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 أنظمة الشكاوى لضمان 
جودة الخدمات.. وحماية المستهلك 

خدمة العمالء ووجود 
نظام فاعل لتلقي الشكاوى 
القاع���دة  وحله���ا ه���ي 
األساسية لنجاح شركات 
اخلدمات في ظل االقتصاد 
احلر واملنافسة الكبيرة بني 
هذه املؤسسات ولقد أصبح 
ألدبيات اإلدارة علم كبير 
في هذا املجال ويدرس في 
أرقى اجلامع���ات كما أن 
وجود جمعيات واحتادات 
حماية املستهلك ساعد على 
تطوير هذا التخصص في 

اإلدارة.. وفي االقتصاديات الغربية تأخذ 
خدمة العمالء ومعاجلة ش���كاويهم بعدا 
استراتيجيا كبيرا فهي القاعدة التي تعتمد 
عليها هذه الش���ركات لنجاحها وأي خطأ 
في معامل���ة العميل قد يكلفها املاليني بل 
قد يكلفها وجودها وإفالسها.. وسأضرب 
أمثلة من جتربتي في الواليات املتحدة في 
الثمانينيات عندما كنت طالبا في مرحلة 
املاجس���تير آنذاك.. ل���ي صديق يذكر لي 
أنني إذا كنت على رحلة ما أي تأخير ولو 
خمس دقائق يعن���ي تذكرة مجانية لي.. 
ففورا أذهب إلى املدير املناوب ومن دون 
جدال كبير يصدر لي تذكرة مجانية – يا 
ترى كم من املظلومني من يقبع ساعات في 
املطار لدينا وال يأبه لهم أحد؟! ودائما تفلت 
شركات الطيران من هذا التأخير دون أي 
تكلفة.. وتكرر التأخير مرة بعد مرة وال من 
محاسب، التجربة األخرى جرت لي أيضا مع 
الطيران حيث كنت في رحلة مع زميل لي 
من لوس اجنيليس إلى فلوريدا ومن ثم إلى 
واشنطن أو نيويورك ال أذكر متاما وعندما 
وصلت إلى فلوريدا قضينا فيها بضعة أيام 
وعندما كنا في املطار كان األخ الذي عمل 
لنا تذاكرنا في لوس اجنيليس قد احتفظ 
بتذاكرنا إلى واشنطن – هداه اهلل - وذهب 
إلى الكاونتر وأخبرت املضيفة باملوضوع 
فما كان إال أن قالت لي فليذهب زميلك إلى 
كاونتر الطيران اخلاص بنا في مطار لوس 
اجنيليس ويس���لمهم التذاكر وأنا أصدر 
واحدة جديدة لك، هذا طبعا دون رسوم وال 
حتقيق مع تقدميهم الشكر لنا في النهاية 
للطيران على خطوطهم.. هذا طبعا قبل 
التذاكر االلكترونية.. وكنت في 1989 في 
زيارة سياحية ألوروبا واستأجرت سيارة 
من بدجت ملدة ثالثة أسابيع بأقل من 300 
دينار مع التأمني الشامل وكنت تسلمتها 
من جنيڤ، وفي طريقي من برشلونة إلى 
األندلس في اسبانيا وقع حادث لي وكنت 
الغلطان وتهشمت مقدمة السيارة وبعد 
مراجعة مكتب بدجت في القرية الصغيرة 
التي وقع بها احلادث قال لي: أعطيك سيارة 
بديلة إلى أن تخلص تصليح سيارتك وعند 
رجوعك من األندلس تأخذ السيارة ولكن 
املشكلة كانت أن السيارة البديلة جير عادي 
وأنا ال أرغب في قيادتها فما كان مني إال أن 
قطعت تذكرة إلى جنيڤ وتركت السيارة 
عل���ى حالها وذهبت إلى مكتب بدجت في 
مطار جنيڤ فقام بإعطائي سيارة بديلة 
دون حتقيق وال ملاذا.. ومن دون أن أدفع 
فلسا واحدا. وهناك كثير من األمثلة التي 
ميكن أن أدلل عليها ولكن أحب أن أنقلك 
أخي القارئ إلى الكويت، فخدمة العمالء 
في الكويت في أدنى حدودها لألسف وذلك 
بسبب االحتكار وبسبب غياب منظمات 
حماية املستهلك.. وإليك البرهان: كنت 
ف����ي زيارة للفرع الرئيس����ي ألحد أكبر 
البنوك اإلسالمية بعد فترة الظهر وسلمت 
على اإلخوة في الكاونتر لالستعالمات 
ولتوجيه العمالء فكان ال���رد باردا جدا 
وبال���كاد يكلمونك فقلت له���م بالعامية: 
شفيكم.. قالوا لي: احنا بصراحة بالظهر 
وتعبنا وايد تعال لنا في الصبح نرد عليك.. 
عدل.. بنك آخر ودائما يعلن عن نفس���ه 
أنه أحسن بنك في الشرق األوسط.. كنت 
اس���تخرجت منهم بطاقة داينرز كلوب – 
ائتمان- عام 1984 ولقد استمرت البطاقة 
معي 23 س���نة لم أتخلف فيها يوما عن 
الدفع حيث ربطت البطاقة بحسابي بالبنك 
الفواتير من  وأعطيتهم تصريحا ألخ���ذ 
احلساب.. طبعا املفروض ان أحصل على 
شهادة تكرمي من البنك كوني عميال قدميا 
وملتزما بالدفع واملفروض أن أكون عميال 
ماس���يا.. ولكن الذي حدث بعد 23 سنة 
التزاما نسيت عام 2007، وبسبب ظروف 
معين���ة، ان أمر على البنك وآخذ البطاقة 
فما كان من البنك إال أن ألغى البطاقة ومن 
دون طلب مني وعندما راجعتهم في السنة 
الالحقة ألخذ البطاقة قالوا لي ألغيناها..

طيب ممكن أعرف الس���بب.. اجلواب أنك 
تأخرت عن تس���لمها وألغيناها.. بس أنا 
عميل قدمي وملت���زم بالدفع.. الرد: هذه 
سياستنا وقدم طلبا جديدا.. طيب ممكن 
أقابل املدي���ر.. ال ألنه راح يقولك الكالم 
نفسه.. بعد فتره ليس���ت بالقصيرة.. 
راجعت الفرع الرئيسي.. وقابلت خدمة 
العمالء وقلت لهم على اللي حدث.. فقالوا 
لي إحنا آس���فني وما يصير خاطرك إال 
طيب، اكتب منوذج الشكوى وإحنا نرد 
عليك.. طبعا انتظرت أكثر من شهر وعلى 
طمام املرح���وم ما حد رد علي.. فذهبت 
مره أخرى خلدمة العم���الء.. فقالوا لي 
مالك إال تذهب إلى مس���ؤول الشكاوى 
وفعال رحت.. واملشكلة انك الزم تنطره 
وقافي ألنه ما في مقاعد استراحة خارج 
مكتبه.. وعموما التقيت فيه وش���رحت 

له املشكلة وقال إن شاء 
اهلل ندرس املوضوع ونرد 
عليك، طبعا محد رد علي 
وال ه���م يحزنون، وبعد 
عدة مراجعات مع مكتب 
املدير العام ونائبة املدير 
العام لم ترجع البطاقة، 
ويتضح هنا أن مثل هذا 
البن���ك قد تك���ون عنده 
فلسفة جيدة في خدمة 
العمالء بس واضح جدا 
أنه ليس لديه نظام متبع 
للشكاوى وفلسفة معلنة 
للتعامل معها وهذا كما في الدراس���ات 
احلديثة يضيع عليه العديد من العمالء 
حيث ثب���ت أن العميل الغاضب يضيع 
على املؤسس���ة 27 عميال آخر أي اذا لم 
تس���تطع هذه املؤسسة حل مشاكل 100 
عميل فاضربها ف���ي 27 أي 2700 عميل 
وعليك احلساب، كما ثبت أيضا أن احلفاظ 
على العميل احلالي أقل تكلفة من االنفاق 
على جذب 10 عمالء جدد، فاملؤسس���ات 
اخلدمية بالذات لدينا بحاجة الى ثورة 
في تقدمي اخلدمات وعالج الشكاوى وهذا 
لن يأتي اال من خالل ممارستنا حلقوقنا 
وعدم السكوت عن االخطاء التي حتدث 
من هذه املؤسس���ات وايضا متى كانت 
لدينا مؤسسات وجمعيات قوية حلماية 

املستهلك ومنع االحتكار.

وزارة االوقاف والتطوير االداري

منذ اكثر من ثالث سنوات قرر وزير 
االوقاف عم���ل حركة تدوير بني الوكالء 
املساعدين فكان نصيب قطاع التطوير 
والتخطيط م.فريد عمادي، فلم تكن ردة 
فعل ابوقتيبة التباكي واهمال العمل النه 
في قطاع في غير تخصصه، بل كانت ردة 
فعله قبول التحدي وقيادة هذا القطاع 
لتطوير االوجه املختلفة للوزارة بقطاعاتها 
املختلفة لتظهر بحلة جديدة، وكان من 
توفيق اهلل ثم من حسن طالع ابوقتيبة 
ان الوزير املعتوق غاوي تطوير اداري 
وايضا د.عادل الفالح وكيل الوزارة محب 
ومتفهم لعمل التطوير فوجد ابوقتيبة 
بيئة خصبة للنجاح، وكانت اول خطوة له 
بدل ان يخوض في بحر ال معرفة له فيه 
ان يستعني بعدة مستشارين في التطوير 
االداري لتوجيهه التخاذ القرار الصحيح 
فكان ان استعان بالدكتور احمد بوزبر 
لوضع استراتيجية الوزارة وبالدكتور 
يوس���ف املطيري مع فريقه من جامعة 
الكوي���ت لوضع التوصي���ف الوظيفي 
وحتديد االحتياجات التدريبية، وايضا 
وقع االختيار على كاتب هذه الس���طور 
العطائه االستشارات املختلفة في التطوير 
االداري، ومن املش���اريع التي اقترحتها 
له وق���ام جزاه اهلل خي���ر بالعمل على 
تنفيذها هي: وضع نظام جديد للتقييم 
االداري وربطه ببرنامج على احلاس���ب 
اآللي وتطوير الثقافة االدارية للقياديني 
واالدارة الوسطى من خالل توزيع كتاب 
شهري في مجاالت االدارة املختلفة عليهم 
وعمل مكتبة مصغرة لديهم حول الدراسات 
االدارية احلديثة، باالضافة الى اقتراح عمل 
محاضرة شهرية من محاضرين باالدارة، 
الورقي والبدء  العم���ل  واقتراح بإلغاء 
العاملني  املراسالت االلكترونية بني  في 
بالوزارة، وهذا مت واحلمد اهلل وبهذا تصبح 
وزارة االوقاف اول مؤسسة حكومية تعمل 
بالتراسل االلكتروني، وعمل دراسة ملقترح 
د.عادل الفالح لعمل مركز لالبداع ورعاية 
املبدعني، ووضع االحتياجات من القوى 
العاملة املتخصصة لقطاع التطوير من 
مستشارين واخصائيني، واقتراح بعمل 
مذكرات تفاهم مع املؤسسات اخلارجية 
في مجال التطوير لالستفادة من خبراتهم، 
فتم التعاون مع مركز تطوير القيادات في 
مصر وايضا التعاون مع املنظمة العربية 
االدارية، وغيرها من املشاريع  للتنمية 
االدارية الناجحة، فكان نتيجة ذلك ان قامت 
وزارة االوقاف بقيادة د.ابوزبر بوضع اول 
استراتيجية عملية للوزارة وعرضتها 
على مجلس الوزراء الذي قام مش���كورا 
بقبولها والثناء عليها وقام رئيس الوزراء 
بنفسه بافتتاح تطبيق هذه االستراتيجية، 
وايضا اصبح للوزارة توصيف وظيفي 
واحتياجات تدريبية واضحة ومع تبني 
الوزير لتلبية هذه االحتياجات وافقت 
املالية على رص���د 300 ألف دينار لهذه 
اخلطة فأصبحت وزارة االوقاف لديها اكبر 
ميزانية تدريب على مستوى الوزارات 
وكان من نتيجتها محو امية الكمبيوتر في 
الوزارة وايضا ايصال كثير من التطبيقات 
االدارية احلديثة الى العاملني بالوزارة، 
وايضا اصبح لدى قطاع التطوير مجموعة 
من املتخصص���ني بالتطوير االداري من 
دكاترة واخصائي���ني من مختلف بلدان 
العالم العربي، وفي الواقع ان االجنازات 
كثيرة ال ميكن حتديدها بهذه الس���طور 
القليلة ولكن استفادتنا منها انه اذا كانت 
االرادة موجودة فيمكن حتقيق النتائج، 
وختاما فما كان جزاء ابوقتيبة على هذه 
االجنازات الرائعة اال ان قام الوزير اجلديد 
لالوقاف وهو قادم من رحم مجلس االمة 
بنقله الى قطاع آخ���ر في الوزارة ليبدأ 
من نقطة الصفر مرة اخرى، هذا بدال من 

ترقيته ومكافأته على هذه االجنازات!
qualitykw60@gmail.com

 بقلم: د. وليد عبدالوهاب الحداد

نبيل معروف

 السلة االقتصادية 
صندوق »الوطني« لألسهم الكويتية األفضل أداء

محققًا عوائد بنسبة 20.9% في الربع األول 

المبيعات العقارية ألعلى مستوى منذ عامين في مارس 

الوطن���ي  أعلن���ت ش���ركة 
لالستثمار أن »صندوق الوطني 
لألس���هم الكويتية« حقق عائد 
20.9% للربع األول منذ بداية العام 
متجاوزا أداء الس���وق الكويتي 
لنفس الفترة والذي بلغ %7.54 
للمؤش���ر السعري ليكون بذلك 
أفضل الصناديق االستثمارية أداء 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
حسب األرقام املعلنة على موقع 
»زاوية« االقتصادي في مقارنة 
تتضمن 33 صندوقا لألسهم في 

السوق الكويتي.
الوطني  ويس���عى صندوق 
لألس���هم الكويتية الذي تديره 
شركة الوطني لالستثمار، لزيادة 
رأس املال على املدى الطويل عن 
طريق االستثمار بشكل رئيسي في 
األسهم املدرجة في سوق الكويت 

لألوراق املالية. يذكر أن صندوق 
الوطني لألس���هم الكويتية كان 
األفضل أداء لفترة األشهر الثالثة 
املنتهية في 31 مارس 2010 حيث 

حقق عائدا بلغ %20.9.
الع���ام إلدارة  املدي���ر  وقال 
الوطني  األصول ف���ي ش���ركة 
لالس���تثمار نبي���ل معروف إن 
حتقيق صندوق الوطني لألسهم 
الكويتية هذا األداء هو دليل على 
التي  الناجحة  االس���تراتيجية 
يتبعها الصن���دوق التي تعتمد 
على الدراس���ة الشاملة للسوق 
ومن ثم انتقاء أفضل األسهم بعد 
دراسة مكثفة للسهم والتي تتم 
من خالل زيارة الشركات لفهم 
أعمق الس���تراتيجية الشركات 
املس���تهدفة. باإلضافة إلى ذلك، 
تعتمد إدارة الصندوق على نظم 

إدارة مخاط���ر متطورة لتجنب 
األسهم ذات املخاطرة العالية.

ب���إدارة  وأش���اد مع���روف 
العمل  الصندوق وكفاءة فريق 
التي  الناجحة  وباالستراتيجية 
يحاف���ظ عليها وه���ي انعكاس 
التي  الش���ركة  الس���تراتيجية 
تسعى الى توفير أفضل اخلدمات 

واملنتجات للعمالء.
الوطني  يذكر أن صن���دوق 
لألسهم الكويتية هو أحد ثالثة 
صناديق لألسهم تديرها شركة 
الوطني لالس���تثمار باإلضافة 
الوطني لألس���هم  إلى صندوق 
الوطني  اخلليجية وصن���دوق 
لألسهم القطرية ويسمح االشتراك 
واالسترداد بشكل أسبوعي واحلد 
األدنى لالس���تثمار ه���و 1.000 

دينار.

متجاوزًا أداء السوق الكويتي الذي بلغ 7.54% للمؤشر السعري

مسجلة 206 ماليين دينار عبر 760 صفقة بارتفاع 130% على أساس سنوي 

أش�ار بن�����ك تقـرير
الكوي�������ت 
الوطن�������ي 
ف����ي موجزه 
االقتصادي األخير إلى أن تطورات 
شهر مارس تظهر عودة احلياة إلى 
سوق العقار، حيث يبدو أن أول 
مؤشرات انتعاش القطاع العقاري 

قد بدأت بالظهور.
فق����د تضاعف إجمال����ي عدد 
الصفق����ات العقارية خالل ش����هر 
مارس في جميع القطاعات )السكني 
والتجاري واالستثماري( ليصل 
إلى 760 صفقة، مقابل 383 صفقة 
للشهر األسبق، ومتجاوزا مستواه 
لشهر مارس من العام املاضي بنحو 
97%. وه����ذا األداء يعتبر األقوى 
لسوق العقار منذ عامني، ما يشير 
إلى عودة النش����اط العقاري إلى 
مستوياته التي سادت قبل األزمة. 
لكن الوطني رأى أنه البد من توخي 
احلذر هنا، ألن بيانات الصفقات 
الشهرية تتذبذب بشكل ملحوظ 
من شهر إلى آخر. ومع ذلك، فإن 
بيانات شهر مارس تبني أن هناك 
إمكانية ألن يتسارع نشاط السوق 
في هذه املرحلة مستفيدا من بعض 
الثقة  العوامل املساندة، كتحسن 
والطلب على األراضي، الس����يما 
أن احلكومة تسعى بزخم واضح 
لتنفيذ خطط التنمية االقتصادية. 
والحظ الوطني أن مبيعات جميع 
القطاع����ات العقارية قد س����جلت 
مكاسب في ش����هر مارس، أكبرها 
كان في القطاع السكني، في ضوء 

كبر حجمه.
أما من حيث قيمة الصفقات، فقد 
سجلت املبيعات خالل شهر مارس 
أعلى مستوى لها منذ عامني، لتبلغ 
206 ماليني دينار، مرتفعة بواقع 
107% عن شهر فبراير، و130% على 
أساس س����نوي بعد ان كانت في 
اجلانب السلبي، والذي قد يعزى 
إلى ضع����ف حجم املبيعات خالل 

العام السابق.
العقار السكني وعلى مستوى 
القطاعات، أش����ار »الوطني« إلى 
العقارية  تضاعف عدد الصفقات 
ضمن القطاع السكني خالل شهر 

مارس إلى 598 صفقة مقابل 255 
صفقة خالل شهر فبراير، لتصل 
بذلك إلى أعلى مس����توياتها منذ 
عام����ني، ومتجاوزة متوس����طها 
الشهري للسنوات اخلمس املاضية 

والبالغ 464 صفقة.
وإلى جان����ب األداء القوي في 
املبيعات، الحظ »الوطني«  حجم 
أن متوسط قيمة الصفقة بلغ 237 
ألف دينار، وهو ثاني أعلى مستوى 
له على اإلطالق، ما ميثل انتعاشا 
مقبوال عقب التراجع احلاد خالل 

العام 2009.
وتش����ير البيانات األسبوعية 
إلى أن ع����ددا كبيرا من الصفقات 
ذات القيمة العالية نسبيا التي مت 
تداولها على شكل أراض في منطقة 
لؤلؤة اخليران جنوب الكويت قد 
أس����همت في ارتفاع معدالت شهر 

مارس.
العقار االستثماري وكان للقطاع 
االس����تثماري أيض����ا نصيب من 
االنتعاش خالل شهر مارس، وإن 
جاء هذا التحس����ن أقل مما حتقق 

في القطاعات األخرى.

شهر فبراير. وعلى الرغم من هذا 
االرتفاع، فإنه من الصعب تلمس 
درج����ة التحس����ن ف����ي املقومات 

الرئيسية لهذا القطاع.
ومع أن عدد الصفقات قد ارتفع 
في شهر مارس، إال أن تلك الصفقات 
لم تكن ذات قيمة مرتفعة، حيث بلغ 
معدلها 1.8 مليون دينار، منخفضة 
عن متوسط عام 2009 البالغ 3.1 

ماليني دينار للصفقة الواحدة.
وقد يعزى ضعف النشاط في 
هذا القطاع إلى صعوبة احلصول 
على التمويل، إلى جانب الغموض 
الذي يكتنف املس����ار املستقبلي 

ألسعار العقار التجاري.

قروض بنك التسليف واالدخار

املقررة  وبالنس����بة للقروض 
من بنك التسليف واالدخار، أشار 
»الوطني« إلى أنها سجلت ارتفاعا 
خالل شهر مارس عن مستواها في 
الشهر األس����بق بواقع 13% لتبلغ 
309 قروض. ولكن التزال منخفضة 
عن متوسط عام 2009 البالغ 371 

قرضا.

فقد ارتفع عدد صفقات البيع في 
القطاع االستثماري )الشقق( إلى 
154 صفقة، مقابل 124 في الشهر 
األسبق، متجاوزا بذلك املتوسط 
الشهري والبالغ 100 صفقة خالل 

العام 2009.
والحظ »الوطني« أن التحسن 
على أساس سنوي في هذا القطاع قد 
بلغ 29%، إال أنه جاء أقل من مستواه 

املسجل في القطاع السكني.
ويع����زى ذلك ف����ي جانب منه 
القطاع االستثماري أظهر  أن  إلى 
متاسكا خالل األزمة، وعليه، فقد 

جاء االنتعاش أقل إثارة.
ويالحظ أن معدل قيمة الصفقة 
قد تراجع خالل الشهرين املاضيني 
ووصل إلى 322 ألف دينار في شهر 
مارس، ولكن مازال هذا الرقم أعلى 
بنحو 47% من مستوياته الضعيفة 
املس����جلة خالل الشهر نفسه من 

العام املاضي.
العقار التجاري وأشار »الوطني« 
إل����ى أنه مت تداول ثمانية عقارات 
ضمن القطاع التجاري خالل شهر 
مارس، مقاب����ل أربعة عقارات في 

والح����ظ »الوطن����ي« أن عدد 
القروض املق����ررة للبناء اجلديد 
اليزال عند مس����توياته املتدنية، 
حي����ث بلغ 60 قرض����ا، متراجعا 
76% على أس����اس س����نوي. وقد 
جاء هذا التط����ور على الرغم من 
األمل بأن يس����اهم تسريع توزيع 
القسائم بدوره في حتفيز النشاط 
اإلقراضي. وفي املقابل، اليزال عدد 
القروض املقررة للترميم واإلضافة 
عند مستوياته التاريخية القوية، 
بالرغ����م من ثباته عند 157 قرضا 

في شهر مارس.
وذك���ر »الوطني« أن حجم 
الق���روض املنصرف���ة خالل 
 11 الشهرين املاضيني كان بني 
مليون دينار و13 مليون دينار، 
دفعت على مراحل وفقا خلطوات 
البناء. وقد جاءت أعلى مبعدل 
3 ماليني دين���ار إلى 4 ماليني 
دينار في الش���هر من مستوى 
القروض املق���ررة. والحظ أن 
القروض املنصرفة فعليا أكثر 
ثباتا من القروض املقررة التي 

تظهر تذبذبا واضحا.


