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»الوطنية لالتصاالت« تحصد جائزة أفضل شركة 
في الكويت في مجال دعم الشباب لـ 2010

»سيرفيس هيرو«: الكويت عند الدرجة المتوسطة
لجودة الخدمة على المستويين المتوقع والفعلي

الكويت الثانية خليجيًا في تدفق السياح إلى سويسرا

خلصت نتائج دراسة قام مؤشر 
الكويت في  سيرفيس هيرو عن 
2010 ال����ى ان الكوي����ت تقع عند 
الدرجة املتوسطة جلودة اخلدمة 
على املستويني املتوقع والفعلي، 
ذل����ك أن هناك فج����وة مقدارها – 
0.13 بني مستوى اخلدمة املتوقع 
الكويت  والفعل����ي وقد حقق����ت 
مستوى متوقعا للخدمة بلغ 7.81 
و7.68 للمستوى الفعلي للخدمة 
وكال التقييم����ني يضعان الكويت 
عند املستوى املتوسط من حيث 

جودة اخلدمة.
وعن مؤشر الكويت حسب أبعاد 
اخلدمة: فإنه وبالنسبة للمستوى 
املتوقع فإن الثقة باملنتج هي األعلى 
كما ان الس����عر مقابل القيمة هي 
األدنى أما بالنس����بة للمس����توى 
الفعلي، فإن املوق����ع اإللكتروني 
هو األعلى كم����ا ان مركز اخلدمة 
الهاتفية هو األدنى.أما املستوى 
املتوقع للخدمة في الكويت عبر 
15 قطاعا ف����إن هناك 9 صناعات 
تفوقت على مؤشر الكويت بالنسبة 
ل����� 8 أبعاد على أس����اس ما قبل 
اخلدم����ة أما ال� 3 قطاعات األوائل 
فتقع حتت قطاع »املطاعم« بينما 
كان األدنى من نصيب القطاعات 
التي تكون خدم����ة العمالء فيها 
أكثر تعقيدا كالطيران، ومزودي 
خدمة الهواتف وصيانة السيارات.
الفعلي للخدمة  وحول املستوى 
في الكويت عبر 15 قطاعا، فهناك 
أيضا 9 صناعات جتاوزت املؤشر 
الكويتي في أبع����اد اخلدمة على 
أساس ما »بعد« تلقي اخلدمة أما ال� 
3 قطاعات األوائل فتستمر لتكون 
حتت قطاع »املطاعم« بينما كان 
األدنى من نصيب مزودي خدمات 
الهواتف النقالة وصيانة السيارات 
ومزودي خدمات اإلنترنت، ومما 
يجدر بالذك����ر أن قطاع الطيران 
قفز أقل م����ن املتوقع ملوقع أقوى 

في مستوى اخلدمة الفعلي.

مقارنة الكويت

ووفق مؤشر سيرفيس هيرو 
فإن����ه ميكن مقارن����ة الكويت مع 
التي تقيس  البل����دان  غيرها من 
الواليات  صناعات متشابهة هما 
املتحدة األميركية واململكة املتحدة، 
حيث أظهرت النتائج ان الكويت 
متقدمة في مجال املقاهي وقطاع 
الطيران عنها في مؤشري الواليات 
املتحدة وبريطانيا، ولكنها أدنى 
بكثير فيما يخص مزودي خدمات 
الهواتف النقالة وقطاع املستشفيات 

ومزودي خدمات اإلنترنت.
وعن العوامل التي تؤثر على 
مؤشر الكويت، فأوضح املؤشر أن 
هناك 3 أمناط من العوامل املؤثرة 

التقى وفد من هيئة السياحة 
السويس����رية وع����دد من ممثلي 
مختلف القطاعات السياحية في 
سويسرا، مبمثلي شركات السياحة 
والسفر الكويتية وذلك في إطار 
اجلول����ة اخلليجية الت����ي يقوم 
بها، حيث نظم الوفد ورشة عمل 
نظمتها الهيئة، ومت بحث س����بل 
التعاون املشتركة التي من شأنها 
زيادة عدد الس����ائحني الكويتيني 

إلى سويسرا.
وقام رئيس الوفد يورغ كيبس 
بتقدمي عرض خاص تناول فيه اهم 
التطورات التي شهدتها السياحة 
السويس����رية في الفترة االخيرة 
والبرامج املعدة الستقبال السياح 
الى جانب خطط سويسرا اخلاصة 
بدول املنطقة والسياح اخلليجيني 

واستعداداتها للصيف املقبل.
وبحس����ب إحصائيات هيئة 
السياحة السويسرية فإن الكويت 
حتتل املرتبة الثانية خليجيا من 
حيث عدد السياح القادمني منها إلى 
سويسرا، كما تشير اإلحصائيات 
اخلاصة بع����ام 2010 الى ارتفاع 
نسبة السياح اخلليجيني القادمني 
عموما بحوالي 19.7%، حوالي 123 
ألف سائح، باإلضافة الى ارتفاع 
عدد الليالي التي قضوها بنسبة 
13% والتي بلغت أكثر من 423 ألف 
ليلة.وتوضح هذه االحصائيات انه 
باإلضافة إلى ارتفاع عدد السياح 
اخلليجيني فإن املواطن اخلليجي 
عموما ينفق 530 فرنكا سويسريا 
ف����ي اليوم الواح����د وبهذا يحتل 
مواطنو دول املجلس املرتبة األولى 
من حيث مستوى اإلنفاق اليومي 

على مستوى سياح العالم.
ورفع النمو املتواصل في اعداد 
الى سويسرا  القادمني  الس����ياح 
من دول اخلليج من التزام هيئة 

السياحة السويسرية جتاه سوق 
الس����ياحة اخلليجي مما ادى الى 
زيادة انش����طتها في دول مجلس 
التعاون اخلليجي من خالل مكتبها 
في دبي والذي يواصل مسيرة عمله 

في هذه املنطقة منذ عام 2003.
وسجلت السياحة السويسرية 
منوا ملحوظا على الرغم من الركود 
العاملي خاص����ة بعد ان اصبحت 
سويسرا جزءا من اتفاق شنغن 
الذي يعني ان السائح الذي يحصل 
على تأشيرة شنغن ميكنه السفر 
الى سويس����را دون احلاجة إلى 
احلصول على تأش����يرة إضافية 
لدخول سويسرا، مما يجعل من 
األسهل بالنسبة للمسافرين السفر 
الى معظم أنحاء أوروبا بتأشيرة 

دخول واحدة.
اما ع����ن اجله����ات التي رعت 
ورشة العمل هذا العام فهي: هيئة 
السياحة السويسرية واخلطوط 
اجلوية األملانية، لوفتهانزا ونظام 

النقل السويسري ومطار زيوريخ 
السياحية  املقاصد  الى  باإلضافة 
التي تتمثل كال من جنيڤ وزيوريخ 
ول����وزان وانترالك����ن ولوزيرن 
ومنطق����ة بحيرة جنيڤ ومنترو 
� فيفييه وتيتش����ينو وس����انت 
موريتز ومنطقة جبال ماترهورن 
زرمات، هبجانب سلسلة محالت 
الورشة  بوخرير.كما يشارك في 
عدد من مسؤولي هيئة السياحة 
السويسرية من بينهم يورغ كيبس 
الذي يرأس الوفد ومدير التسويق 
بهيئة السياحة السويسرية � مكتب 
دب����ي توفيق مللي، باإلضافة الى 
جانب ممثلني ع����ن مجموعة من 
اكبر الفنادق واملنتجعات والهيئات 

السياحية السويسرية.
الس����ياحة في  وتعتبر هيئة 
سويس����را هيئ����ة احتادية عامة 
تأسست عام 1994 وتضم 13 ممثال 
من قطاع الس����ياحة ويعمل فيها 
حوالي 220 موظفا موزعني على 

28 دولة الى جانب سويسرا.
الس����ياحة  هيئ����ة  وترك����ز 
السويس����رية بش����كل أكبر على 
البرامج السياحية العائلية ولذلك 
مت إعداد برامج سياحية عائلية تفي 
بهذا الغرض ميكن احلصول عليها 
لدى كل الوكاالت السياحية حيث مت 
إعداد هذه البرامج باللغة العربية 
وهي تشمل املواقع السياحية التي 
ميك����ن زيارتها ومت تقدمي وصف 
موج����ز للمعلوم����ات التي متكن 
ضيوفن����ا الكرام م����ن زيارة تلك 
املتوافرة  املواقع واخلصوم����ات 

ومواقع االنترنت.. إلخ.
والواقع ان سويسرا ال تتميز 
الطبيعي����ة واجلبلية  باملناظ����ر 
فحسب، بل ميتد هذا األمر ليشمل 
كذلك طبيعة الناس التي تضيف 
دوما خصوصية لهذا البلد املضياف 
وتعتبر الطبيعة الشعار الذي مييز 
السياحة السويسرية الذي يرافق 
دوما الضيوف القادمني من مختلف 

دول العالم.
يذكر أنه قد مت مؤخرا تدشني 
موق����ع إلكتروني باللغة العربية 
يتضمن معلومات كاملة وأساسية 
عن السياحة في سويسرا إضافة 
إلى معلومات مفي����دة للزائرين 
القادمني من وجهات عربية وهو 
www.myswitzerland.com وتعتبر 
سويسرا من اهم املقاصد السياحية 
للعالج والصحة ومن اهم االماكن 
التي ميكن السفر اليها لهذا الغرض 
سانت مورتيز وزيوريخ وجنيڤ 
� فيفييه والتي  ولوزان ومنترو 
تضم مجموعة من الفنادق املميزة 

في هذا االطار.
كما تعتبر ايضا مقصدا سياحيا 
لقضاء افضل شهر عسل في العالم 
ف����ي مناطق عديدة مثل س����انت 
موريتز ومنطقة بحيرة لوسيرن 
العريقة واملشهورة بفنادقها الرائعة 
ومدينة جنيڤ االشهر في سويسرا 

على مستوى العالم.

على املؤشر وهي:
العوامل ذات التأثير اإليجابي 
وهي املوقع اإللكتروني وسلوك 

املوظفني واملوقع.
التأثير السلبي  العوامل ذات 
وهي السعر مقابل القيمة واخلدمة 
الهاتفية والس����رعة العوامل ذات 
التأثير املعتدل وهي نوعية خدمة 

املنتج والثقة باملنتج.

قياس الفجوة

هذا وأشار املؤشر الى ان هناك 4 
معايير لقياس الفجوة بني مستوى 
اخلدمة املتوقع ومستوى اخلدمة 

املقدمة فعليا وهي: 
1 - يتم قياس جودة اخلدمة 
على مقياس من 10 نقاط والتي 
متثل أعل���ى درجة ميكن ألي 
أو املؤسسات  الش���ركات  من 

احلصول عليها.
2 - يتم قياس 6 أبعاد للخدمة 
وهي سلوك املوظفني، املوقع، جودة 
اخلدمة، السعر مقابل القيمة، الثقة 
باملنتج، السرعة وأخيرا اخلدمة 

بشكل عام.
املس����تهلكون  يق����وم   -  3
بالتصويت على مرحلتني، األولى 
بالتصويت على املستوى املتوقع 
للخدمة قبل القيام فعليا بتلقيها 
والثانية على املس����توى الفعلي 
للخدمة التي مت تلقيها، وذلك لكل 
من األبعاد الستة املتعلقة بقياس 

مستوى اخلدمة.
4 - وكنتيج����ة لذل����ك فإن����ه 
س����يتم حس����اب الفجوة لكل من 
أبعاد اخلدم����ة، وكما هو موضح 
باملثال البياني أدناه، حيث يظهر أن 
الفجوة بني مستوى اخلدمة املتوقع 

فيما يتعلق بسلوك املوظفني وبني 
املس����توى الفعلي لهذا البعد هو 

3 نقاط.

التوصيات اإلستراتيجية

وقد أوصى مؤشر سيرفيس 
هيرو بتحسني صورة الشركات 
وبناء برامج لوالء العمالء والتركيز 
على حتسني جميع أبعاد اخلدمة 
الرئيسية املقدمة للعمالء ومقارنة 
أداء الس����وق احملل����ي بغيره من 
العاملية وقياس مدى  األس����واق 
رضا العمالء عن مستوى اخلدمة 

دوريا.
ومؤش����ر سيرفيس هيرو هو 
عبارة عن تقييم ش����امل ملختلف 
العاملة في  القطاعات اخلاص����ة 
س����وق ما، حيث يت����م تقييم كل 
من الصناع����ات على مقياس من 

10 نقاط، حيث 10 هي أعالها كما 
يقوم املشاركون باالستفتاء بتقييم 
املستوى املتوقع من اخلدمة قبل 
تلقيها واملستوى الفعلي للخدمة 
بعد تلقيها وكنتيجة لذلك، فإنه 
سيتم حساب الفجوة لكل قطاع 

اخلدمات املشمول.
وعن كيفية قياس العالمات التي 
يحصل عليها السوق فإن مؤشر 
س����يرفس هيرو يقيس مستوي 
اخلدمات املقدمة لكل من الشركات 
على مقياس من 1-10 كما يقع تقييم 
الشركات تبعا ألحد التصنيفات 
األربعة التي يتم مبوجبها حتديد 
مدى قوة الشركة في مجال خدمة 
العمالء تبعا للتقييم الذي حتصل 
عليه، فعلى سبيل املثال، إذا حصلت 
شركة ما على درجة 6، فستكون في 
درجات املستوى »املتوسط«.يذكر 
ان سيرفيس هيرو هي عبارة عن 
استفتاء يتم إجراؤه عبر اإلنترنت، 
حيث يقوم املشاركون فيه بتقييم 
جودة اخلدمة املقدمة لهم من قبل 
الكويت  القطاعات اخلاص����ة في 
باإلدالء بأصواتهم مباشرة من خالل 
sevrvicehero. املوقع اإللكتروني

com في الفترة من نهاية شهر يناير 
من العام 2010 وحتى نهاية شهر 

أكتوبر من نفس العام.
ويهدف مؤشر سيرفيس هيرو 
إلى جمع ما مجموعه 6 آالف صوت 
من الكويت موزعة على 15 صناعة 
التقييم، ولكل من  مدرجة ضمن 
تلك الصناعات حصة من األصوات 
تتراوح بني 300 إلى 400 صوت، 
علما أن مستوى الثقة بالعينة يصل 
إلى 95% وبهامش خطأ يتراوح بني 

5% سلبا وإيجابا.
وتفيد تقارير سيرفيس هيرو 

كال من: 
� املس����تهلك: فهي تعتمد على 

تصويت 10.063 مستهلكا.
� الشركات: حيث تتبع منهجية 
ايزومار العلمية والتي تضم مجلسا 
استشاريا يستخلص نتائج لها 
درجة ثق����ة تصل إل����ى 95% مع 
هامش خطأ 5% فقط. وتقوم خاللها 
بتحليالت إحصائية معمقة لكل 
قطاع، وتستخلص منه توصيات 

استراتيجية.
� الكويت: ألن التقارير تساعد 
على تعزيز ورفع كفاءة القطاعات 
والصناعات املختلفة داخل الكويت. 
وق����د اعتمدت نتائ����ج 2010 على 
دراسة 15 قطاعا من أهم القطاعات 

في الكويت.
هذا ويتكون املجلس االستشاري 
لس����يرفيس هيرو م����ن أعضاء 
مس����تقلني يتصفون باحليادية، 
اخلبرة العلمية وانعدام املنافسة 
مع الشركات املشمولة بالدراسة.

تقدم في مجالي المقاهي وقطاع الطيران مقارنة بمؤشري أميركا وبريطانيا

»الكيبل التلفزيوني« تخسر 2.8 مليون دينار 
بواقع 37.99 فلساً في 2010

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس 
إدارة الش���ركة الكويتية للكيب���ل التلفزيوني 
وافق على قبول االس���تقالة املقدمة من عبداهلل 
مبارك عبداهلل السابج من عضوية مجلس إدارة 

الشركة.
من جهة أخرى اعتمد مجلس إدارة الش���ركة 

البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2010 حيث جاءت نتائج أعمال 
الشركات لتحقق خسائر بلغت 2.8 مليون دينار 
ما يعادل 37.99 فلسا للسهم، مقارنة مع خسائر 
بلغ���ت 1.1 مليون دينار ما يعادل 19.49 فلس���ا 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن حصولها 
مؤخرا على جائزة أفض����ل جهة من القطاع اخلاص 
تدعم تنمية الش����باب لعام 2010 من قبل مؤسس����ة 

.»Knowledge Talk«
وقالت الشركة في بيان صحافي انها وجهت مساعيها 
في عام 2010 الى دعم جموع الشباب في الكويت من 
خالل تقدمي الرعاية لهم مبختلف املشاريع االجتماعية 
والتعليمية التي تساهم بش����كل فعال في نهضتهم 
وحتقيق ف����رص أفضل لنموهم من خالل انخراطهم 
بالعم����ل في القطاع اخلاص وتفعي����ل تواجدهم في 
التطوعية وحتملهم املسؤولية االجتماعية  األعمال 

جتاه الوطن.
وعل����ى الصعيد ذاته، صرح مدير إدارة العالقات 
العامة للشركة الوطنية لالتصاالت عبالعزيز البالول 
بأن إدارة الوطنية لالتصاالت وضعت نصب أعينها 
املسؤولية امللقاة عليها كش����ركة لها واجبات جتاه 
املجتمع الكويتي، فاتخذت كل اإلجراءات التشغيلية 
وطورت البرامج التسويقية من أجل أن تكون املساهم 
الرئيس����ي في املجتمع وبالذات لدعم جموع الشباب 
الذي ينبض باحليوية والذي يتطلع دائما ملستقبل 

أفضل.
وأشار البالول إلى أن الشركة الوطنية لالتصاالت قد 
وضعت إستراتيجية مضمونة النتائج أهلتها أن تكون 
األكثر فعالية بني نظيراتها في القطاع اخلاص متبعة 
إستراتيجية بسيطة وهي تقدمي الدعم لهذه املشاريع 

من ال����رأس للذيل لتنضج وتتفاع����ل مع املتغيرات 
اإليجابية التي يشهدها املجتمع الكويتي.

وف����ي تعليقه عل����ى حصول الش����ركة الوطنية 
لالتصاالت جلائزة الشركة األكثر دعما للشباب لعام 
2010 م����ن قب����ل Knowledge Talk«« عبر البالول عن 
سعادته لتسلم الش����ركة لهذه اجلائزة القيمة أثناء 
رعايتها حملاضرة الشخصية العاملية »نيك فويافيتش« 
وبحضور ممثلني عن اجلائزة والذي أقيم في مبنى 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا في التاسع من 
فبراير من الع����ام احلالي، والذي يدل على أن جهود 
الش����ركة الدؤوبة أصبحت محل اهتمام عاملي وأنه 
بفض����ل جميع العاملني في الوطني����ة تقدمت أعمال 
الش����ركة وبرزت إلى أن أصبحت جهة يعتمد عليها 

كشريك لبناء املجتمع.
 Youth 2010 The Best knowalk« وتعتبر جائ����زة
Award« املقدم����ة من قبل املؤسس����ة غي����ر الربحية 
»Knowledge Talk« والتي تعنى بنشر ثقافة املبادرة 
وتطوير املواهب وتعزيز دور العلوم في تطوير األفراد 
وحتسني مستوياتهم املعيش����ية بحضور احملاضر 
العاملي نيك فويافتش والذي صنف أخيرا كواحد من 
أهم عشر ش����خصيات في مجاالت القيادة واخلطابة 
التحفيزية، هي واحدة من سلس����لة اجلوائز املهمة 
التي حصلت عليها الشركة الوطنية لالتصاالت والتي 
تؤكد معها أنها تسير على النهج الصحيح في حتمل 

مسؤولياتها جتاه املجتمع وأفراده.

ممثل »الوطنية لالتصاالت« يتسلم اجلائزة نيابة عن الشركة
غالف اإلصدار اخلاص مبؤشر »سيرفيس هيرو« عن 2010

الوفد السياحي السويسري 

صيدها
واربح

صيدها
واربح

صيدها
واربح

صيدها
واربح


