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االثنين 19 ذو القعدة 1437 هـ - 22 أغسطس 2016م

الرياض االقتصادي

 الثالثاء 20 محرم 1434 هـ - 4 ديسمبر 2012م - العدد 16234

في محاضرة نظمتها لجنة شباب األعمال بغرفة الرياض

الخبير دلفار يقدم للشباب وصفة نجاح ألفكار إبداعية تتحول
لفرص تنتج مشاريع ناجحة

تغطية - سالم السالم

لتحويل الموصل  الطريق  لهم  ورسم  األعمال،  ورواد  الشباب  ألفكار  نجاح  وصفة  األعمال  ريادة  مجال  في  متخصص  خبير  قدم 

الفكرة إلى فرصة لمشروع ناجح يمتلك أسباب االستمرار والبقاء في السوق، وطالب الشباب باالنخراط في ابتكار وإبداع األفكار

لمشاريع ريادية مبتكرة ومنطلقة من روح المبادرة التي تجعلها قادرة على التحول لمشاريع استثمارية حقيقية ناجحة.
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جاءت هذه الوصفة على لسان األستاذ ميشيل دلفار المدير اإلقليمي لشركة سوفيون ( SOPHEON) في محاضرة نظمتها لجنة

شباب األعمال بغرفة الرياض مساء يوم أمس األول "األحد" 18/1/1434ه الموافق 3/12/2012م، تحت عنوان " توليد األفكار"

وشارك فيها الخبير في ريادة األعمال سامي الضاهر الشريك بشركة ( POLC )، وحضرها وأدار الحوار مع الحضور عضو مجلس

شركات في  التنفيذيين  والمدراء  األعمال  شباب  من  وتفاعًال  تجاوبًا  وشهدت  العثيم،  علي  األستاذ  اللجنة  ورئيس  الغرفة  إدارة 

القطاع الخاص.

العثيم يدعو الشباب للتفاعل مع اللجنة في دورتها الجديدة

المنتجات تطوير  وإستراتيجيات  المؤسسي  االبتكار  مجال  في  عامًا   20 عمرها  دولية  خبرة  يمتلك  الذي  المحاضر  وشرح 

والخدمات واختراق األسواق الجديدة، رؤيته لخريطة طريق النجاح لمشاريع الشباب والشابات بتأكيده على ضرورة أن يتقدم

األفكار من  كبيرًا  عددًا  يطرح  بأن  الشاب  يطالب  لكنه  وواقعية،  موضوعية  أسس  على  قائمة  وإبداعية  مبتكرة  بأفكار  الشباب 

المبتكرة لتصل إلى نحو المائة، ثم ينطلق إلى مرحلة التقييم واالختبار واالنتقاء والتي قد تنتهي إلى فكرة واحدة بناءة وناجحة،

تترجم إلى فرصة لمشروع يمتلك القدرة الحقيقية على النجاح والقابلية على االستمرار.

وتابع المحاضر أنه لكي يصل الشاب أو الشركة إلى مشروع أو منتج ناجح فإن على كل منهما أن يطرح 100 فكرة، ثم يدخل في

مرحلة التقييم والتصفية واالنتقاء بين األفكار التي تمتلك الفرص األفضل للبقاء والنجاح، وقال إنه من حيث الواقع فإن األفكار

يجري تصفيتها وفق معايير واضحة تراعي مدى جاذبية السوق وتقبله للمنتج النهائي منها، ومدى توفر الجدوى الفنية، ثم معيار

على قادرة  تكون  منتقاة،  واحدة  فكرة  تصبح  أن  إلى  فكرة   40 ثم  النصف  إلى   100 من  لتتقلص  المنتج،  من  المنتظرة  الربحية 

الصمود أمام تحديات السوق، بينما تفشل األفكار األخرى ألسباب متفاوتة بعضها يتعلق بالفكرة نفسها أو بصاحبها أو بالشركة.

ولفت دلفار إلى أنه مع تناقص فرص نجاح األفكار المطروحة، فإنه يكون من المجدي مضاعفة عدد األفكار المطروحة، لتصبح

الشباب هل النهاية، وتساءل مع  ناجحة ومربحة في  لفكرة  والمفاضلة واالختيار  التقييم  ثم تجري عملية  200 فكرة، ومن  مثًال 

بالنفي، ومطالبًا باإلصرار المطروحة مبررًا لإلحجام عن طرح األفكار اإلبداعية، لكنه يجيب  الكبيرة لفشل األفكار  النسبة  تكون 

على النجاح المبني على أسس سليمة تضمن النجاح، وهنا طرح المحاضر وصفته للشباب كي يدخلوا مربع المشروعات الناجحة.

وأشار المحاضر إلى رواج ظاهرة بيع األفكار اإلبداعية في أمريكا من شباب يطرح الفكرة ويترك التقييم والتنفيذ للشركات التي

تتلقف األفكار وتدفع ثمنًا لها، أمًال في الحصول على فكرة ناجحة قابلة للتطبيق أو حتى تطويرها أو إدخال تعديالت عليها لتصبح

للسلعة هو المنتج  يكون  أن  الضروري  يعد من  لم  أنه  وأوضح  المتاحة،  للتقنيات  ووفقًا  الواقع  أرض  على  للتطبيق  مواءمة  أكثر 
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الصناعة وخصوصًا الكثير لمنتجي  إنتاجها، وهذا يوفر  الفكرة من مبدعها بدالً من  المنتج قادرًا على شراء  مبتكرها، فقد أصبح 

الصناعة المعرفية التي تمكن المنتج من الحصول على الفكرة جاهزة ومن ثم تطبيقها.

ووضع المحاضر بعض المعايير للحكم على مدى جدية الشاب وقدرته على المبادرة وطرح األفكار اإلبداعية المبتكرة والناجحة،

من بينها وضوح الرؤية والرسالة من الفكرة، ومدى توافقها مع حاجة السوق والعمالء، ثم دار حوار بين المحاضر والحضور أداره

الحوار مداخالت وتعقيبات من الخبير سامي الضاهر، كما تضمن  العثيم رئيس لجنة شباب األعمال، وشارك فيه  األستاذ علي 

رئيس اللجنة.

وكان رئيس اللجنة قد أكد في بداية المحاضرة حرص الغرفة من خالل اللجنة على تقديم كل دعم لشباب األعمال، وتمكينهم من

بمواصلة الحالي  الرياض  غرفة  إدارة  لمجلس   16 ال  الجديدة  الدورة  خالل  اللجنة  يرأس  الذي  العثيم  وتعهد  طموحاتهم،  بلوغ 

الجهود التي بذلتها اللجنة في الدورة السابقة برئاسة عضو مجلس اإلدارة األستاذ فهد بن ثنيان الثنيان.

وأهاب العثيم بشباب األعمال بمواصلة التفاعل والتجاوب مع اللجنة وطرح أفكارهم ومقترحاتهم وتساؤالتهم كي تتبناها اللجنة

المجتمع لثقافة الشباب والشابات، وتبني  المبادرة والريادة لدى  في دورتها الجديدة، بما يسهم في نشر وتوسيع ثقافة وروح 

أجل من  التكاتف  إلى  وخاصة  حكومية  المجتمع  في  المعنية  الجهات  كافة  داعيًا  األعمال،  وريادة  المعرفة  وفكر  الحر  العمل 

إشاعة هذه الثقافة بين الشباب، وبناء جيل قادر على طرح الفكرة المبتكرة، وكيفية تحويلها إلى مشروع حقيقي ناجح، مؤكدًا أن

اللجنة تسعى إلى بناء جيل مبدع منتج في مجتمع المعرفة واإلبداع وريادة األعمال.
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