
اقتصادالثالثاء  29  ديسمبر  2009   40

قالت مدير إدارة التدريب واملؤمترات بشركة 
املستش���ارون العامليون منال محسن ان الشركة 
 ،ICPM هي الشريك املعتمد ملعهد املدراء احملترفني
بالكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي لتقدمي 
برنامج مراجعة الشهادة املهنية املدير احملترف.

وأكدت محس���ن على أهمية الشهادة والقيمة 
املضافة منها، مشيرة الى ان مختلف كيانات األعمال 
بالكويت، سواء كانت تنتمي للقطاع احلكومي أو 
النفطي أو األهلي، قد أصبحت بحاجة ماسة إلى 
مديري���ن معتمدين مبعنى أنهم يحتلون منصب 
املدير عن جدارة واستحقاق وليس باألقدمية أو 
الترشيح أو التزكية وما إلى ذلك، وهذا ما توفره 

لهم شهادة املدير املعتمد.
وأوضحت ان ش���هادة املدي���ر املعتمد CM قد 

مت تصميمه���ا لتصنع املدراء، مبعنى أنها تؤهل املدراء وش���اغلي 
املناصب اإلشرافية والقيادية واملرشحني لشغل هذه املناصب بحيث 
ميتلك���ون املهارات واألدوات التي متكنهم م���ن إدارة العمل وإدارة 
البش���ر في أي بيئة عمل أيا كانت وأي���ا كان تخصص جهة العمل 
من خالل اكتس���اب مهارات متخصصة في فن القيادة والتخطيط 
والتنظيم وصنع االس���تراتيجيات وإدارة الفرق واملشروعات فهي 
تعلمك التوازن في حتقيق صالح العمل وإدارة فرق عمل من أعضاء 
ينعمون باإلجناز والرض���ا الوظيفي في آن واحد، ومن ثم تصبح 
مديرا ناجحا وقياديا تعتمد عليه اإلدارة العليا في حتقيق األهداف 

االستراتيجية والتشغيلية بكفاءة واقتدار.
وأضافت ان املنهج يتسم باالحترافية واملرونة في آن واحد، بحيث 
يتناول أساسيات اإلدارة والتخطيط والتنظيم والقيادة واالنضباط 
بطريقة جتعلك تنتقل من مهارة إلى أخرى بيس���ر مع ربط جميع 
املفاهيم بالواقع العملي من خالل التدريبات العملية لكل وحدة من 
وحدات املنهج، بحيث تشعر وكأنها مصممة خصيصا إلدارة مكتبك 

داخل شركتك أو مصنعك أو موقع عملك.
فإن كنت مهنيا محترفا في املجاالت الفنية بفروعها كالهندس���ة 
أو احملاس���بة أو التمويل أو املوارد البش���رية أو تقنية املعلومات 

أو اإلدارة املكتبي���ة فس���وف يتوافر لديك ضلعا 
اإلدارة الناجحة معا وهما املهارات الفنية واملهارات 

اإلدارية والقيادية.
وعن كيفية حصول املتدرب على الشهادة بعد 
البرنامج قالت محس���ن »هذه هي امليزة من كون 
 ،ICPM املستشارين العامليني شريكا معتمدا ملعهد
حيث تقوم الشركة بتنظيم االختبار املؤدي إلى 
احلصول على الشهادة من خالل تسجيل املشاركني 
لدى املعهد وإعداد وتهيئة قاعة االختبار بالكويت 
واحلصول على تقرير النتيجة والشهادة وتسليمها 
للمش���ارك بعد اجتياز االختبار. ومن هنا نقدم 
للمش���ارك خدمة متكاملة«، تضاف إلى اختيارنا 
حملاضرين متميزين ممن ميتلكون اخلبرات العملية 
املوثقة بدولة الكويت ودول الشرق األوسط والعالم. 
ونقيم البرنامج للراغبني في حضور برنامج املراجعة حسب خطة 
الشركة السنوية كما نوفره للشركات بالنظام التعاقدي ليقتصر 

على موظفيهم فقط، ولكل مميزاته.
وتطرقت محسن الى اهم املميزات قائلة: »بعد ان يجتاز املتدرب 
االختبار سوف يدرج معهد ICPM اسمه في قائمة تضم آالف املدراء 
احملترفني على مس���توى العالم حلملك شهادة CM، كما تضع لقب 
)CM( بعد اسمه فيكون جواز مرور لك داخل شركتك عندما تسنح 
فرص الترقي وعند رغبته في الترش���يح للعمل في أكبر الشركات 

للحصول على املناصب القيادية في مجاله أو في اإلدارة.
وأش���ارت إلى مسألة مهمة تتصل مبعايير الشركات في اختيار 
املدراء أو ترقية موظفيهم للمناصب القيادية واإلشرافية، ومن ثم 
تصبح هذه الش���هادة معيارا حاس���ما في اتخاذ القرار بهذا الشأن 
فتزيح عن كاهل متخذي القرار جزءا كبيرا من التفكير بهذا الشأن 
ألنها تدلهم على مواصفات وإمكانيات املدير احملترف وتبني التزام 
الش���ركة بجودة اإلدارة، داعية املهتمني من األفراد والشركات لرفع 
الكفاءة املهنية وتوثيق خبرات املدراء واإلش���رافيني إلى التسجيل 
في البرنامج ألنه فعال يضيف قيمة حقيقية للحاصل على الشهادة 

ولبيئة العمل احملترفة.

القناعي: 100 مليون دينار أسندتها الهيئة العامة لالستثمار للمشروعات الصغيرة
عبر »الكويتية لتطوير المشروعات« وتنفيذ 22 مشروعًا بقيمة 3 ماليين دينار خالل 2009

500 ألف دينار الحد األقصى لدعم المشروعات الصغيرة بنسبة 80% من إجمالي حجم المشروع بنظام »المشاركة المتناقصة«
تدشين مشروع أجرة تحت الطلب للسيدات فقط خالل أيام في تجربة غير مسبوقة على المستوى المحلي ومشروع جديد لخدمات الطباعة

منال محسن

)أحمد باكير(لقطة جماعية لقياديي الشركة مع أصحاب املبادرات للمشروعات الصغيرة»من اليسار« حسان القناعي وأمل الثنيان وزينب الوزان خالل املؤمتر الصحافي

جانب من املشاركني في البرنامج التدريبي

محمود فاروق
كش���ف مدير عام الشركة 
الكويتية لتطوير املشروعات 
الصغيرة التابعة للهيئة العامة 
لالستثمار حسان القناعي عن 
حجم احملفظة املخصصة من 
»الهيئة« للمشروعات الصغيرة 
البالغ 100 مليون دينار، مبينا ان 
اجمالي رؤوس اموال املشروعات 
الت���ي مت دعمه���ا والبالغة 22 
مشروعا متنوعا بلغ 3 ماليني 

دينار.
وافاد القناعي خالل املؤمتر 
الذي عق���د امس  الصحاف���ي 
الستعراض اهم اجنازات الشركة 
منذ بداية العام وحتى اآلن من 
حيث حجم االستثمارات الكلية 
في املشروعات الصغيرة فضال 
املتميزة، بأن  عن املشروعات 
احلد االقصى لدعم الشركة الي 
مش���روع ال يتجاوز 500 ألف 
دينار، لتصل نسبة املشاركة 
املتناقصة 80% من جانب الشركة 
و20% من جانب مدير املشروع 
الذي يعتبر مالك املبادرة، مشيرا 
الى ان مدة املشاركة تنتهي بعد 
8 س���نوات بانتهاء سداد قيمة 
املشروع بالكامل الى الشركة.

واوضح القناعي ان الشركة 
تتحمل نسبة املخاطرة بالكامل 
في حال���ة تعرض املش���روع 
ان الشركة  للخس���ارة، مبينا 
العمالة وليس  تستهدف دعم 

الربحية وحتقيق العوائد.
وق���ال القناعي في بيان له 
الكويتية تواصل جهودها  ان 
في دعم اصحاب املبادرات من 
الكويتيني لتأسيس مشاريعهم 
اخلاصة بهم وفق رؤية واضحة 

واهداف محددة.

خطة استراتيجية

وبني ان الشركة اتبعت خطة 

مرة في مشاريع مهنية رائدة 
منها مش���اريع طبية متخصصة 
وغيرها من املش��اريع املهنية، 
الش���ركة بتأسيس  كما قامت 
مش���روع غير مس���بوق على 
الدولة وهو مشروع  مستوى 
اج���رة حت���ت الطل���ب خاص 
بالسيدات والذي سيرى النور 

خالل االيام املقبلة.

برنامج المشاريع

وذكر ان الشركة ادركت اهمية 
املواطنني  توجيه املؤهلني من 
الكويتيني ال���ى املجاالت التي 
حتتاج اليه���ا البالد في مجال 
وتكنولوجي���ا  االتص���االت، 
املعلوم���ات وكذل���ك تزوي���د 
العملية  املبادرين بامله���ارات 
املناسبة ملشاريعهم ووضعت 
لذلك برنامجا طموحا للتوسع 
في التدريب، مؤكدا ان الشركة 
س���تتمكن من االس���تفادة من 
التفكير االبداعي لدى املؤهلني 
الكويتي���ني وتعزي���ز امكانية 
تقدمهم بأفكار متميزة ملختلف 
املشاريع في املجاالت احليوية 
واالكثر اهمية في عصر العلم 

واملعرفة.

دعم المشروعات

من جانب آخر، قالت مدير 
تقييم املشروعات بالوكالة م.أمل 
الثنيان ان الش�����ركة حرصت 
على تنوي���ع خدم���اتها عبر 
دعمها ألصح���اب املبادرات من 
الكويتيني لتأسيس مشاريع����هم 
اخلاصة حيث ضمت املشروعات 
قطاع اخلدم���ات والصناعة الذي 
يعتمد على أس���لوب املشاركة 
الذي مت استخدامه  املتناقصة 
في العديد من الدول األجنبية 
وأثبت جناحه على مدى األعوام 

املاضية.

الفنية االدارية اكتسبت العديد 
من اخلبرات خالل مراحل عملها 
منذ تاريخ تأسيسها عام 1997، 
وكان من نتيج���ة ذلك اعتماد 
مجلس ادارة الشركة السلوب 
املش���اركة املتناقص���ة والذي 
يحقق مميزات غير مس���بوقة 
للمبادرين وميكنهم من امتالك 
مش���روعهم بالكامل من خالل 

االرباح احملققة.

سياسات استراتيجية

واضاف ان تطوير الشركة 
للسياسات وآليات العمل ادى 
املبادرين  اع���داد  الى زي���ادة 
من اجلنس���ني وتنوع انشطة 
املشاريع لتدخل الشركة الول 

استراتيجية واضحة املعالم كان 
من اولوياتها استقطاب العمالة 
الوطني���ة ومن ث���م تدريبهم 
وتأهيلهم، فض���ال عن توفير 
بيئة صاحلة للعمل مبجموعة 
من القيم اجلوهرية لتمكينهم 
من اداء اعمالهم بكفاءة عالية 

وبقدر كبير من االتقان.

اصحاب المبادرات

واشار الى ان الشركة تعمل 
جنبا الى جنب مع املؤهلني من 
الكويتيني واصحاب املبادرات 
لتنمي���ة قدراته���م واط���الق 
طاقتهم االبداعية ومتكينهم من 
ممارس���ة العمل احلر وامتالك 
مشروعهم اخلاص الذي بشأنه 

يساهم في تعزيز دور القطاع 
اخل���اص وحتقي���ق مزيد من 
التوازن والتنوع في االقتصاد 

من جه���ود بناءة في التوجيه 
والنصح للش���ركة وما تقدمه 
من دعم مادي ومعنوي مما كان 

الكويتي.
ولفت القناع الى دور الهيئة 
العامة لالس���تثمار وما تبذله 

له ابلغ االثر في دعم مس���يرة 
الشركة.

وذكر ان الشركة واجهزتها 

»المستشارون العالميون« تطرح الشهادة المهنية للمدير المعتمد 
كشريك حصري لمعهد »المدراء المعتمدين«

»بروتيفتي ممبر فيرم« عقدت برنامجها التدريبي 
عقدت »بروتيفتي ممبر فيرم الشرق األوسط« مؤخرا برامج تدريبية 
عن إدارة خدمات وحوكمة تكنولوجيا املعلومات. هذا وقد استفاد لفيف 
من املشاركني العاملني في مؤسسات رائدة في مختلف قطاعات النفط 
والغاز، والقطاع املصرف���ي، وإدارة األصول، والتصنيع، واملقاوالت، 
من البرامج التدريبية املعتمدة. وقد ش���ملت البرامج التدريبية دورة 
 ITIL( تأسيسية حول مكتبة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات
 CobiT( واألهداف الرقابية للمعلومات والتكنولوجيا املتعلقة بها ،)v3
4.1(. ومن املعروف أن إطاري العمل هذين معروفان عامليا ومستخدمان 
في مختلف قطاعات األعمال. وبهذه املناسبة قال املدير اإلداري اإلقليمي 
لدى بروتيفتي ممبر فيرم )الش���رق األوسط( سنثل كومار، »تعتبر 
بروتيفتي ش���ركة رائدة عامليا في قطاع خدمات استش���ارات مخاطر 
تكنولوجيا املعلومات، كما حتتل مكانة متميزة متكنها من عقد برامج 
تدريب مخصصة لتلبية احتياجات مجتمع تكنولوجيا املعلومات. هذا 
ويقدم مدربونا املعتمدون مزيجا فريدا من املعرفة واخلبرة الفنية في 
العمل مع املؤسسات الرائدة في الشرق األوسط. ونخطط حاليا لتنظيم 

برامج تدريبية تشمل جوانب أخرى ضمن تكنولوجيا املعلومات.

تؤهل العتماد المتدرب كمدير من المعاهد األميركية

مشروعات تم تنفيذها عبر »الكويتية«
اس��تعرض عدد من املدراء املشروعات الصغيرة التي مت تنفيذها 
وجار االعالن عنها بداية العام املقبل، وكان اهمها تدش��ني مشروع 
غير مس��بوق على مستوى الكويت وهو مشروع أجرة حتت الطلب 
خاص بالس��يدات لتغطية منطقتي الس��املية وحولي، ومشروع آخر 
متعلق بخدمات طباعة وتغليف املستندات خلدمة القطاعني احلكومي 
واخلاص، وآخر مشروع تأسيس مطعم ايطالي على احدث مستوى 
وبخبرات محلية وايضا مش��روع متعلق بش��ريحة االطفال لتنمية 

املهارات الرياضية والفكرية لهم.

قال مدير شؤون الشركة س���مير اللوغاني ان مجال دعم 
اصحاب املبادرات للمش���روعات الصغي���رة مفتوح للجانب 
الكويتي بحيث ال يتعدى عمر صاحب املبادرة 21 عاما فضال 

عن ضرورة التفرغ للمشروع.
 مبين���ا ان احل���د األقص���ى لتم���ويل املش��������روع هو 
500 الف دينار وتصبح االدارة لدى صاحب املب���ادرة بينما 
تتحمل الش���ركة اخلسارة في حالة فشل املشروع وتعرضه 

للخسارة.

شروط دعم المشروعات الصغيرة


