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...التطوير

بعد اس���تعراضنا ملرحلة اإلنش���اء في األسبوع املاضي، نس���تكمل سلسلة املراحل 
الرئيسية لتطوير املشاريع التجارية باستعراض مرحلة التطوير.

تعتبر مرحلة التطوير من أكثر املراحل التي تتطلب التأني والتحليل املستمر ملعطيات 
عدة منها على سبيل املثال ال احلصر، وضع السوق املستهدف إلنشاء النشاط التجاري، 
حجم املبلغ املس���تثمر في املشروع واألخذ باحلس���بان احلاجة »التمويلية« الستكمال 
مرحلة تطوير املش���روع حسب خطة العمل املوضوعة مسبقا )التي متت صياغتها في 

مرحلة اإلنشاء(.
كما تعتبر هذه املرحلة مهمة لصاحب املشروع لتحقيق امليزة النسبية والتنافسية 
لكي يتميز املشروع عن باقي املشاريع في القطاع املستهدف، ببساطة )شنو عندي مو 

عند غيري!(.
لقد ذكرنا في مقال األس���بوع املاضي »مرحلة اإلنش���اء« حتديد املدة الزمنية إلمتام 
املش���روع والغرض من ذلك هو االلتزام بخطة واضح���ة املعالم والتي بدورها تتضمن 
املدة الزمنية لتطوير املش���روع )التي ممكن أن تكون من عدة خطوات وال تقتصر على 

خطوة واحدة فقط(. 
وبوجود مدة زمنية لتطوير املشروع يسهل على الشخص القائم على املشروع إيجاد 

احللول املناسبة لدفع عجلة دوران الشركة أو املؤسسة وإدارتها بالطريقة املثلى.
التطوير ال يقتصر على الشركة أو املؤسسة أو املشروع فقط، وإمنا يتعدى ذلك ليصل 
إلى التطوير املهني والتنمية البش���رية للفرد القائم على هذا النشاط، حيث يجب على 
صاحب املشروع أن يحرص على تطوير الذات واتباع أحدث األساليب اإلدارية واملهنية 

التي من شأنها أن تضيف قيمة للمشروع وتساهم في تطويره.
وقود املشاريع الناجحة هو ببس���اطة »املوارد البشرية« متمثلة بصاحب املشروع 
أو من يديره، اإلدارة الناجحة تس���عى إلى التطوير املستمر، حيث ال يوجد حد للتطور 

كما ال يوجد حد للعلم.

... وفي النهاية

دعوة من آيديلتي للتطوير وإلى اللقاء األسبوع القادم ومرحلة االحتضان.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها 
على إنش��اء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة 

القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
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رنا الرشيد

جانب من احلضور الكبير في حفل االفتتاح قص شريط افتتاح مصنع اخلليج الدولي لألنابيب

بتكلفة أقل ورسائل نصية مجانية غير محدودة

»ڤيڤا« تطلق خدمة »الصديق المفضل«
وسعت شركةVIVA لالتصاالت في الكويت نطاق 
خدمة »الصديق املفضل« لتش���مل عمالء خطوط 
الدفع اآلجل واملسبق في آن معا، لتكون بذلك أول 

مشغل محلي يطلق هذه اخلدمة احلصرية.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن خدمة 
 VIVA الصديق املفضل« تتيح ألي عميل على شبكة«
باختيار رقم آخر على نفس الشبكة، واالتصال به 
بتكلفة أقل للدقيقة وإرسال رسائل قصيرة مجانية 
غير محدودة. هذا وميكن للعميل تغيير رقم الصديق 

املفضل في أي وقت بتكلفة بسيطة.

وبهذه املناس���بة أعربت مديرة إدارة التسويق 
في ش���ركة VIVA رنا الرشيد، عن اعتزاز الشركة 
بتقدمي هذه اخلدم���ة املميزة لعمالئها التي جتمع 
بني تكلفة االتصال املنخفضة والرسائل القصيرة 
املجانية، والتي تبقيهم على اتصال مس���تمر مع 

أصدقائهم املفضلني.
وأضافت الرشيد قائلة: »خدمة الصديق املفضل 
هي جزء من خطتنا في جعل التواصل أسهل بني 
العمالء، ضمن شبكة واسعة من عمالء الدفع اآلجل 

واملسبق«.

قيمته 112.6 مليون دوالر وطاقته اإلنتاجية تزيد على 250 ألف طن سنويًا

»مؤسسة الخليج لالستثمار« تفتتح مصنعًا في عمان

أعلنت مؤسسة اخلليج لالستثمار عن افتتاح مصنع 
اخلليج الدولي لألنابيب في سلطنة عمان والذي تساهم 
فيه املؤسسة بنس����بة 20% بشكل مباشر، كما تساهم 
مؤسسة عمان لالس����تثمار في املشروع بنسبة %30، 
وهي مؤسسة متتلك فيها مؤسسة اخلليج لالستثمار 
نسبة 50% من رأس املال. هذا وقد جرى حفل االفتتاح 
حتت رعاية وحضور وزير النفط والغاز في س����لطنة 

عمان د.محمد بن حمد بن سيف الرمحي. 
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة 
اخلليج لالس����تثمار هشام الرزوقي ان مشروع مصنع 
اخلليج الدولي لألنابيب يأتي لينضم إلى سلسلة املشاريع 
احليوية التي شاركت فيها املؤسسة مؤخرا، مشيرا إلى 
أن مثل هذه املشاريع تعد جزءا من الرؤية املتكاملة لدى 
مؤسسة اخلليج لالستثمار والهادفة إلى إطالق مشاريع 

مرتبطة بالقطاعات االقتصادية الرئيسية في مختلف 
دول مجلس التعاون اخلليجي، كما أنها ستشكل مقدمة 

لطرح املزيد من املشاريع خالل املرحلة املقبلة. 
وأوضح ان طرح املش����روع يأتي في سياق اخلطة 
الصناعية املتكاملة التي طرحتها السلطنة، وهو يهدف 
إلى تلبية الطلب احملل����ي واخلليجي املرتفع على هذا 
النوع من املنتجات خصوصا في ظل احلركة النشطة 
لتطوير البن����ى التحتية في مختلف دول اخلليج، كما 
أنه يعد األول من نوعه في الش����رق األوس����ط وشبه 

القارة الهندية. 
وأضاف الرزوقي أن مثل هذه املش����اريع تنس����جم 
مع األهداف الرئيسية التي من أجلها أنشئت مؤسسة 
اخلليج لالس����تثمار كمؤسسة خليجية ذات رأس مال 
مشترك تهدف إلى االرتقاء بالنشاط االقتصادي في دول 

املجلس، مبا ينسجم مع الرؤى االقتصادية حلكومات 
املنطقة ومبا ينعكس إيجابا في رفع مستوى معيشة 

مواطني هذه الدول«.
وشدد الرزوقي على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة 
اخلليج لالستثمار، وجناحها في تكريس نفسها كنموذج 
يحتذى ضمن املبادرات اخلليجية املشتركة، حيث ساهمت 
في إطالق عدة مشاريع في دول خليجية مختلفة ساهمت 
في حتقيق التكامل االقتصادي بني هذه الدول، وهو ما 
يصب في سياق جهود قادة دول مجلس التعاون الهادفة 

إلى االرتقاء بالعمل اخلليجي املشترك. 
هذا وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع نحو 112.6 
مليون دوالر، فيما تقدر طاقته اإلنتاجية مبا يزيد على 
250 ألف طن س����نويا، وقد بدء نشاطه التشغيلي بعد 

مرور 20 شهرا على وضع حجر األساس. 


