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BYD F3 السيارة

النشاط حال إنشائه. يجب على صاحب 
املبادرة دراسة السوق لقياس مدى قابلية 
هذا السوق الستيعاب الفكرة التجارية، 
ومن ثم دراس���ة التكلفة املالية إلنشاء 
املشروع)فالتكلفة املادية للدراسة(ستغني 
صاحب املشروع من تكاليف مادية طائلة 

ألمور لم تكن في حسبانه.
� نحث صاح���ب املبادرة على إيجاد 
الشريك املناس���ب ليكون قيمة مضافة 
للمشروع، فقد قمنا مبناقشة طرق دراسة 
شخصية الشريك وكيفية التعامل فيما 

بني الشركاء في مقال سابق.
وض���ع خطة عمل واضحة وس���هلة 
التطبيق لتكون خارطة الطريق إلجناح 
املشروع، حيث تسهل ألصحاب املشروع 
معرفة أدوارهم بوضوح، ومعرفة أهدافهم 

املختلفة والسبل لتحقيقها.
� حتديد مدة زمنية )معقولة( إلمتام 
إنشاء املش���روع وتغطية كل خطوات 
اإلنش���اء في الوقت الزمني احملدد لكل 
خطوة، مما يسهل قياس معدل اإلجناز 

للمشروع.
� اجلدية واالنضباطي���ة في العمل، 
فالقيام بإنشاء املشاريع بحاجة إلى تركيز 
تام وانضباط، والذي من شأنه أن يعود 

بالفائدة على صاحب املبادرة.
فعدم االس���تعجال والتروي يساعد 
على اكتش���اف النواقص والقدرة على 

تصحيح املسار.

.. وفي النهاية

دعوة مفتوحة من آيديلتي لألسبوع 
القادم ومرحلة التطوير.

في ظل متابعتنا لألساليب املختلفة 
املتبعة وجتاربنا في قطاع املال واألعمال 
ف���ي الكويت ومبا يخص املش���اريع 
التجارية املختلفة، فقد قمنا بصياغة 
منهجية خاصة بآيديلتي والتي ترتكز 
على أربع مراحل أساسية لبناء مشاريع 
جتارية ناجحة بإذن اهلل، هي: اإلنشاء، 

التطوير، االحتضان، والرعاية.
سنقوم باس���تعراض هذه املراحل 
في 4 حلقات منفصلة، ابتداء مبرحلة 

اإلنشاء )موضوعنا لهذا األسبوع(.

..اإلنشاء

الت����ي تتمثل في  الش����يقة  املرحلة 
والدة الفك����رة التجاري����ة واحملاول����ة 
اجل����ادة لترجمتها إل����ى واقع ملموس 
بهدف حتقيق عوائ����د مادية ومعنوية 
من ش����أنها دفع عجلة التقدم للنشاط 

التجاري املستهدف.
في أغلب األحيان تصاحب هذه املرحلة 
بعض العوائق اخلارجة عن س���يطرة 
صاحب الفكرة أو املشروع، وتتمثل هذه 
الترخيص والتأسيس،  العوائق بأمور 
ولكن عادة ما ترى ه���ذه الفكرة النور 

و»ربك يسهلها«.
في واقع األمر هناك أمور أهم بكثير 
من »لوية« التأس���يس وبنظرنا تعتبر 
م���ن أبجديات مرحلة التأس���يس وهي 

كاآلتي:
� دراسة الفكرة التجارية من جميع 
النواحي املالية واإلدارية، حيث ان في 
هذه الفترة عادة ما تكتش���ف الثغرات 
التي إن لم يتم عالجها فسوف تقوم بهدم 

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على 
إنشاء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور 

في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
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*

المراحل الـ 4 الرئيسية لتطوير المشاريع التجارية )1(
»المزايا« تدعم »مشروع وطن« ضمن ملتقى »كويتي وأفتخر«

»BYD« في المراتب الثالث األولى بالصين 
أعلن احتاد مصنعي السيارات الصينية 
مؤخرا عن احدث ارقام مبيعات الس����يارات 
لشهر ديسمبر 2009، حيث سجلت سيارات 
»بي واي دي« رقما قياسيا جديدا في مبيعاتها 
خالل الشهر مببيع 60150 سيارة، فقد حقق 
أفضل موديالتها »أف 3« مبيعات قياس����ية 
جديدة بلغت 40000 سيارة في شهر ديسمبر 
مبفرده مسجلة مركزا متقدما بني السيارات 
األكثر مبيعا في الصني، وقد احتلت »بي واي 
دي« مرتبة متقدمة كواحدة من أفضل شركات 
صناعة السيارات في الصني بعد »شنغهاي 
GM« و»شنغهاي VW« من ناحية املبيعات 
الشهرية التي عكست قوة زخم مبيعات »بي 

واي دي« ومنوها املتواصل. 
واجلدير بالذكر ان شركة اخلليج العمال 
املقاوالت والتجارة ذ. م. م هي ممثل ش���ركة 

»ب���ي. واي. دي« في الكويت حيث مت إطالق 
س���يارات »بي واي دي« رسميا في الكويت 
في العاش���ر من ديس���مبر 2009، وقد قدمت 
»بي واي دي« كال م���ن املوديل »أف 3«، 1.6 
ليتر، 4 ابواب س���يدان متوافرة بناقل حركة 
اوتوماتي���ك، واملوديل »اف 6 »الفاخرة جدا، 

اوتوماتيك بالكامل، 4 ابواب سيدان. 
ويتميز موديل »بي واي دي أف 3 »بجاذبية 
تصميمه وخاصة الش���بك األمامي وأضوية 
أمامية من الكروم، ودعاميات بألوان متناسقة 
ومراي���ا خلفية تضفي عليها مزيدا من أناقة 
التصميم والشكل. السيارة مزودة مبحرك فعال 
س���عة 1.6 ليتر من ميتسوبيشي بتقنية »ام 
في في« وناقل حركة اوتوماتيك 4 سرعات، 
ومقود آلي، وفتحة بالسقف تفتح وتقفل آليا، 
وفتح وإقفال السيارة عن بعد، ونوافذ آلية.

الشباب الكويتي املوهوب على 
ترجمة طاقات���ه وابداعاته في 
بيئتها الصحيحة. كما أن املشروع 
يوفر مجموعة من املكاتب الذكية 
ومرس���م ومش���غل مجهز بكل 
االدوات املطلوبة للمبدعني بهدف 
اكتشاف طاقاتهم واستثمارها 

بشكلها الصحيح«.
من جهته، قال رئيس مشروع 
كويتي وأفتخر ضاري الوزان: 
»إن رعاية شركة املزايا القابضة 
مللتقى كويت���ي وأفتخر تأتي 
ضمن سلسلة متواصلة بيننا 
امتدت لثالث سنوات، لتجسد 
شركة املزايا رسالتها االجتماعية 
والدور الكبير والدعم احلقيقي 
والالمح���دود مللتق���ى كويتي 
وافتخر وال���ذي يعتبر الداعم 
األساس���ي للش���باب الكويتي 

واملشاريع الصغيرة«.
وأضاف الوزان: »يعد الدعم 
الذي يلقاه ملتقى كويتي وافتخر، 
املش���روع غير الربح���ي، دعما 
لعجلة االقتصاد احمللي خصوصا 
أنه يحتضن املشاريع الصغيرة 
والتي تعتبر معظمها مشاريع 
وليدة وتتطلب من كل املعنيني 
االهتمام واإلرشاد املتواصل«. 

الكافية  الق���درة  لكنه ال ميلك 
الفتتاح معرض خاص وإطالق 

عمليات تسويقية موسعة.
وفي هذا اإلطار، قال مساعد 
نائب الرئيس ألعمال التسويق 
جاسم الغامن: »هذه ليست املرة 
األولى التي نساهم من خاللها 
في رعاية انشطة مهمة من هذا 
القبيل، وهذا هو أقل واجب ميكن 
أن نقدمه للمجتمع والش���باب 
والبل���د ال���ذي احتضن���ا منذ 
انطالقتنا حتى اليوم. وواجبنا 
نحو اجليل الصاعد يحتم علينا 
دعم الطاقات الشابة وتأمني بيئة 

مثالية لتنفيذ إبداعاتهم«.
وأضاف: »لق���د حرصنا أن 
تتضمن مشاريعنا وعلى رأسها 
سفن زونز قسما خاصا بالشباب 
املبدع في شتى املجاالت كالرسم، 
والنحت، والزخرفة، والتصميم 
املعماري، والتصميم الداخلي، 
املواقع االلكترونية،  وتصميم 
الرس���وم املتحركة،  وتنفي���ذ 
والتصوير، وتنسيق احلدائق 
وغيرها.. وسفن زونز هو أحد 
التي توفر مساحات  املشاريع 
معدة لإليجار بأس���عار رمزية 
جدا، وتشجيعية بهدف مساعدة 

مع���رض يجم���ع العدي���د من 
امل���اركات التجاري���ة اخلاصة 
بعالم البناء والهندس���ة ضمن 
مساحات صغيرة في مشروع 
»7 زونز«، تع���رض املنتجات 
أمام الزوار بأس���عار منافسة. 
وتستقطب هذه املبادرة، املدرجة 
ضمن خطة سفن زونز للتوسع 
ف���ي الكويت حالي���ا واخلليج 
والشرق األوس���ط في مرحلة 
الحقة، جميع املاركات التجارية، 
وهي مخصصة ألصحاب احملال 
إلى جانب  التجارية والتجار، 
الشباب الراغب بتسويق ماركة 
معينة قد حصل على وكالتها، 

جناح املبادرة بنسختها األولى 
واإلقبال الكثيف على املساحات 
التأجيرية املخصصة للشباب 
املبدع بأسعار رمزية. وستقوم 
املزايا باستقبال طلبات الشباب 
الراغبني بحجز مساحة لهم ضمن 
الكويتي خالل  اإلب���داع  مركز 
تواجده���ا في معرض »كويتي 

وأفتخر«.
املزايا خالل  كما س���تطرح 
مش���اركتها في املع���رض هذا 
العام مبادرة معرض »7 زونز 
للم���اركات التجارية املتعددة« 
الت���ي تعد األولى م���ن نوعها 
في املنطقة، وه���ي عبارة عن 

أعلنت شركة املزايا القابضة 
رعايتها مللتقى »كويتي وأفتخر« 
الذي يحمل عنوان »مش���روع 
وطن« له���ذا العام، وذلك دعما 
لفكرة امللتقى الهادفة إلى مساندة 
الشباب الكويتي حديث التخرج 
ومس���اعدتهم عل���ى اإلنطالق 
مبشاريعهم الصغيرة وإظهار 
إبتكارات���ه وإبداعاته في إطار 
التطورات  تنافس���ي يواك���ب 

احلاصلة في العالم.
وقد اعتبرت املزايا رعايتها 
للملتقى مواصلة لنهج الشركة 
الداع���م للش���باب الكويت���ي، 
خصوصا بعد إطالق مجموعة 
من املب���ادرات الفريدة في هذا 
املجال على سبيل »سفن زونز 
ديزاين سنتر« ومركز اإلبداع 
الكويتي واملس���ابقات اخلاصة 
الكويت  الهندس���ة في  بطالب 
والهادف���ة إلى تنفي���ذ أعمالهم 
اإلبداعية وتعريف األس���واق 
بها وتقريب املسافة بينهم وبني 
سوق العمل الذي سيخوضون 

غماره في املستقبل.
كما أعلنت املزايا عن إطالقها 
مبادرة »مركز اإلبداع الكويتي« 
الثانية، وذلك بعد  بنس���خته 

أطلقت مركز اإلبداع الكويتي بنسخته الثانية

جاسم الغامنضاري الوزان


