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االعالنات المبوبةاألكثر قراءةالنسخة الورقية

   اختر  يوم العدد ابحث في الموقع

قطاع األعمال

«شباب األعمال» تكشف آليات فلترة األفكار قبل تحويلها إلى مشاريع

محمد أبا الخيل عضو اللجنة في إحدى الندوات.

«االقتصادية» من الرياض

استهدفت مهمة  محاضرة  إلى  وجذبه  الشباب  استهداف  في  الرياض  غرفة  في  األعمال  شباب  لجنة  نجحت 
تحويل األفكار المجردة إلى مشاريع عملية من مجرد عنصر خيالي ال يبعد كثيرًا عن أحالم اليقظة في بعض

جوانبها إلى عمل حقيقي ناجح.

وأكد فهد الثنيان رئيس لجنة شباب األعمال خالل اللقاء٬ أن اللجنة مستمرة في تعزيز مسيرة الشباب بكثير
التي تستهدف الفعاليات  اللجنة خالل األشهر المقبلة سيشهد مزيدا من  التجارب والخبرات وأن برنامج  من 

الشبان والشابات.

(اكثر من يوم)

(اكثر من يوم)

(اكثر من يوم)

(اكثر من يوم)

(اكثر من يوم)

آخر األخبار

األمير سلمان يفتتح الضلع الغربي من الطريق
الدائري في الرياض

أمير عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير  افتتح 
استكمال مشروع  اليوم  الرياض  منطقة 

طريق الضلع الغربي من طريق...

السوق السعودية تنهي تداوالتها فاقدة 152
نقطة

فاقدة تداوالتها  السعودية  السوق  أنهت 
6539 مستوى  نقطة(2.27%)عند   152

نقطة وكمية األسهم المتداولة...

األنابيب السعودية تعلن توقيع إتفاقيات خاصة بالشركة العالمية
لألنابيب المحدودة

السعودية) (األنابيب  الصلب  ألنابيب  السعودية  الشركة  أعلنت 
من الفترة  في  وهولندا  المانيا  في  إتفاقيات  ثمانية  توقيع  عن 
اإلثنين 10/5/2010م إلى األربعاء 12/5/2010م للشركة العالمية

لألنابيب المحدودة٬ وهي...

سابك ندعو مساهميها الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة
لمراجعتها

(سابك) األساسية  للصناعات  السعودية  الشركة  أعلنت 
ضرورة أسهم  بشهادات  يحتفظون  يزالون  ال  الذين  لمساهميها 
طريق عن  بهم  الخاصة  االستثمارية  المحافظ  في  إيداعها 

تسليمها مناولًة أو إرسالها إلى شركة السوق...

عوالق ترابية ورياح نشطة على أغلب
المناطق وأمطار منقولة على مرتفعات عسير

وحماية لألرصاد  العامة  الرئاسة  حذرت 
على االفقيه  الرؤيه  تتدنى  من  البيئة 

المنطقة الشرقيه والحدود...

الحدث في صورة

السبت 1431/6/1 هـ. الموافق 15 مايو 2010 العدد 6060

انت اآلن تتصفح عدد من االرشيف, نشر قبل 2291 يوم . عودة لعدد اليوم

@aleqtisadiah تاِبع

السياسيةالثقافيةاتصاالت وتقنيةالرياضةالرأيFINANCIAL TIMESأخبارأسواق وأرقامالمشراقآخر األخباراالولى

صوت القانوناألخيرةالناس

ابحث

آخر األخبار

النسخة االلكترونية

إحالة 8 أشخاص إلى النيابة في حادثة كترمايا.. وأهالي المنطقة يؤكدون: ال صوت يعلو على القانون
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في تويترقراءة في الرأيتعليققراءة

جانب من ندوات لجنة شباب األعمال.

أصحاب ومن  الطامحين  الشباب  من  كبيرًا  حضورًا  اللجنة٬  نظمتها  التي  الفعالة  المحاضرة  استقطبت  وقد 
الكبيرة٬ الشركات  ممثلي  بعض  بل  الصغيرة٬  مشاريعهم  وتطوير  توسيع  إلى  المتطلعين  الصغيرة  المنشآت 
الذين تفاعلوا بكثير من االهتمام والمتعة مع ميشيل دلفار المدير اإلقليمي إلحدى الشركات االستشارية التي
تتخذ من أمستردام في هولندا مقرًا لها٬ الذي قال «األفكار كثيرة والكل لديه منها كثير لكن أغلبها يقود إلى
لكن عملية تطوير العلمية والعملية٬  التمحيص والفرز وفق األسس  لمعايير  فاشلة ألنها ال تخضع  مشاريع 
وبناء المنتجات الجديدة هي عملية مستدامة٬ بل هي فعل ثقافي يخضع آلليات مجربة ومتعارف عليها تشتمل
منتج في صورة  للتطبيق سواء  قابل  إلى مشروع  الخالقة  الفكرة  لتحويل  مجموعة خطوات ضرورية  على 
محسوس أو خدمة٬ وأن الشركات التي تمارس هذه العملية بصورة مستدامة هي األكثر قابلية للنجاح من

تلك التي ال تمارس.

التي ال تتوافق مع استراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية ال حظ لها من الفكرة الجديدة  ويرى ميشيل أن 
النجاح٬ ولذلك فإن الشركات عليها أن تهتم أوًال بوضوح استراتيجيتها ليتم بعد ذلك إيجاد اإلطار الذي يحكم

تناسخ األفكار التطويرية٬ فإذا كانت الفكرة غير متوافقة فإنها فاشلة حتماً.

وقال دلفار: «إن هناك عدة تحديات تحول دون االبتكار والتجديد أولها مدى نجاح الشركة في اختيار الفكرة
التي تناسبها زمنياً واستراتيجياً وماليًا٬ حيث ال تخضع الفكرة في بدايتها ألي قيود وقد تكون مجرد شطحة
خيالية وقد تأتي من داخل الشركة أو حتى من خارجها في بعض االستراتيجيات٬ لكن الشركات يجب أن تضع
بوابة لهذه األفكار ال تنفذ منها الفكرة إلى مرحلة القرار إال بعد مرورها بعمليات الفلترة الدقيقة ومنها «هل
المستقبلية االستراتيجية  مع  متوافقة  هي  و«هل  الورق»  على  مكتوبة  أم  سردية  شفاهية  جاءت  الفكرة 
للشركة» و«هل قابلة الجتياز المعايير التي حددتها الشركة مثل الحداثة والجدة والقابلية التطبيقية ومرحلة
بناء البرهان»٬ وعند ذلك قد تقرر الشركة إنفاق شيء من المال البسيط على تطوير الفكرة قبل أن تبدأ في

عمليات تدشين العمل بالفكرة وإخضاعها لشروط اإلنتاج ورسم خطة اإلطالق وتوقيتها .

الفكرة حيال  الشاقة  اإلجراءات  هذه  من  الهدف  أن  االستشارية٬  الشركات  إلحدى  اإلقليمي  المدير  وأضاف 
التي الشركات  أن  مؤكدًا  عليها٬  الصرف  يتم  أن  قبل  بالسقوط  السيئة  لألفكار  الفرصة  إعطاء  هو  الجديدة 
تخضع عمليات التطوير فيها لهذه اإلجراءات هي دائماً األقرب للنجاح من الشركات التي تتهور أو تتورط في
األفكار من  الماليين  هناك  إن  حيث  لفكرتها  المسبقة  الفلترة  لعملية  إخضاعها  دون  جديدة  منتجات  اعتماد 
والمنتجات الجديدة التي تسقط في االختبار سنوياً في العالم وال يسمع بها الناس ألنها سقطت وخرجت ولم
تتقدم لألسواق٬ علماً بأن الفكرة ال تواجه التنافس واالختبار الحقيقي إال بعد خروجها في شكل منتج أو خدمة
وبالتالي فإن أمام الشركات الفرصة والوقت الكافي لتطوير الفكرة ودراستها وفلترتها قبل أن تفاجأ بفشلها

في مرحلة التطبيق واإلنتاج.

األكثر تفاعًال

للحصول على تطبيق
االقتصادية على االيفون وااليباد

للحصول على تطبيق
االقتصادية على االندرويد

قطاع األعمال

حرم خادم الحرمين ترعى انطالق ملتقى
سيدات األعمال الثقافي.. غدًا

الشريفين الحرمين  خادم  حرم  برعاية 
تنطلق الشعالن٬  طراد  بنت  حصة  األميرة 

يوم غد األحد فعاليات ملتقى...

«شباب األعمال» تكشف آليات فلترة األفكار
قبل تحويلها إلى مشاريع

غرفة في  األعمال  شباب  لجنة  نجحت 
إلى وجذبه  الشباب  استهداف  الرياض في 

محاضرة مهمة استهدفت تحويل...

«اللجنة الطبية» تبحث إعداد عمال النظافة في
المستشفيات الخاصة

الرياض غرفة  في  الطبية  اللجنة  ناقشت 
برئاسة أخيرًا  عقدته  الذي  اجتماعها  في 

الدكتور سامي العبد...

مركز «الدرجة الممتازة» في غرفة الرياض
يستقطب مزيدا من المشتركين

عزز مركز الدرجة الممتازة في غرفة الرياض
من بعديد  لمشتركيه  المقدمة  خدماته 

االتفاقيات التي أبرمها...

خيارنا االستراتيجي في مواجهة زيادة التعريفة
الكهربائية

قرار مرده  بالغ  قلق  الصناعيين  ينتاب 
مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد

بتاريخ 16/10/1430هـ٬...

الشبكات اإلجتماعية

حفظ طباعة تعليق إرسال غرِّد   0

مسعد والقحطاني تحت مجهر الهالل و4 يسرحون نيفيز

الطفل الناجي: ال أتذكر شيئا عن سقوط الطائرة .. أريد
منزلي

ياسر .. ثالث العب يستبعد من معسكر األخضر

النصر يفك ارتباطه بغالي وديا

عاصفة مدارية تتكون .. والمسار جنوب السعودية
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مواضيع ذات عالقة

ويتحمل ذلك٬  حيال  قانونية  مسؤولية  أي  تتحمل  وال  االقتصادية  صحيفة  رأي  عن  تعبر  ال  المنشورة  التعليقات 
كاتبها مسؤولية النشر. علمًا أننا ال ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.
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