500

هو عدد امل�شاريع الرياد ّية يف جماالت
االنرتنت والتكنولوجيا التي �ستقوم
حا�ضنة الأعمال الرائدة يف ال�شرق
الأو�سط «اوا�سي�س  »500بالإ�ستثمار
فيها خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة

ٌ
ريادي
ثمينة من
درو�س
ٌ
ّ
يف حقل التكنولوجيا
ممول
�سامي �شلبي ،ريادي وم�ستثمر ّ
مقابلة لهناء نا�رص املراد

تنفيذ ال�صورة :روينا بو حرب

بد�أت رحلة �سامي �شلبي الرياد ّية برغبة جاحمة وفكرة
وا�ضحة �أو�صلتاه �إىل �إحدى �أكرب �شركات الإنرتنت يف
حقيقي للتنكنولوجيا
وب�شغف
العامل« :غوغل» .Google
ٍ
ٍّ
والإبداع والإبتكار ،قام �شلبي بخلق «زينكو» ،Zingku
من�صة التوا�صل الإجتماعي للهواتف اجلوالة التي كانت فال
ّ
خري عليه �إذ �إ�ستحوذت عليها «غوغل» بعد �سنة ون�صف من
تاريخ ت�أ�سي�سها� .إن�ض ّم �شلبي بعد ذلك �إىل «غوغل» لي�شغل
قمي
من�صب رئي�س املهند�سني يف ق�سم ّ
من�صات الن�شر ال ّر ّ
حيث �شارك يف ت�أ�سي�س من�صة «غوغل فرند كونكت» Google
.Friend Connect
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حياة مهنية ن�صائح

ّ
تذكر � ّأن م�شاكلك الآن
هي يف الواقع فر�ص
جتارية للم�ستقبل
قبل «زينكو» ،عمل ال�شاب الأردين
لدى عدد من ال�رشكات العاملية مثل
«�آيري�س �أ�سو�سياتز» ،Iris Associates
و»�آي بي �أم»  ،IBMكما �شارك بت�أ�سي�س
منظمة غري ربح ّية تدعى اّ
ّ
«يل �ستارتب»
 YallaStartupهدفها ت�شجيع الإبتكار وتعزيز
الروح الريادية يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.
�إ�ستطاع �شلبي ،احلائز على �أكرث من ثالثني
م�سجلة �أو قيد الدرا�سة ،الو�صول �إىل حيث ذهب عدد قليل
براءة �إخرتاع ّ
من الريادين العرب قبله ،وحتديد ًا �إىل قلب حقل ريادة الأعمال يف جمال
التكنولوجيا يف �أمريكا .ما الن�صائح التي يعطيها �شلبي لرياديي الأعمال
العرب؟ �إليكم مقتطفات من مقابلة �أجرتها معه جملة «فورت�شن».

1

كن �أول زبائنك

�أ�صبحت �أدرك اليوم � ّأن على املنتج اجل ّيد �أن يلبي احتياجات خمرتعيه
بالدرجة الأوىلّ � .إن ح ّلك مل�شكلة �شخ�ص ّية حقيق ّية جتعلك �شغوف حيال
احل ّل ،وكونك الزبون الأ ّول ملنتجك يجعلك ت�ستخدمه ك ّل يوم ،ما يدفعك
�إىل متابعة حت�سينه قبل �أن يطلب منك الآخرون ذلك .تذ ّكر � ّأن م�شاكلك الآن
هي يف الواقع فر�ص جتارية للم�ستقبل.

2

ركز على تطوير منتج حقيقي جميل
ولي�س على ر�سم خطة العمل

لطاملا قلت للرياديني �أنّه عند البدء ال يجب الرتكيز كثري ًا على خطة
العمل �إذ ي�شك ّل ذلك �سوء �إ�ستخدام للوقت� .إق�ض وقتك و�أنت ت�ص ّمم
منوذج مبدئي جميل .ر�أيت العديد من خطط العمل املف�صّ لة التي و�ضعت يف
املراحل الت�أ�سي�سية مل�شاريع ،وال�رصاحة كانت كلها دون جدوى .التجربة
اجلميلة للمنتج واختبار كيف �أن هذا الأخري يق ّدم ح ًال مل�شكلة حقيق ّية
يثريان حما�س معظم امل�ستخدمني وامل�ستثمرين .كما يثبت الأمر � ّأن فريق
العمل الذي ط ّور الفكرة ي�ستطيع �أن يق ّدم ح ًال فعلي ًا ،وهذا ما يقف عاد ًة
وراء جناح معظم الأعمال الريادية يف مراحلها املبكرة .لذا �إ�س�أل نف�سك ،هل
ت�ستثمر وقتك ومالك يف ر�سم خطة عمل �أو يف تطوير منتج جميل وفعال؟
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3

ّ
يف�ضل الأ�شخا�ص القيام بالأعمال مع �أنا�س يح ّبونهم

�إحدى �أف�ضل الن�صائح التي ح�صلت عليها عندما بدايتي هي �أن ال
�أكون كثري اجلدية �أو �أن �أعطي �أهمية كربى لنف�سي .عند العمل مع الزبائن
وامل�ستثمرين وال�رشكاء ،ال ينبغي �أن يتمحور ك ّل �شيء حول العمل �أو
التكنولوجياّ � .إن الطبيعة الب�رش ّية جتعل الأ�شخا�ص مييلون نحو النا�س
الذين يروقون لهم .لقد �شهدت ذلك مرار ًا وتكرار ًا ،ويف ك ّل �أنحاء العامل؛
يف�ضّ ل الأ�شخا�ص العمل مع �أنا�س يحبونهم .هي حقيق ٌة ب�سيط ٌة ووا�ضحة.
ال تن�س ذلك .ال �ضري يف �إظهار �سماتك اخلا�صة و�شخ�صيتك احلقيق ّية خالل
�إجتماعات العمل امله ّمة هذه.

4

م ّرر الأفكار الفا�شلة ب�سرعة

يف ال�رشق الأو�سط ُيعترب الف�شل من املحرمات الكربى؛ ال بل ينظر
�إليه البع�ض على �أنه قبلة املوت .ولكن �إذا نظرت من حواليك �ستجد �أن
معظم رياديي الأعمال الذين يف�شلون يف م�رشوعهم الأول يتمتعون بفر�ص
ا�ستنتجت
م�ضاعفة بالنجاح يف م�رشوعهم الثاين .على امل�ستوى التكتيكي،
ُ
�أن التو�صل �إىل منوذج عمل ب�شكل �رسيع �أم ٌر بغاية الأهمية حتى تتمكن من
حتديد العطل و�إ�صالحه .على
�صعيد معظم املنتجات التي
عملت على تطويرها ،كانت
النماذج الأولية كفيلة بتبيان
�إذا كانت الفكرة بحاجة �إىل
املزيد من التطوير ملالءمة
ال�سوق .تلك هي احلال خا�ص ًة

ال �ضري يف �إظهار
�سماتك اخلا�صة
و�شخ�صيتك احلقيق ّية

حياة مهنية ن�صائح
مع املنتجات اجلديدة �أو الأ�سواق
اجلديدة �أو الأفكار اجلديدة .الأفكار
حتتاج �إىل وقت لكي تن�ضج لذا يجب
ال�صرب وال�سماح للأفكار ال�سيئة
ب�أن تف�شل يف �أ�رسع وقت ممكن
لكي تزدهر الأفكار اجليدة.
لذا ال تخف من ف�شل
بع�ض الأفكار لكن ت�أكد
من جعل عملية الف�شل
مت ّر ب�رسعة .يف الواقع
كلما م ّرت على م�رشوعك �أفكار
�سيئة كلما كنت �أقرب يف �سعيك من
�إيجاد احلل املنا�سب.

5

لتكن �آلية عملك �شر�سة لكن مرنة

�أحد الأخطاء ال�شائعة التي ر�أيتها يف البدء لدى العديد من ال�رشكات
النا�شئة هو تو�سعها وتوظيفها للكثري من الأ�شخا�ص ب�شكل �رسيع� .إنها
لأمر ال�سيئ عندما ال تكون مدرك ًا �أن منتجك ال يالئم ال�سوق .كلما كان
ومتكنت
املبلغ الذي تنفقه يف البداية �صغري ًا كلما طالت م�سرية م�رشوعك
َ
من معرفة ما �إذا كان هذا الأخري يعد بالنجاح .ال تبد�أ بعملية تو�سيع نطاق
عملك قبل �أن حت�صل على دفعك اخلا�ص و�إال ف�سيكون الأمر جمرد �سوء
ا�ستخدام لر�أ�سمالك الثمني .عليك العثور على �أ�ساليب غري مكلفة لفح�ص
واختبار احللول التي تقرر اعتمادها.

6

�ضع اجلميع مبا فيهم نف�سك على جدول زمني تخويلي

من �أ�صعب التحديات التي تواجه معظم ال�رشكات املبتدئة هي
معرفة من ميلك ماذا .لدي قاعدة ب�سيطة :يجب �أن يعمل جميع العاملني
وامل�ؤ�س�سني وفق جدول تخويلي منذ البداية .التخويل يعني ح�صول
امل�ساهمني على حقوقهم على �شكل زيادات وفق مدة زمنية حمددة .على
�سبيل املثال �إذا كنت متلك  40باملئة وتعمل وفق جدول زمني تخويلي مدته
� 4سنوات ،حت�صل على  10باملئة �سنوي ًا ملدة � 4سنوات .و�إذا ان�سحبت يف
وقت مبكر حت�صل على ما هو مكت�سب .هناك العديد من مدار�س الفكر
ولكن �أحب عادة اختيار جدول تخويل مدته بني  4و� 5سنوات .هذا املفهوم
بالغ الأهمية لأنه يحمي اجلميع� .إذا �أراد �أحدهم الإن�سحاب يف وقت مبكر،
لن ي�ؤثر ذلك على م�سار الأعمال .عالوة على ذلك ي�سمح هذا املفهوم بتحديد
من فع ًال لديه النية على البقاء حتى الأخري .كل م�رشوع هو عبارة عن عملية
متتد على عدة �سنوات وينبغي �أن يكاف�أ كل من يثابر ويبقى حتى الأخري
�أكرث من غريه .لهذا املو�ضوع الكثري من التفا�صيل الدقيقة الأخرى لكنني
لن لأتطرق �إليها الآن ،الأهم يف الأمر هو حتديد املبد�أ منذ البداية.

7

الفرق الكبرية حتكم

عند البدء بعمل ما من املهم �أن جتد الأ�شخا�ص املنا�سبني للعمل معك
وعليهم �أن يكملوك .ي�سمح لك ذلك ب�أن تتو�سع على ال�صعيد ال�شخ�صي
ويخلق لك ول�رشكائك بيئة �صحية للحوار� .أهم ن�صيحة ح�صلت عليها
يف بداية م�سريتي هي عندما �أدركت كيفية حثّ الآخرين على م�ساعدتي.
ف�أ�صبح لدي �إمكانية التحرك ب�شكل �أ�رسع وترك �أثر �أكرب .االبتكار هو
عملية بحد ذاتها ولي�ست جمرد حدث ،والعمل مع الآخرين ي�ساعد على
ت�رسيع هذه العملية .عند اختيار
الأ�شخا�ص للعمل معك ،ت�أكد من �أنهم
الأف�ضل يف جمال عملهم� .أول النا�س
الذين �ستعمل معهم �سيا�سعدونك على
تعريف الثقافة امل�ؤ�س�سية مل�رشوعك
وي�شكلون قدوة للآخرين .ال تت�ساهل
عند اختيارك ه�ؤالء الأ�شخا�ص لأن
�شخ�ص واحد غري كفوء قادر على
�إف�شال العملية برمتها.

�شخ�ص واحد
غري كفوء قادر
على �إف�شال
العملية برمتها

8

قم بالتخطيط وفق زيادات �صغرية وقابلة للقيا�س

�أنا على �شديد الثقة ب�أن عملية مهاجمة امل�شاكل يجب �أن تتم وفق
زيادات �صغرية ،ما يجعل الأمور قابلة للإدارة و�سهلة التحقيق .يف
العموم �أحب �أن �أحدد �أهدايف
مرة كل ثالثة �أ�شهر ،و�أن �أ�ضع
كل �أ�سبوع خطة لدعم �أهدايف
الف�صلية .يف جماالت التكنولوجيا
خا�صةُ ،يعترب التخطيط امل�سبق
لعدة ف�صول �إىل الأمام مبثابة
النظر يف كرة بلورية .لكن هذا ال
يعني �أنه ال ينبغي �أن يكون هناك
ا�سرتاتيجية ،بل على العك�س� .إال
�أن اال�سرتاتيجية هي اجتاه
ولي�ست خطة تنفيذ.
يجب �أن يرتكز
التنفيذ على النتائج
القابلة للقيا�س
وعلى املعامل.
�إن مل تقم بقيا�س
ما تفعله كيف ع�ساك
�أن تعرف �إن كنت
قد جنحت يف النهاية؟
�أكتوبر 2011
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