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الرعاية

املرحلة الرابعة واألخيرة من مراحل تطوير املشاريع التجارية حسب منهجيتنا في 
شركة آيديليتي.

عادة ما تكون هذه املرحلة مطابقة ملرحلة االحتضان مع اختالف بس���يط يكمن في 
توفير البعد االس���تراتيجي للمش���روع وتقليل اعتماد املش���روع على صاحبه في ظل 
املتابعة اللصيقة له، وتس���هل املتابعة بسبب اكتساب صاحب املشروع خبرة في إدارة 
املشروع، ونقل جزء من مسؤولياته للكوادر البشرية املساندة التي أثبتت جدارتها في 

فترة االحتضان، وملا يوفره املشروع من عوائد معنوية ومادية.
توفير البعد االستراتيجي مهم الستمرارية املشروع وجناحه، حيث ان بلوغ املشروع 
مرحلة االستقرار ممكن أن يعود بالسلب جتاهه في ظل فقدان احلماس »منطقة الراحة«. 
فمقولة »مكانك راوح« يجب أن حتذف من قاموس أبجديات اإلدارة لدى صاحب املشروع، 
باإلمكان استبدالها مبقولة »لألمام سر« فالتقدم وإن كان بطيئا يجب استمراره، ولتحقيق 

هذه االستمرارية يجب على املبادر أن يرسم استراتيجية التوسع والتطوير.
رس���م االستراتيجية يبدأ من املتابعة الدورية لنشاط املشروع، والتي بدورها تظهر 
»خط س���ير النشاط« ومن ثم حتديد الوجهة املستقبلية له، فإن كان املشروع لم يوفر 
العوائد املرجوة فبإمكان صاحب املشروع القيام بتغيير استراتيجية إدارة املشروع أو 

أساليب تسويقه أو حتى تغيير النشاط إن لم يكن مجديا.
وفي حال جناح املش���روع وسيره على الطريق الصحيح يستطيع صاحب املشروع 

رسم استراتيجية التوسع والتي ممكن أن تكون كاآلتي:
1 � دراسة امكانية افتتاح أفرع جديدة للنشاط.

2 � إيجاد شريك استراتيجي للتوسع.
3 � االندماج مع أو االستحواذ على نشاط شركة بغرض التوسع االستراتيجي.

تعتبر هذه النقاط نواة عمل دؤوب ودراس���ة مس���تمرة القتن���اص الفرص وتقليل 
املخاط���ر، وال ميكن أن تعتبر تأكيدا لنجاح أي مش���روع. ولكن في حال إمتام تطبيق 
البعد االستراتيجي يجب على صاحب املشروع القيام باسترجاع اخلطوات واملراحل ال� 

4 الرئيسية لتطوير املشاريع التجارية إلجناح محاولة التوسع.
إميانا منا بأن املبادرة هي أساس محاولة النجاح وبأن اهلل هو ولي التوفيق، استطعنا 
أن نذكر لكم قراءنا األعزاء نبذة بس���يطة عن منهجيتنا في تطوير املشاريع التجارية. 
وفيما يل���ي ملخص عن كل مرحلة من مراحل التطوير التي قمنا باس���تعراضها خالل 

األسابيع املاضية:
1 � اإلنشاء )مرحلة التخطيط ووضع خطة العمل(.

2 � التطوير )مرحلة تطوير أساليب إدارة املشروع من موارد مالية وبشرية(.
3 � االحتضان )مرحلة تطبيق خطة العمل ومعاجلة سلبياتها(.

4 � الرعاية )مرحلة املتابعة اللصيقة والبعد االستراتيجي(.

.. وفي النهاية

دعوة من آيديلتي لتطوير مشاريع جتارية ناجحة بإذن اهلل.

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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سيتارامان: توقعات بارتفاع النمو العالمي 4% في 2010
قامت غرفة التجارة األوروبية األميركية بتنظيم 
مؤمتر على هامش املنتدى اخلامس للمال واالستثمار 
في قطر بتاريخ 25 مارس في مقر الفرع الرئيسي 
للشركات لبنك كريديت دي نورد في باريس. وقد 
حضر املؤمتر لفيف من كبار املصرفيني الدوليني 

والعرب ورجال االقتصاد واألعمال.
وقد حتدث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر. 
سيتارامان في املؤمتر وجاءت كلمته حتت عنوان 
»االقتص���ادات اخلليجية والفرص القائمة«، وقد 
س���لط الضوء في كلمته على األوضاع احلالية 
السائدة في االقتصاد العاملي، وتأثير هذه األوضاع 
على أسواق العملة، والسلع، والسندات، واألسهم، 

والعقارات.
كما حتدث عن االستقرار املالي في اقتصادات 
العال���م، والتوقع���ات املس���تقبلية اخلاصة بها 
مع الوض���ع في االعتبار األزم���ة املالية احلالية 
والتغييرات التي يجب إجراؤها في السياس���ات 
على مس���توى االقتصاد الكلي واملستوى املالي/ 
النقدي من أجل اخلروج من هذه األزمة. موضحا 
أن االقتصاد العاملي بدأ يسترد عافيته بشكل أقوى 

مما كان متوقعا، ولكن تختلف 
التعافي من منطقة  سرعة هذا 

ألخرى.
وقد ركز س���يتارامان على 
أهمية التعاون بني الهيئات املالية 
الدولية املختلفة والشراكة بني 
القطاع���ني العام واخلاص على 
مستوى العالم من أجل التغلب 
على التراجع االقتصادي، مشيرا 
إلى جناح هذه الش���راكات في 

قطر.
وأضاف قائال: »س���تصبح 
الش���راكة ب���ني القطاعني العام 
واخلاص األسلوب األكثر فعالية 

إلضافة قيمة حقيقية إلى مفهوم السعادة اإلجمالية 
احمللية ولتعزيز االنسجام في اقتصاداتنا، ويعد 
هذا النوع من التطور الذي شهدته قطر منوذجا 
لتقارب املصالح العامة واخلاصة لتحقيق مصلحة 
الدولة ككل، وهذه الش���راكة بني القطاعني العام 
واخلاص تخلق اس���تقرارا ماليا ومتهد الطريق 

للنمو في املستقبل«.
وشرح سيتارامان تأثير األزمة 
املالية العاملية على االقتصادات 
احلقيقية القائمة على الس���لع 
األولية كاقتص���ادات كل الدول 
اخلليجية والت���ي تتحكم فيما 
نسبته 45% من احتياطي النفط 
في العالم و18% من احتياطي الغاز 
الطبيعي في العالم، وقال في هذا 
الصدد: »من املتوقع أن تش���هد 
االقتص���ادات احلقيقية القائمة 
على السلع األولية كاقتصادات 
اخلليج تقلبات في سوق األوراق 
املالية نتيجة لالجتاهات السائدة 
في السوق رغم الطفرة األخيرة، ومن املتوقع أن 
تشهد أيضا تدفقات مالية أقل في قطاع األعمال، 
وزيادة في اخلس���ائر االئتماني���ة، وارتفاعا في 
مخاطر امليزانية العمومية نتيجة لتراجع سعر 
املوجودات، وتقلص مستويات الربحية في قطاع 
األعمال، والتقلب في سوق السلع، وتقلص حرية 

التجارة، وتزايد التدخل احلكومي، وتغير اجتاهات 
العمالء«.

وتابع قائال: »من املتوقع أن يشهد النمو العاملي 
ارتفاعا بنس���بة 4% في 2010، ويرى العديد من 
اخلبراء أن الدول النامية ستشهد أداء قويا ويرجع 
ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب الداخلي الكبير، وأطر 
العمل االقتصادية القوية، والتجاوب مع تغيير 
السياسات. وقد تعافت األسواق املالية وشهدت 
أسواق املال استقرارا ملحوظا، وتتضمن التحديات 
الرئيس���ية حاليا مكافحة البطالة ووضع جدول 
زمني لتدابي���ر احلفز االقتصادي مع الوضع في 
االعتبار انتعاش قطاع الطلبات اخلاص ومعاجلة 
األسباب اجلذرية لألزمة من خالل إدخال التغييرات 
الضرورية في إطار عمل املخاطر واإلطار التنظيمي، 
فالسياسات النقدية واملالية بحاجة إلى أن تكون 
أكثر دعم���ا للطلب املتزاي���د وتعزيز ذلك خالل 
املستقبل القريب، مع تطوير استراتيجيات لضمان 
االستدامة املالية على املدى الطويل. عالوة على 
ذلك، فسيكون للتعاون الدولي دور مهم في رسم 

وتنفيذ هذه السياسات«.

ر. سيتارامان

»مدى لالتصاالت« تبحث فن االتصال الناجح 
لالستحواذ على رضا العمالء

نظمت مدى لالتصاالت الرائدة في تقدمي خدمة 
نقل وتبادل البيانات الالسلكية في الكويت والشرق 
األوس���ط بالتعاون مع مؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي دورة تدريبية موسعة تناولت فيها »قياس 

رضا خدمة العمالء«.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن جميع إداراتها 
العاملة املختلفة التخصصات شاركت بكثافة في 
دراسة املنهج التدريبي املكثف حول هذه املسألة 
الهامة التي تؤرق العديد من املؤسسات والشركات 
على اعتبار أن قضية »رضا خدمة العمالء« وفن 
االتصال الناجح معهم، من أولويات املنهج العملي 

ألي مؤسسة.
وأوضحت أن املش���اركة في هذه الدورة جاءت 
بغرض حتقيق االس���تفادة بأكبر قدر ممكن ألكبر 
عدد من املوظفني واملسؤولني في مختلف األنشطة، 
مشيرة إلى أنها حترص على توفير محتوى تدريبي 
متقدم يعكس احتياجات الكادر الوظيفي مبا يتماشى 

مع إستراتيجية الشركة.

وأضافت »الشك أن هناك عالقة ارتباط قوية بني 
حتقيق الرؤى واإلستراتيجية للشركات واملؤسسات 
وقدرة هذه املؤسسات على تنمية مواردها البشرية، 
وشركة مدى عرفت مدى أهمية هذه العالقة وقامت 
بغرس روح االنتماء وعززت قوة االلتزام لهيكلها 

اإلداري«.
 وبينت أنها لديها مناذج تدريبية خاصة تهتم 
بتطوير مهارات املوظفني وتعمل على إخراج اإلبداعات 
والطاقات الكامنة داخلهم مبا يضفي إيجابية أكثر 
على مناخ منظومة العمل داخل الشركة، مبا يحقق 

األهداف التي حددتها للمرحلة املقبلة.
وأكدت أن االهتمام بالنواحي التدريبية يساعد 
على تشكيل شخصية العاملني وتوحيد مفاهيمهم، 
مما يساعد على تطوير األداء وحتقيق األهداف التي 
ترمي إليها الشركة، مبينة أنها تسعى جاهدة إلى 
إيجاد الكيفية الالزمة لتحفيزه واستخراج طاقاته 
اخلالقة لتحقيق املصلحة املشتركة له وللمؤسسة 

التابع لها.

اعتبارًا من مايو المقبل بواقع 3 رحالت أسبوعيًا 

خالل ندوة عقدتها في الرياض لشركة »KBA« األلمانية حول ماكينات طباعة األوفست

»الوطنية« تتسلم طائرتها الخامسة وتطلق رحالتها إلى إسطنبول

»الخرافي« تكّرم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

اخلامس����ة لتنضم إلى أسطولها 
املتنام����ي، مبينا أن الطائرة التي 
صممت خصوصا وفق أعلى معايير 
التي حددتها  اجلودة والكف����اءة 
اخلطوط الوطنية ستوفر للضيوف 
املسافرين املزيد من خيارات السفر 
للوجه����ات احلالية باإلضافة إلى 
املزيد  الفرص����ة إلطالق  إتاحتها 
الوجه����ات اجلدي����دة والتي  من 
س����يتم اإلعالن عنها في حينها، 
ونأمل أن حتوز إعجاب الضيوف 

املسافرين.
وتعد مدينة أسطنبول من أكثر 
املدن جذبا للسياح في العالم، من 
خالل معاملها الثقافية والتراثية، 
ومنها كنيسة آيا صوفيا، وجامع 
السلطان أحمد، وقصر السالطني 
)الباب العالي(، وجامع السليمانية، 
وقصر دوملا بهجة، وجامع بورصة، 
وجزر األمي����رات والبازار الكبير 

املغلق.
ع����الوة على أنها متثل محطة 
التركية  امل����دن  انطالق لس����ائر 
الس����ياحية األخرى الس����يما مع 
التوقيت املميز لوصول رحالت 
اخلط����وط الوطنية في الس����اعة 

الثالثة عصرا.
ولعش����اق املوسيقى واألوبرا 
واالستعراضات التقليدية حصة 
أيضا، حيث ميكنهم قضاء أجمل 
األوقات املمتعة خالل مهرجانات 
املوسيقى واألوبرا املتنوعة التي 
يت����م تنظيمها ف����ي املدينة على 
مدار السنة خصوصا أنه قد متت 
تسميتها هذا العام عاصمة للثقافة 

األوروبية.
هذا وم����ن املقرر أن تتس����لم 
اخلطوط الوطنية طائرتها السادسة 
لتنضم ألسطولها في يونيو املقبل 
لتفتح املجال لتقدمي خدمات أفضل 
وخيارات أوسع لوجهات الناقلة 
احلالية باإلضافة إلى إطالق وجهات 

أخرى مستقبلية.

جند، ومن بني الشركات التي مت 
القابضة  البيان  تكرميها شركة 
التي اشترت أكبر ماكينة طباعة 
)LTTLT/7/185 )KPA في العالم 
الوحدات وتضم  من حيث عدد 
سبع وحدات طباعة UV ووحدتي 
يوفي )U.V( وثالث وحدات دراير 

ومزايا أخرى متنوعة.
وقد أشار مدير فرع الرياض 
لقط���اع ال���ورق واملع���دات في 
مجموعة اخلرافي فايز كستيرو 
إلى أن املجموعة حازت ثقة وثناء 
 »KBA« املس���ؤولني في ش���ركة
األملانية للدور الكبير الذي لعبته 
املجموعة في انتشار آالت الطباعة 
»KBA« ف���ي اململكة خالل فترة 
وجيزة قياسا بالشركات العاملية 
املوجودة في السوق السعودية 

من عشرات السنني.
يذك���ر أن قط���اع ال���ورق 
واملعدات في مجموعة اخلرافي 
بالس���عودية قد حازت وكالة 
الشركة األملانية )KBA( آلالت 
الطباعة في العام 1998 امليالدي 
وخالل عشر س���نوات حققت 
الس���وق  جناحات عديدة في 
السعودي وأصبحت من أفضل 
الش���ركات في تقدمي خدمات 
الصيانة بعد البيع حيث متلك 
جهازا متكامال من املهندس���ني 
والفنيني لتقدمي الصيانة والدعم 
الفني في مختلف مناطق اململكة 
على مدار الساعة واستطاعت 
املجموعة أن تكسب ثقة أكبر 
اململكة وتقوم بتوريد  مطابع 
أكثر من خمسة وثالثني ماكينة 

طباعة متنوعة األحجام.

من الشرق األوسط ومنطقة اخلليج 
خالل مختلف املواسم. فاسطنبول 
تشتهر باملناظر الطبيعية الساحرة، 
الثقافية،  والفنون، واالنش����طة 
وأسواق البازار، والفنون التقليدية، 
واملتاحف، والهندسة املعمارية، 

واملعالم السياحية املعروفة.
كم����ا أنها ف����ي الع����ام 2009، 
أكثر  استقبلت مدينة اسطنبول 
م����ن 22 ألف س����ائح كويتي، مما 
يجعلها إحدى أكثر الوجهات رغبة 
من قبل املسافر الكويتي، ويسرنا 
أن نوفر لضيوفنا خيار الس����فر 
للمدينة التركية الساحرة بأوقات 
مناسبة ومن خالل خدمات متميزة 

ورفيعة حتوز رضاهم«.
البحر عن س����عادته  وأعرب 
بتسلم اخلطوط الوطنية للطائرة 

اسطنبول لتكون وجهتنا األوروبية 
األولى إذ تع����د مدينة فريدة في 
وصلها بني آسيا وأوروبا، ونظرا 
لتزايد عدد السياح الوافدين إليها 

ومن جانبه أشاد م.إبراهيم 
صالح باألداء الذي يقدمه قطاع 
الورق واملعدات ملجموعة اخلرافي 
في اململكة العربية الس���عودية 
حي���ث اس���تطاع أن يحوز ثقة 
املستهلك السعودي من أصحاب 
املطابع مشيرا إلى أن القطاع يقدم 
خدمات الصيانة وخدمة ما بعد 
البيع على مدى أربع وعشرين 
ساعة يوميا بواسطة عدة فرق 
متخصصة في الصيانة لتغطية 
جميع مناط���ق اململكة في وقت 
وجيز، وقال صالح إن املجموعة 
تعمل لتثبيت مكانتها في اململكة 
التي  كإحدى كبريات الشركات 
تعمل ف���ي هذا املجال والتي لها 
خبرة طويلة في آالت ومعدات 

الطباعة.
وقد كرمت كذل���ك مجموعة 
اخلرافي وشركة »KBA« األملانية 
خ���الل الندوة أول مش���تر آللة 
الطباع���ة »KBA« األملاني���ة في 
منطقة الرياض حيث كانت مطبعة 

الطباع���ة حيث تقدم الش���ركة 
تسهيالت في السداد مبصاريف 
تصل إلى 4.2% سنويا باإلضافة 
إلى قطع غيار بقيمة 30 ألف يورو 
مجانا مع كفالة تشغيل املاكينة 
وضمان ملدة عامني كذلك تقوم 
الشركة األملانية باستضافة اثنني 
من الفنيني لتدريبهما ميدانيا في 
أملانيا للعمل عل���ى اآلالت التي 
اشترتها مطابعهم، وتقدم أيضا 
الش���ركة األملاني���ة منحة تقدر 
بقيمة عشرين ألف يورو ملشتري 
 ،»KBA« أكبر ماكينة طباعة من
كما ناقش���ت الندوة العديد من 
املوضوعات املهمة واملفيدة ملديري 
املطابع في اململكة حيث مت طرح 
العديد من األسئلة حول سرعة 
املاكين���ات والتقنيات احلديثة 
التي متت إضافتها آلالت الطباعة 
لتصبح ضمن السعر اإلجمالي 
لآللة كذلك ثم طرح أسئلة حول 
الصيانة وقطع الغيار والتدريب 

الفني للعاملني في املطابع.

شركة »KBA« في تدريب العاملني 
السعوديني في أملانيا للعمل على 
ه���ذه املاكينة، كم���ا عبروا عن 
رغبتهم في شراء ماكينة أخرى 
من »KBA« وإنهم في طور التفكير 

في األمر مستقبال.
جاء هذا التكرمي خالل ندوة 
أقامتها مجموعة اخلرافي بالتعاون 
مع شركة »KBA« األملانية مدينة 
الرياض حضرها عدد كبير من 
مديري املطاب���ع في اململكة من 
الرياض والدمام وجدة واملدينة 
املنورة قام خاللها مدير مبيعات 
الشركة األملانية د.توفيق فوزي 
التي أدخلتها  التطورات  بشرح 
الش���ركة األملانية على ماكينات 
طباعة األوفس���ت من أجل رفع 
الكفاءة اإلنتاجية للمطابع التي 

تستخدم هذه املاكينات.
الندوة التسهيالت  وتناولت 
 »KBA« الت���ي متنحها ش���ركة
األملاني���ة للمطابع في الس���وق 
السعودية على اآلالت ومعدات 

املتميزة  الناقلة  تاس����ع خطوط 
واملدين����ة األوروبية األولى التي 
تقصدها طائرات اخلطوط الوطنية 
منذ تسيير أولى رحالتها في يناير 

.2009
وبهذه املناس����بة، قال رئيس 
املنتدب  اإلدارة واملدير  مجل����س 
للخطوط الوطنية، عبد الس����الم 
البحر: »تعتبر مدينة اسطنبول 
مركزا تاريخيا ووجهة ثقافية مهمة 
لوفرة فنونه����ا وتنوعها الثقافي 
وما تتمتع به من حضارة. ونرى 
أن ط����رح خدمتنا اجلديدة يعود 
على البلدين مبنافع كثيرة وتكمل 
مسيرة تعزيز الروابط السياحية 
والتجاري����ة الوطيدة التي جتمع 

بينهما منذ القدم«.
وأضاف قائ����ال: »لقد اخترنا 

أعلنت اخلطوط الوطنية أمس 
عن تس����لمها رس����ميا لطائرتها 
 A320 اخلامسة من طراز إيرباص
واملصمم����ة خصوصا وفق أعلى 
التميز والفخامة، معلنة  درجات 
رس����ميا عن إطالق إحدى أحدث 
وجهاتها إلى اسطنبول، العاصمة 
التجارية التركية وعاصمة الثقافة 
األوروبية لعام 2010 اعتبارا من 

مايو املقبل.
ف����ي بيان  الش����ركة  وذكرت 
صحافي أمس ان����ه من املقرر أن 
يضم اجلدول اجلديد ثالث رحالت 
أس����بوعيا من الكويت إلى مطار 
صبيحة كوكجن الدولي في أيام 
األحد والثالثاء واجلمعة من كل 

أسبوع.
وتشكل هذه الوجهة اجلديدة 

كرم���ت مجموع���ة اخلرافي 
الس���عودية  العربية  باململك���ة 
باعتباره���ا الوكي���ل احلصري 
لشركة »KBA«األملانية مجمع امللك 
فهد لطباعة املصحف الشريف 
ال���ذي يعتب���ر أول املطابع في 
اململكة تستخدم ماكينة طباعة 
»KBA« ثماني���ة ألوان ومزودة 
بالتكنولوجيا احلديثة لطباعة 
املصحف الش���ريف حيث تضم 
القرآن  ق���راءة  املاكينة جه���از 
والتع���رف على احل���روف قبل 
طباعتها بتقنية خاصة مبتكرة 
ألول مرة متن���ع حدوث أخطاء 
مطبعية في احلروف أو تشكيل 
احلروف بحركات اإلعراب، وهذه 
التقنية أدخلتها مجموعة اخلرافي 
 »KBA« بالتع���اون مع ش���ركة
األملانية لتوفير اجلهد والوقت 
في مراجعة املصحف الشريف 
التي حتتوي  الدينية  الكتب  أو 
على آيات قرآنية حيث تعمل هذه 
التقنية على مراجعة الصفحات 
بشكل دقيق جدا يستطيع قراءة 
حركات اإلعراب والتعرف على 
األخطاء املطبعية قبل عمليات 

التجليد النهائية.
وقدم مدير املبيعات في شركة 
»KBA« األملانية ملاكينات الطباعة 
د.توفيق فوزي شهادة تقديرية 
ملطابع مجمع امللك فهد لطباعة 
املصحف الشريف بحضور مدير 
الطباعة في املجمع فواز الشيخ 
وتس���لم الشهادة املشرف العام 
عل���ى ماكين���ة »KBA« إبراهيم 
قازوجلي، حيث أثنى اجلميع على 
التي قدمتها  املاكينة واخلدمات 

عبدالسالم البحر

جانب من التكرمي م.إبراهيم صالح

»الوطنية« إلى أسطنبول اعتبارا من مايو املقبل 


