقدمي هذه اخلدمة أو املنتج للعميل.
عزيزي القارئ كم مرة حصلت على أجوبة مفيدة لتس����اؤالتك العديدة عن 
خدمات أو منتجات معينة؟ اجلواب بس����يط: م����رات قليلة جدا واخللل واضح 

ويكمن في 3 أماكن رئيسية في الشركة.
1 � معظم موظفي خدمة العمالء )موظفون املبيعات إلخ...( ليسوا باملستوى 
املطلوب لتقدمي اخلدمة للعمالء، حيث تنقصهم اخلبرة الكافية في كيفية التعامل 
مع العميل، وعدم حصولهم على دورات تدريبية في صقل املهارات األساس����ية 

ومهارات االتصال وحل املشاكل.
2 � معظم املشرفني املسؤولني عن موظفي خدمة العمالء ال يقومون بدورهم 
اإلشرافي على هؤالء املوظفني، أضف إلى ذلك افتقارهم ألبسط مهارات االتصال 
فيما بينهم وبني املوظفني وعدم قدرتهم على التعرف على الرؤية العامة للشركة 

املوضوعة من قبل رؤسائهم بالعمل )أصحاب الشركة عادة(.
3 � أصحاب الشركات ال يعيرون جانب التدريب والتطوير أي أهمية، فقد يرون 

أن التزامهم الوحيد جتاه موظفي الشركة هو املعاش الشهري لكل موظف.
احللول كثي����رة وال ميكن حصرها في مقال واحد، ولك����ن واجبنا ذكر ولو 
جزء بسيط لنساهم بإنشاء نواة حوار إليجاد حلول لالهتمام بعنصر اخلدمة 

بالقطاعات املختلفة.
نبدأ بأصحاب هذه الشركات )املنتجة واخلدمية(:

بإمكانك عزيزنا أن تس����تقطع جزءا مما يتم صرف����ه على الدعاية واإلعالن 
واس����تخدامه لتوفير دورات تدريبية متخصصة لرفع مس����توى خدمة العمالء 

لديك في الشركة..
املشرف املسؤول عن موظفي خدمة العمالء:

دورك يكاد يكون أهم دور في الش����ركة، حيث يجب عليك معرفة متطلبات 
رؤسائك بالعمل، وجعل هذه املتطلبات واالستراتيجيات نصب عينك لتوظيف 
الطاقات التي ترأسها للوصول إلى حتقيق أهداف الشركة. فكن حازما حني يكون 

املوقف بحاجة للحزم، وكن لينا إذا استدعى املوقف اللني.
موظف خدمة العمالء:

يجب عليك حتفيز نفس����ك ومواصلة العمل بإخالص، واإلصرار على التعلم 
والتطوي����ر، وحتمل ضغط العمل واألخذ باحلس����بان أن العميل دائما على حق 

»واملوضوع مو شخصي!« فيجب االبتعاد عن مواجهة العميل.
...

وفي النهاية...
 دعوة مفتوحة من آيديليتي لتطوير مستوى اخلدمة في الكويت.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستشارات في إطار 
تشجيعها على إنشاء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص 

الفرص أو معاجلة القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

Info@idealiti.com

مستوى الخدمة بالكويت

نظمت مجموعة املال بالتعاون 
مع جلف اويل الرائدة في صناعة 
زيوت السيارات ورشة عمل تقنية 
ملديري ومس����ؤولي مراكز خدمة 
ميتسوبيشي، لالطالع على احدث 
ما مت التوصل إليه في عالم صناعة 
الزيوت والتقنيات العالية لزيوت 
جلف التي متتاز بجودتها العالية 

وأدائها الفائق. 
وتفتخر مجموع����ة املال، بان 
يكون لها شريك يعتمد عليه على 
مدار فترة طويلة من الزمن متتد 
إلى أكثر م����ن 35 عاما مت خاللها 
اعتماد استخدام زيوت جلف اويل 
في جميع سيارات ميتسوبيشي، 
ونتطلع إلى شراكة أمدها سنوات 
طوال تتمخض عن حتقيق العديد 

من جناحات األعمال املتعاقبة. 
العمل فريق  وحضر ورش����ة 
متخصص من شركة جلف اويل 
العاملية، لتبادل اآلراء واالستماع 
ملديري اخلدمة حتى يتم تطوير 
ما ميكن تطويره ولتحسني وتقدمي 
خدمات أفضل لعمالء ميتسوبيشي.

ومت خالل ورشة العمل التطرق إلى 
مراقبة اجلودة في زيوت محركات 
الس����يارات وزيوت ناقل احلركة 
والشحوم والطرق الكفيلة بإطالة 

واخلدمة املميزة فالبد لهذه الشراكة 
أن تنجح وتعتلي القمة. 

وقد مت تصميم زيوت التشحيم 
جلف خصوصا لتلبي احتياجات 
ومتطلبات السوق الكويتي، وقد 
أكدت أداءها الفائق عبر ما يربو على 
ثالثة عقود من احلضور القوي في 
السوق الكويتي، لذلك مت اعتماد 
استخدامها من قبل مجموعة املال في 

جميع سيارات ميتسوبيشي. 

عمر محرك السيارات، باإلضافة إلى 
تصنيف زيوت احملركات وأدائها.  
وميثل التعاون بني مجموعة املال 
وجل����ف اويل منوذجا للش����راكة 
الناجحة، فعندما يجتمع التصنيع 
وفق احدث األساليب التكنولوجية 
في السيارات األكثر تطورا واملتمثلة 
بسيارات ميتسوبيشي، وتتوافر لها 
أفضل أنواع زيوت احملركات من 
خالل استخدام زيوت جلف اويل 

ومتتاز زيوت التشحيم جلف 
بجودتها الفائقة وجدارتها بالثقة 
العالية على مدى قرن أو يزيد، 
وعرفت بتنوع مجاالت استخدامها 
الس����ائدة  حتت كافة الظروف 
في شتى أرجاء العالم، وتغطي 
منتجات جلف كافة االحتياجات.
وهي اليوم من أفضل 10 زيوت 
تشحيم في العالم ومتواجدة في 
أكثر من 100 دولة حول العالم.

»القرين لصناعة الكيماويات« تربح 7 ماليين دينار لـ 2009

الطاقة اإلجمالية ملشروع البرزايلني 
820.000 طن باإلضافة إلى 395.000 

طن من البنزين سنويا.
وجنح مصنع الستايرين في بدء 
اإلنت����اج التجاري خالل الربع الثالث 
من العام وذلك بإنتاج 450.000 طن 

من الستايرين سنويا.
 وفيما يتعلق مبشروع ميثانول 
اجلزائر، فقد مت حتقيق خالل الفترة 
احلالية وذل����ك باالنتهاء من مراجعة 
جميع بنود اتفاقية الشراكة مع شركة 
نفط اجلزائر »سونتراك«، مما سيمكن 
الشركة من املباشرة في أعمال إنشاء 
املش����روع قريبا. ويتوق����ع أن يبدأ 
املش����روع في اإلنتاج التجاري بداية 

عام 2013. 

التجاري في نهاية عام 2008 وبداية 
عام 2009 بإنت���اج 850.000 طن من 
اإليثيلني و600.000 طن من اإليثيلني 
)جاليك���ول(. ومت إجن���از عمليات 
التوس���عة اخلاصة بإنتاج 225.000 
طن من البولي إيثيلني من قبل شركة 
إيكويت وذلك خالل الربع الثاني من 
ع���ام 2009 األمر الذي أدى إلى زيادة 
الطاق���ة اإلنتاجية لش���ركة إيكويت 
لتصبح 830.000 طن من البولي إيثيلني 
و800.000 طن من اإليثيلني و400.000 
طن من اإليثيلني )جاليكول(. كذلك 
جنحت الشركة الكويتية للعطريات 
في إجناز كام���ل األعمال خالل الربع 
الثالث من العام احلالي وبدأت في إنتاج 
البرزايلني والستايرين. حيث تبلغ 

بنس����بة 30% )10.44 مالي����ني دينار( 
إضافة إلى س����داد دفعة من رأسمال 
الشركة الكويتية للعطريات مببلغ 15 

مليون دينار خالل عام 2009.
 وقد أكد الش����يخ مبارك عبداهلل 
املب����ارك على أن عام 2009 قد ش����هد 
تطورات مهمة فيما يتعلق مبشاريع 
الشركة الرئيسية األمر الذي يعد مبنزلة 
إرساء للقواعد األساسية التي ستنطلق 
من خاللها الشركة على املدى البعيد 
لتحقيق عوائد متميزة بصفة مستمرة 
ملساهميها، حيث بلغت الطاقة اإلنتاجية 
السنوية الستثمارات القرين 5 ماليني 

طن من مختلف البتروكيماويات. 
كم���ا قام���ت الش���ركة الكويتية 
لألولفين���ات والت���ي ب���دأت اإلنتاج 

دينار وقد مت االنتهاء من جميع أعمال 
التشييد والبناء للمشروع خالل الربع 
األخير من عام 2009 وبدأت الشركة 

في عمليات اإلنتاج الفعلية.
وقد شهد إجمالي أصول الشركة 
ارتفاعا بنسبة 35% لتصل إلى 191.35 
مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2009، 
باملقارنة مع 141.45 مليون دينار كما 
ف����ي 31 ديس����مبر 2008، أي بزيادة 
قدره����ا 49.90 مليون دينار. ويرجع 
هذا االرتفاع إلى االنتهاء من تش����ييد 
جميع مش����اريع الش����ركة الرئيسية 
داخل الكويت، إضافة إلى ارتفاع قيمة 
االستثمارات املتاحة للبيع بنسبة %27 
)28.13 مليون دينار( كما ارتفعت قيمة 
الزميلة  الش����ركات  االستثمارات في 

أعلنت ش����ركة القري����ن لصناعة 
الكيماويات البترولية عن حتقيق نتائج 
مالية ممتازة لعام 2009. حيث حققت 
الشركة أرباحا صافية بقيمة 7.088.268 
دينارا )أي ما يعادل أرباحًا بقيمة 6.46 

فلوس للسهم الواحد(.
وقد صرح رئي����س مجلس إدارة 
ش����ركة القرين لصناعة الكيماويات 
البترولية الشيخ مبارك عبداهلل املبارك 
بأن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد امس 
البيانات املالية لعام 2009، مش����يرا 
إلى أن األرباح احملقق����ة خالل العام 
بقيمة 7.09 ماليني دينار متثل ارتفاعا 
بنسبة 226% مقارنة بخسائر عام 2008 
والتي بلغ����ت 5.6 ماليني دينار. وقد 
بلغت ربحية السهم خالل العام 6.46 
فلوس للسهم مقارنة بخسارة قدرها 
5.12 فلوس للسهم الواحد خالل العام 
املاضي. نظ����را لألزمة املالية احلالية 
وعدم تيسر احلصول على تسهيالت 
مالية من البنوك احمللية واخلارجية، 
فقد قرر مجلس إدارة الش����ركة عدم 
توزيع أرباح عن عام 2009 وذلك لتأمني 
السيولة للمشاريع والنمو املستقبلي 
للشركة. وقد شهدت أسعار مبيعات 
املنتجات البتروكيماوية وبصفة خاصة 
البولي إيثيل����ني واإليثيلني جليكول 
انخفاضا ملحوظا خالل الفترة من نهاية 
2008، األمر الذي انعكس بالسلب على 
صافي إيرادات الشركات الزميلة لشركة 
القرين، فيما أخذت تلك األسعار في 
التحسن التدريجي اعتبارا من النصف 
الثاني من عام 2009. وقد شهدت حصة 
شركة القرين خسائر عمليات ما قبل 
التشغيل للشركة الكويتية للعطريات 
حيث خسرت مبلغا وقدره 5.11 ماليني 

بواقع 6.46 فلوس للسهم ومجلس إدارتها أوصى بعدم توزيع أرباح عن 2009

الشيخ مبارك عبدهلل املبارك

»المال« تنظم ورشة عمل خاصة بتقنيات الزيوت 

شركة مملوكة لـ »سفن« توقع عقدًا في قطر
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن 
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء 
السفن )س���فن( أفادت بأنه قد مت توقيع 
عقد مع شركة اخلليج لإلنشاءات واألعمال 

البحرية واملقاوالت العامة ش.م.ك )مقفلة( 
واململوك���ة بالكامل لش���ركة الصناعات 
الهندس���ية الثقيلة وبناء السفن كمقاول 
من الباطن، والعقد خاص بأعمال اجناز 

وصيانة مركز خفر الس���واحل بأم باب � 
قطر )مؤسسة األش���غال العامة � قطر( 
مببل���غ اجمالي 47.437.500 ريال قطري 

ومبدة تنفيذ 520 يوما.

بالتعاون مع »جلف أويل« وبحضور مديري ومسؤولي الخدمة في مراكز ميتسوبيشي

جانب من ورشة العمل

لقطة جماعية للمشاركني في ورشة العمل

*

رأسمال شركة إيكويت للبتروكيماويات 200 مليون دينار
حصة أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 12 مليون دينار
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رأسمال الشركة الكويتية لألولفينات 110 ماليني دينار
حصة أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 6.6 ماليني دينار

الشركة الكويتية لألولفينات
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رأسمال الشركة الكويتية للعطريات: 250 مليون دينار
حصة أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية: 50 مليون دينار

الشركة الكويتية للعطريات
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رأسمال الشركة الكويتية للستايرين: 40 مليون دينار
حصة األسهم غير املباشرة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية: 4.6 ماليني دينار

الشركة الكويتية للستايرين
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