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اجعل مشروعك ينجح
ّ
ُيقال إن األسلوب هو ّ رداء التعبير .كيفية إيصال الفكرة ،صياغتها،
طرحها ،تقديمها ،كلها عوامل تؤثر في الفكرة بحد ذاتها .بعض
األمثل للتعبير
الطريقة
األفكار العظيمة قد تضيع ألن صاحبها لم يجد
ُ
ّ
ّ
عنها ،كما أن بعض األفكار العادية قد تجد من يتبناها ألنها قدمت
بطريقة جذابة .وألن أصل الشركات الناشئة ّ
وأي مشروع بالمطلق
مصدره فكرة ،وطالما أن التمويل أساسي لتجسيد الفكرة على أرض
الواقع ،ال بد أن تدرك أن أسلوبك ،وكيفية طرحك لمشروعك يعتبران
من األمور المحورية لكي تكسب اهتمام المستثمرين

أو الـتـكـنــولــوجـيــا املـعـتـمــدة والـتـقـنـيــات
املستخدمة .وفقًا لها ُيـعــاد تــدويــر املــال
فالهدف ليس الربح إنما إعادة استخدام
امل ــال للتطوير والـقـيــام بــأبـحــاث ّ
معمقة
تخدم املرضى في نهاية املطاف" .جواب
منطقي لكن ما نفع التكنولوجيا إن تم
االسـتـثـمــار فيها وفــي النهاية لــم تصل
إل ــى م ــن ه ــم ب ـحــاجــة إل ـي ـهــا م ــن ال ـف ـقــراء
واملحتاجني؟ وفقًا ألسيفيدو فإنه وفي
الكثير مــن األحـيــان "نــأخــذ فــي االعتبار
ب ـعــض الـ ـح ــاالت ح ـيــث ي ـت ـبــرع األط ـب ــاء
بإجراء العمليات مجانًا".

طب أكثر أو أقل إنسانية؟
ب ــات ــت اآللـ ــة جـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ م ــن الـعـنــايــة
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وت ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم بـ ـشـ ـك ــل مـ ـت ــزاي ــد
لـتــوفـيــر ال ــوق ــت ،وال ـح ـصــول عـلــى نتائج
أكـثــر فـعــالـيــة ودق ــة .حـتــى أن الــروبــوتــات
أصبحت في العديد من الحاالت تستخدم
إلجــراء العمليات الدقيقة .فهل بــدأ الطب
ي ـف ـقــد إن ـســان ـي ـتــه؟ وف ـق ــا ألس ـي ـف ـيــدو فــإن

"اآللـ ــة وال ــروب ــوت وج ــدا لـخــدمــة املــرضــى
وهــي نتيجة لتطور الـطــب ،لكنها وعلى
ّ
أهميتها ال يمكنها أن تحل مكان اإلنسان
بأي حال من األحوال .وجدت لتكمل عمل
ّ
األط ـبــاء ولـيــس لـتـحــل محلهم .فـمــن دون
طبيب ال نفع لكل هذه اآلالت والروبوتات".
ترى أسيفيدو أنه وعلى عكس ما نتوقع
فإن االستخدام املتزايد للتقنيات الحديثة
"أن ـســن" الـطــب بشكل أك ـبــر .فــوجــود اآللــة
فرض على األطباء واملستشفيات العناية
أكـثــر بــالـنــواحــي اإلنـســانـيــة والشخصية
فــي التعاطي مــع املــرضــى" .فــالــروبــوت قد
يكون ممتازًا عمليًا لكنه ال يمكن أن يوفر
هــذا البعد ويخلق هــذا الــرابــط العاطفي
بني املريض والطبيب والذي ال غنى عنه".
كما توضح أسيفيدو أن الطرق الحديثة
فـ ــي ال ـ ـعـ ــاج لـ ـه ــا فـ ــائـ ــدة مـ ــاديـ ــة ك ـب ـيــرة
كونها تـكــون دقيقة ج ـدًا س ــواء مــن حيث
ت ــوصـ ـي ــف املـ ـشـ ـكـ ـل ــة أو م ـع ــال ـج ـت ـه ــا مــا
يجنب التشخيص والـعــاج العشوائيني
واملكلفني.

ّ
كــاملــركــز االجـتـمــاعــي لـلـمـشــروع ،املـســابــح املــوجــودة عـلــى سـطــح كــل مـبـنــى ،مركز
رياضي مجهز بأحدث ّ
ّ
الخارجية.
املعدات باإلضافة إلى النشاطات

رمضان في «القصر» عجمان

حاز فندق القصر عجمان – تحت إدارة أتش أم أتش جائزة «أفضل رمضان في
حفل جوائز الطعام والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي  2017الذي أقيم في
باالتزو فيرساتشي في دبي.
تعليقًا على الجائزة أثنى مدير العمليات في أتش أم أتش فيرغال بارسيل على
النجاح «في ترسيخ مكانتنا أمام منافسينا في عجمان والشارقة ،لكن أيضًا في
اإلمارات العربية املتحدة بأكملها».

ّ
أولي عن فكرتك
احرص على أن يكون في حوزتك نموذج

ول ـك ــن م ــا ه ــي ال ـع ـنــاصــر األس ــاس ـي ــة ال ـتــي يـبـحــث ًعنها
املستثمر والتي تعطي املشروع ميزة تنافسية مقارنة مع
غيره وترفع حظوظه للحصول على التمويل؟

ما الذي يبحث عنه المستثمر؟
كما أن رائــد األعمال يبحث عن مستثمر ،فإن املستثمر
يبحث ب ــدوره عــن فكرة ّ
متميزة يوظف أمــوالــه ومعارفه
وخبراته فيها ليحقق مــن خاللها األرب ــاح الحـقــا .وعلى
رائ ــد األع ـمــال أن ي ــدرك أن املستثمر غــالـبــا هــو شخص
م ـت ـمـ ّـرس ف ــي عــالــم األعـ ـم ــال ول ــدي ــه ب ــاع طــويــل ف ــي عقد
الصفقات ،وبالتالي ليس مــن الـنــوع الــذي يسهل إبهاره
بسهولة .وهــو حكمًا حريص على ماله وليس مؤسسة
خيرية ّ
يقدم الهبات.
بــدايــة ال يبحث املستثمر عــن ّأي فـكــرة جــذابــة باملطلق.
فالكثير مــن األف ـكــار قــد تـبــدو جميلة لكن قــدرتـهــا على
النجاح في األسواق قد تكون مشكوكًا بها .لذلك األفكار
التي تجذب املستثمرين هي تلك التي يمكن تطبيقها على
ّ
أرض الواقع ،وهي القادرة على حل مشكلة يعاني منها
الناس ،وعلى اختراق أسواق متعددة واجتذاب مستهلكني
جدد.
ّ
ولكي تعزز فرصك في الحصول على التمويل ،احرص
على أن يكون فــي حــوزتــك نـمــوذج أولـ ّـي عــن فكرتك ،وأن
تبرهن أنها تالقي أصداء مقبولة لدى املستهلك .وال تنسى
أن تكون جاهزًا لإلجابة عن بعض األمور األساسية مثل:
ّ
● ما هي املشكلة التي تحاول حلها؟
● إلى من يتوجه املنتج؟ إلى ّأي فئة من املستهلكني؟
● كيف ستقوم بتسويقه؟ كيف تنوي بيعه؟
● ما الذي ّ
يميز مشروعك عن سواه؟
● ما النتائج التي تبينها دراسة الجدوى من حيث الكلفة
ّ
والربحية؟
ما العناصر اإلضافية التي ُيفترض تأمينها؟
ً
من الصعب تأمني التمويل عامة إذا لم يترافق مع عناصر
أخـ ــرى أســاس ـيــة إل ــى ج ــان ــب دراس ـ ــة الـ ـج ــدوى .فــإطــاق
شــركــة نــاشـئــة هــو عملية مـسـتــدامــة تـحـتــاج إل ــى متابعة
وجهود متواصلة ،تأخذ بعني االعتبار عددًا من املخاطر
ّ
والتحديات ،وتفترض تأمني عناصر أساسية أهمها:
ً
¶ أوال ،مــواكـبــة آخ ــر األن ـم ــاط واالب ـت ـك ــارات فــي قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت .بما أن هذا القطاع
يشهد تطورات متسارعة جدًا ،وبما أنه القطاع الرئيسي
الذي يرتكز إليه معظم الشركات الناشئةُ ،يفترض على
رواد األعـمــال مواكبة آخــر األنـمــاط واالبـتـكــارات ،ال بل

ّ
تــوقـعـهــا فــي بـعــض األح ـي ــان ،لـلـتـمــكــن مــن اع ـت ـمــاد ما
يناسب أعمالهم ويزيد من اإلنتاجية والفعالية ،عوضًا
ّ
التسرع في االستثمار في تكنولوجيات قد تصبح
عن
من دون جدوى.
¶ ثانيًا ،كفاءة املــوارد البشرية ّأي امتالك فريق العمل
معرفة تقنية واسـعــة ومعمقة مــن أجــل املحافظة على
ميزة تنافسية ومواكبة التطورات في اإلدارة والتسويق
ً
من أجل اعتمادها إذا ما دعت الحاجة ،إضافة إلى بناء
ونسج عالقات عمل مع ذوي الشأن من ممولني وغيرهم.

كن مختصرًا في الحديث
بحيث تستطيع قول ما تريد
في ثالث دقائق فقط

¶ ثالثًا ،التخطيط وما يتضمنه من وضع استراتيجيات
ً
نمو ّ
وتوسع ،إضافة إلى استراتيجيات مدروسة لتدارك
ّ
املخاطر والـحــد مــن تأثيرها ،رغــم أن حظوظ النجاح قد
تكون عالية على املــدى القريب .فالذي يساعد املستثمر
في االقتناع باستمرارية املـشــروع على املديني املتوسط
والبعيد ،هــو الـطــرق املعتمدة ملواجهة التحديات وتأمني
عوائد استثمار متواصلة ومستقرة.
كيف ّ
تقدم فكرتك؟
تلعب طريقة تعبيرك عن فكرتك وتقديمها دورًا محوريًا
ّ
فــي جــذب املستثمرين .ومــن املهم أن تعلم أنــه فــي غالب
األحيان قد ال يكون لديك ما يكفي من الوقت للحديث عن
فكرتك  Time is moneyبالنسبة إلى املستثمر .استغل
الوقت املتاح بأفضل طريقة ممكنة.
 -1ك ــن م ـخ ـت ـص ـرًا ف ــي ال ـح ــدي ــث ودق ـي ـق ــا ف ــي املـعـطـيــات
والتفاصيل بحيث تستطيع قول ما تريد قوله في ثالث
ُ
دقائق فقط .وإذا أتيحت لك الفرصة للشرح ،حاول إبراز
ً
ّ
املعلومات األساسية وتجنب أن تكون ممال فــي طريقة
عرضك.
 -2اجلب معك نموذجًا أولـيــا عــن الفكرة أو امل ـشــروع .ال
تكتف باألمور النظرية.
ِ

