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احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعني ،، وبعد:
فبحمد الله كان صدى امللتقى األول للمؤسسات الوسيطة بارزاً وظاهراً في إيجاد حراك ملموس من 
قبل املؤسسات املانحة والداعمة نحو االهتمام والعناية مبثل هذه املنظمات التي تعتبر شريكاً رئيساً 
في تنمية أي مجتمع محلي في كثير من الدول، وزامن ذلك اجتاه كثير من أهل اخلبرة والتخصص 

لفتح مؤسسات وسيطة متخصصة أكثر من ذي قبل لتغطي االحتياج وتقدم خدمة مميزة.
وتأسيساً على ما حتقق من نتائج امللتقى األول جاءت فكرة تنظيم امللتقى الثاني ليقدم مادة أكثر 

تخصصية وألصق بواقع عمل املؤسسات الوسيطة وهذا ما يُتوقع أن يتجه له امللتقى الثاني.
وقد ابتدأ العمل هنا بعد شهر من امللتقى األول حيث كان هناك لقاء تقوميي ألبرز مدخالت وعمليات 
ومخرجات امللتقى األول، وعلى ضوء ذلك مت بناء التصور األولي للملتقى الثاني، ومن ثم أعقب ذلك 
ومن  الوسيطة  املؤسسات  من  ممثلني  مع  عمل  ورشة  وعقد  ومانحني  متخصصني  مع  اجتماعات 
اجلهات املانحة، ومت اخلروج بثالثة أهداف رئيسة وحتت كل هدف عدد من احملاور املقترحة مت 
ترشيحها وفرزها عبر استبانة استطالعية للمشاركني معنا في امللتقى األول، وكان العنوان املقترح 
للملتقى هو : ابتكار منوذج العمل، باعتباره من أهم التوجهات العاملية في رسم التصورات الكلية 

للمشروعات.
وملا كانت املؤسسات الوسيطة هي مؤسسات في جملتها ناشئة ولديها مشروعات ابتكارية .. وتبحث 

عن فرص النمو واالستدامة .. وحتتاج إلى التعمق أكثر في فهم منوذج العمل وكيفية تطبيقه ..
كان عنوان امللتقى الثاني للمؤسسات الوسيطة الثاني هو: ابتكار منوذج العمل.

نشكر رعاة هذا امللتقى على رعايتهم الكرمية ومبادرتهم الرائعة إلقامة هذا امللتقى ، ونسأل 
الله أن يكلل مساعيهم وأعمالهم بالتوفيق والقبول.

إدارة الملتقى         
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الورقة األولى:
عرض منوذج العمل )Business model( مع مثال توضيحي

تقدمي : 
د. أمجد اجلنباز
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مقدمة
يزيد التخطيط الناجح والفهم والواضح للعمل من نسب جناحه. بل أنه قد يكون الفارق بني جناح 
أو فشل املؤسسة. بعض اخلطط تبقى حبيسة في رؤوس صناع قرار املؤسسة دون أن يتم كتابتها؛ 

وذلك ال يلغي وجود اخلطة.
هناك مستويات عدة للتخطيط، ومن املمكن تقسيمها إلى ثالثة مستويات، املستوى االستراتيجي 

واملستوى االستراتيجي، وأخيرا املستوى التنفيذي.
في املستوى االستراتيجي يكون التخطيط عال املستوى، ويتم فيه النظر إلى كل من املؤسسة و السوق 
واملنافسني للبحث عن السوق األفضل واملكان األفضل لكسب ربح أكبر والتفوق على املنافسني. وفي 
املستوى التنفيذي يكون التخطيط  منخفض املستوى، ويتم النظر فيه إلى كيفية تنفيذ العمل ووضع 
خطة للجودة وإدارة العمليات وتطويرها وتطبيق التميز اإلداري وتشكيل هيكلية املؤسسة وغيرها.

أم في مستوى منوذج العمل، فيكون التخطيط في املنتصف بني املستويني السابقني. وبذلك فقد 
يجمع بعض الصفات من تلك املستويات، لكنه ينظر للمؤسسة بشكل مختلف.

ما هو نموذج العمل؟
هو اآللية التي تتبعها املؤسسة خللق القيمة )للمستفيدين( وخلق الربح )لها(.

وبالتالي فهو يصف كيفية قيام املؤسسة بترتيب العناصر واملتغيرات اخملتلفة لتستخدمها في خلق 
يأتي دور اخملطط  لها. وهنا  أكبر ربح مالي  الوقت خلق  للمستفيدين وبنفس  أفضل قيمة ممكنة 
اجليد في اختيار اآللية األمثل. فبعض الطرق قد تولد قيمة مرتفعة للمستفيدين مع ربح بسيط، أو 

العكس، وال من اختيار املزيج األفضل بني البدائل اخملتلفة.
علما أن القيمة املقدمة هي العنصر األساسي في منوذج العمل. فهي تعرف القيمة التي ستقدمها 

لعمالئك والتي سبتني باقي عناصر منوذج العمل عليها.
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هناك طرقا مختلفة لدراسة منوذج العمل اخلاص باملؤسسة، ولعل أشهرها وابسطها هي طريقة 
مخطط منوذج العمل Business Model Canvas . وهي طريقة ابتكرها أليكساندرأوسترويلدر  
التخطيط  في  بساطتها  بسبب  كبيرا  انتشارات  التجاري” والقت  العمل  “ابتكار منوذج  كتابه  في 

وفعاليتها مع امكانية مناقشتها وتوصيلها بسهولة ألعضاء املؤسسة.

شركاء 
رئيسيون

األنشطة 
الرئيسية

القيمة 
المضافة

العالقة مع 
المستفيدين

الجمهور 
المستهدف

الموارد 
الرئيسية

قنوات 
التواصل

هيكل التكاليف مصادر اإليرادات
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Business Model Canvas نموذج العمل بطريقة
هذا اخملطط عبارة عن منوذج يحوي تسع مربعات تشمل جميع العناصر الهامة في دراسة منوذج 

عمل املؤسسة، وكيفية خلقها للمنفعة وكسبها لألرباح.
تبدأ دراسة منوذج العمل من مربع الشريحة املستهدفة التي نريد أن نخدمها. ألن عليك أن جتد 

شريحة مستفيدين تريد أن تخدمها ثم تقوم بتوفير خدمة أو منتج تتناسب معهم.
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ال�سراكات الرئي�سية

-من هم ال�سركاء 
الرئي�سيون؟

-من هم املوردون 
الرئي�سيون؟

-ماهي املوارد 
الرئي�سية التي 

�سنطلبها من �سركائنا؟
-ماهي الأن�سطة 

الرئي�سية التي 
�سينفذها �سركاوؤنا؟

الأن�سطة  الرئي�سية 

-ماهي الأن�سطة 
املطلوبة منتجاتنا؟

-ماهي الأن�سطة 
املطلوبة لقنوات 

التوا�سل؟
-ماهي الأن�سطة 

املطلوبة للعالقة مع 
اجلمهور؟

-ماهي الأن�سطة 
املطلوبة لالإيرادات؟

القيمة امل�سافة

-ماهي القيمة التي 
ن�سيفها للجمهور؟

-اأي م�ساكل اجلمهور 
نقوم بحلها؟

-ماهي املنتجات التي 
نقدمها لكل �سريحة؟

-ماهي احتياجات 
اجلمهور التي 

نحققها؟

العالقة مع 
امل�ستفيدين 

-كيف �سنتفاعل مع 
اجلمهور؟

-كيف �سنقوي عالقتنا 
بهم؟

-ما الذي مييز 
عالقتنا بهم عن 

مناف�سينا؟
-ماهي تكاليف بناء 

هذه العالقة؟

اجلمهور امل�ستهدف

-من هو اجلمهور 
امل�ستهدف؟

-من هم امل�ستفيدين 
الذين �سنخدمهم؟

-ماهي �سرائح 
امل�ستفيدين؟

-من هم م�ستفيديننا  
الأكرث اأهمية؟

املوارد  الرئي�سية 

-ماهي املوارد املطلوبة 
لبناء املنتج؟

-مالهي املوارد املطلوبة 
لقنوات التوا�سل؟

-ماهي املوارد 
املطلوبة للعالقة مع 

امل�ستفيدين؟
-ماهي املوارد املطلوبة 

لالإيرادات؟

قنوات التوا�سل 

-كيف �سيعرف 
اجلمهور بوجودنا؟

-ماهي طرق التوا�سل 
التي يف�سلها 

اجلمهور؟
-ماهي طرق التوا�سل 

الأف�سل؟
ماهي طرق التو�سيل 

الأقل تكلفة؟
هيكل التكاليف

-ماهي اأهم التكاليف لهذا امل�سروع؟
-ماهي املوارد الرئي�سية الأكرث تكلفة؟

-ماهي الأن�سطة الرئي�سية الأكرث تكلفة؟

 م�سادر الإيرادات

-ماهي املنتجات التي �سيدفع اجلمهور من اأجلها؟
-كيف يدفعون حاليا؟

-كيف يف�سلون اأن يدفعون؟
-ماهي ن�سبة اإيرادات كل منتج بالن�سبة للم�سروع؟
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أوال: الجمهــــــور المستهــــــــدف )شرائح المستفيدين( 
 Target Audience

أي مشروع سنقوم به )سواء أكان ربحيا أم غير ربحي( ؛ ال بد وأنه سيخدم في النهاية مجموعة من 
األفراد. ولذلك البد من إجراء دراسة مكثفة عن هؤالء األفراد ملعرفة احتياجاتهم وبالتالي التمكن 
من خدمتهم على أفضل وجه. ولتسهيل دراسة املستفيدين علينا أن نقوم بتقسيمهم إلى شرائح، 
بحيث حتوي كل شريحة على أفراد جتمعهم خصائص متشابهة. من طرق تقسيم املستفيدين هي 

تقسيمهم وفقد أحدى أو عدة من املعايير التالية:
تقسيم جغرافي: وفيه يتم تقسيم اجلمهور بحسب املنطقة أو احلي أو املدينة. كأن يستهدف . 1

املشروع سكان منطقة الرياض، أو حي العليا.
أو . 2 جنسهم  بحسب  تقسيمهم  يتم  حيث  السكان(:  خصائص  )بحسب  دميوغرافي  تقسيم 

املشروع  يستهدف  كأن  األخرى.  اخلصائص  من  غيره  أو  عمرهم  أو  دخلهم  أو  جنسيتهم 
الفقراء الذين دخلهم أقل من 1٠٠٠ ريال بالشهر.

تقسيم نفسي: تكون الصفة املشتركة هنا نفسية ؛ كون التقسيم هنا نفسي فإن هذا ال يعني . 3
املشاكل النفسية، وإمنا هي مجرد صفات نفسية جتمعهم،  كاالنعزاليني أو املتحمسني أو 

اخملاطرين. كأن يستهدف املشروع العفيفني الذين يستحون من سؤال الناس.
سلوك املستفيد: وهذا التقسيم يقيم الشريحة من خالل تعاملهم املسبق معنا )أو مع غيرنا . 4

ممن يقدمون اخلدمة نفسها(؛ فهل نحن نستهدف مستفيدين جدد )في حال كان املشروع 
نستهدف  أم  بالطبع(  جددا  سيكونون  املستفيدين  جميع  فإن  جديدة  منطقة  في  جديد 

مستفيدينا السابقني، أم نستهدف املستفيدين الذين يتعاملون حاليا مع منافسينا.
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 Value Proposition)ثانيا: القيمة المقدمة )ماذا نقدم؟
تلك  تلبي  ومنتجات  خدمات  لتوفير  احتياجاتهم  دراسة  تتم  املستفيدين،  شرائح  حتديد  بعد 

االحتياجات. ويجب من ثم التأكد من تلبية هذه اخلدمات الحتياجاتهم وتوافقها مع رغباتهم.
من طرق دراسة االحتياجات هو منوذج Pain, Gain and Jobs أو يعني دراسة: آالم ومكاسب 
 Value Proposition ووظائف املستفيدين.هذا النموذج مأخوذ من كتاب تصميم القيمة املقدمة

Design للمؤلف أليكساندرأوسترويلدر.

حيث يتم دراسة األلم املوجود لدى املستفيدين )كغالء األسعار، عدم توفر املسكن( ومن ثم إيجاد 
عليها  واحلصول  لتطويرها  يسعون  إضافية  مكاسب  عن  ونبحث  األلم.  هذا  يزيل  أو  يقلل  عالج  

ونوفرها لهم. وأخيرا نبحث عن وظائف ومهام يفعلونها بشكل دوري وجند طريقة لتسهيلها.
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 Delivery Channelsثالثا: قنوات التواصل 
التي سنقدمها لهم، يجب أن  املنتج )أو اخلدمة(  إليه، ومعرفة  بعد معرفة اجلمهور الذي سنصل 
نعرف كيف سنصل إليهم. وهنا علينا أن جند طرقا للتواصل مع املستفيدين لدراسة احتياجاتهم، 

وتوصيل اخلدمة لهم واملتابعة بعد توصيل اخلدمة.

 Beneficiaries Relationshipرابعا: العالقات مع المستفيدين
استراتيجية  وضع  فيجب  األهمية.  غاية  في  أمرا  الثقة  وبناء  املستفيدين  مع  العالقات  بناء  تعد 

لكسب املستفيدين اجلدد وبناء العالقة معهم وزيادة والئهم.

 Revenue )خامسا: اإليرادات )األرباح
تعد املربعات األربعة األولى )املستفيدين، القيمة املضافة، قنوات التواصل والعالقة مع املستفيدين( 
حتتها  )األرباح(  اإليرادات  مربع  وضع  مت  فقد  ولذلك  للمؤسسة.  الدخل  ستولد  التي  اآللية  هي 
مباشرة. وعلى املؤسسة أن جتد طرقا فعالة لزيادة ايراداتها بحيث تغطي كامل تكاليفها ومصروفاتها 
وتزيد عنها. بحيث يتم استخدام املبلغ االضافي في املشاريع املستقبلية. هناك الكثير من الطرق 
للحصول على اإليرادات، منها الوقف، واخذ مبالغ رمزية لقاء اخلدمات املقدمة، أو اخذ عمولة على 

اخلدمات التي تقدمها وغيرها.

شركاء 
رئيسيون

األنشطة 
الرئيسية

القيمة 
المضافة

العالقة مع 
المستفيدين

الجمهور 
المستهدف

الموارد 
الرئيسية

قنوات 
التواصل

هيكل التكاليف مصادر اإليرادات
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 Key Activities سادسا: األنشطة الرئيسية
كل عمل مهما كان سهال يتم القيام به من خالل مجموعة من األنشطة. فمثال لو كان املشروع عبارة 
عن تأليف كتاب، فإن ذلك سيتضمن األنشطة التالية: شراء معدات الكتابة، كتابة األفكار الرئيسية 
للكتاب، التأليف، املراجعة، التدقيق اللغوي، إرسال الكتاب للمطبعة، طباعة الكتاب، نشر وتوزيع 
الكتاب. في هذا املربع يجب كتابة األنشطة الرئيسية املتطلبة إلجناز املشروع أو املهمة املطلوبة. 
يفيد حتديد هذه املهام في معرفة املوارد واملهارات التي ستحتاجها املؤسسة للقيام بهذه املهمة وما 
ان كان ذلك ممكن أو مكلفا أو غير ذلك. ويتم عادة البحث عن األنشطة التي ستحتاجها املؤسسة 

لتنفيذ املهام اخلاصة بالقيمة املضافة وقنوات التواصل وبناء العالقة مع املستفيدين.

 Key Resources سابعا: الموارد الرئيسية
يتم حتديد املوارد الرئيسية التي ميتلكها الفريق والتي تساعده على القيام بالعمل. ومن هذه املوارد 
مع  العالقة  وبناء  التواصل  وقنوات  املنتج  وإعداد  الرئيسية  باألنشطة  القيام  على  سيساعده  ما 
أو  واخلبراء(  املتخصصة  والكفاءات  )كاملوظفني  بشرية  كوادر  تكون  قد  املوارد  هذه  املستفيدين. 
موارد ملموسة )كاملباني واملستودعات و مصانع( أو موارد غير ملموسة )كاخلبرة في تنفيذ األعمال، 

وبراءات االختراع والعالقات وغيرها(. 

 Key Partners ثامنا: الشركاء الرئيسيون
ال ميكن ملؤسسة مهما كانت كبيرة من إمتام كامل عمليات تقدمي املنتج أو اخلدمة لوحدها. وبذلك 
البد من القيام بعمل شراكات مع مؤسسات أو أفراد آخرين للقيام بجزء من العمل نيابة عنك. يسمى 
ذلك بالتعهيد Outsourcing. وهنا يجب تعهيد أي نشاط رئيسي )في املربع السادس( ليس 

بإمكانك القيام به وليس ضمن مواردك الرئيسية )املربع الثامن(.
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 Cost Structure تاسعا: هيكل التكاليف
في هذا املربع يتم ذكر جميع األنشطة والفعاليات التي تستنزف مشروعك وتتسبب له بالتكاليف. 
هذه األنشطة ستكون موجودة في املربعات الثالثة السابقة )األنشطة الرئيسية، املوارد الرئيسية 
والشركات الرئيسية(. يشمل ذلك أيضا رواتب املوظفني والفواتير وغيرها من املصروفات األخرى. 

ويجب دوما أن تكون إيرادات املؤسسة أعلى من أو تساوي تكاليفها وإال فإنها ستكون خاسرة.
وبذلك تكون املربعات األربعة األخيرة هي املسؤولة عن زيادة املصاريف على عاتق املؤسسة.

شركاء 
رئيسيون

األنشطة 
الرئيسية

القيمة 
المضافة

العالقة مع 
المستفيدين

الجمهور 
المستهدف

الموارد 
الرئيسية

قنوات 
التواصل

هيكل التكاليف مصادر اإليرادات
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 Sustainability االستدامة
وغير  منها  الربحية   ، املؤسسات  مختلف  لدى  كبيرا  هاجسا  املؤسسات  استدامة  موضوع  يشكل 
الربحية. فاملؤسسات الربحية لن تستمر في املستقبل اذا ركزت على االرباح فقط وتركت اجملتمع 
بدون أية تنمية. واملؤسسات غير الربحية لن تستمر إذا لم تتمكن من توفير دخل مستدام يضمن 
بقاءها في املستقبل. وبذلك بدأت التداخالت بني هذين النظامني في العمل لينشأ منوذجا جديدا 
من املؤسسات الهجينة التي تعمل بطريقة متداخلة بني الطريقة الربحية )التي تركز على الهدف 
الربحي( وغير الربحية )التي تركز على هدف يخدم اجملتمع(. تسمى املؤسسات التي جتمع بني بني 

الهدفني الربحي وغير الربحي باملؤسسات الهجينة.
األهداف اجملتمعية تركز على حتسني حياة الفرد واجملتمع والتقليل من مشاكلهم، ولها أمثلة كثيرة 
استهالك  وترشيد  النظيفة  املياه  وتأمني  التعليم  وجودة  والصحة  واجلوع  الفقر  مشكلة  حل  منها 
الطاقة واحملافظة على موارد البيئة ومشاكل االحتباس احلراري واحلياة الفطرية والسالم العاملي.
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 Hybrid Organizationالهجينـــــــة المؤسســــــات  مستويـــــــات 
Spectrum

تتدرج املؤسسات في توجهها إلى االستدامة وفق النموذج املقترح من قبل كيم ألتر كما في النموذج 
وتهدف  ربحي  الرئيسي  يكون هدفها  أن  أما  نوعني، فهي  املؤسسات على  أن  فيه  التالي. يالحظ 
)النصف  الرئيسي هو خدمة اجملتمع  يكون هدفها  أو  )النصف األمين(.  الشركاء  زيادة دخل  إلى 
األيسر(. يالحظ أيضا أن كال من الشركات الربحية التقليدية واملؤسسات غير الربحية التقليدية ال 
يصنفان ضمن املؤسسات الهجينة. أما باقي املؤسسات األربعة في الوسط فهي هجينة جتمع بني 
هدف ربحي وهدف مجتمعي مع طغيان أحد هذين الهدفني على سير املؤسسة. ومن املمكن أيضا 
املالية. كما  لها االستدامة  للوسط لتحدث  أن تتحرك  الربحية يجب  أن املؤسسات غير  مالحظة 

يجب أن الشركات الربحية نحو الوسط لتحدث لها االستدامة اجملتمعية. 
استدامة  مجتمعية

  
استدامة مالية

  

�سركات ربحية 
تقليدية

�سركات متار�س 
امل�سوؤولية 
اجتماعية

�سركات ربحية 
م�سوؤولة اجتماعيا

موؤ�س�سات ريادة 
جمتمعية

موؤ�س�سات غري 
ربحية تقوم 

بن�ساطات مدرة 
للدخل

موؤ�س�سات غري 
ربحية تقليدية

هدفها جمتمعيهدفها ربحي
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 Traditional For-Profit شركات ربحية
لقاءها.  املال  وتكسب  للعمالء  منتجات  أو  خدمات  تقدم  التي  التقليدية  التجارية  الشركات  وهي 

وتهدف في النهاية إلى زيادة أرباح الشركة ليتقاسمها الشركاء.

شركات ربحية
الشركاء 
الرئيسيون

األنشطة 
الرئيسية

ماذا نضيف؟

منتجات 
وخدمات مدرة 

للربح

العالقة 
بالمستفيدين

الجمهور 
المستهدف

الموارد 
الرئيسية

قنوات 
التواصل

هيكل التكاليف اإليرادات
 من بيع المنتجات والخدمات
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 Corporation المجتمعية  المسؤولية  تمارس  ربحية  شركات 
practicing Social Responsibility

النهاية  لقاءها. وتهدف في  املال  للعمالء وتكسب  أو منتجات  وهي شركات جتارية تقدم خدمات 
إلى زيادة أرباح الشركة ليتقاسمها الشركاء. لكنها تصرف جزءا من األرباح في مشاريع أو حمالت 

تهدف إلى خدمة اجملتمع وإحداث أثر إيجابي فيه.

شركات ربحية  تمارس المسؤولية المجتمعية

الشركاء 
الرئيسيون

األنشطة 
الرئيسية

ماذا نضيف؟

منتجات 
وخدمات مدرة 

للربح

خدمة 
للمجتمع 

خدمات 
ومنتجات 
للمجتمع

العالقة 
بالمستفيدين

الجمهور 
المستهدف

الموارد 
الرئيسية

قنوات 
التواصل

هيكل التكاليف اإليرادات

من بيع المنتجات والخدمات 
)تقدم خدمات المجتمع بشكل 

مجاني(
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 Socially Responsible Business شركات ربحية مسؤولة اجتماعيا
وهي شركات جتارية تقدم خدمات أو منتجات للعمالء بهدف زيادة أرباحها وبنفس الوقت بهدف 
إحداث التأثير اإليجابي في اجملتمع. وبذلك تعمل وفق الهدفني الربحي واجملتمعي. وألن هدفها 

النهائي هو الهدف الربحي فإن األرباح يتم تقاسمها بني الشركاء.

شركات ربحية مسؤولة اجتماعيا

الشركاء 
الرئيسيون

األنشطة 
الرئيسية

ماذا نضيف؟

خدمات مفيدة 
للمجتمع

العالقة 
بالمستفيدين

الجمهور 
المستهدف

الموارد 
الرئيسية

قنوات 
التواصل

هيكل التكاليف اإليرادات

من بيع وتقديم المنتجات والخدمات 
المجتمعية

)األرباح الزائدة يتقاسمها الشركاء( 
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Traditional Nonprofit  مؤسسات غير ربحية تقليدية
هي جمعيات خيرية تقليدية تقدم خدمات للمجتمع بشكل مجاني. وحتصل على التمويل الالزم لها 

من التبرعات اخملتلفة.
تعتمد هذه املؤسسات على التبرعات فقط، ويوجد هناك أربعة أنواع من التبرعات وهي:

احلكومية: يتم احلصول عليها من اجلهات احلكومية.. 1
املؤسسات اخليرية: يتم احلصول عليها من املؤسسات اخليرية األخرى، سواء كانت محلية . 2

أو دولية.
القطاع اخلاص: ويتم ذلك من خالل عقد شراكات مع القطاع اخلاص، أو الرعاية )كرعاية . 3

الفعاليات اخليرية(.
التمويل اجلماعي . 4 واألنواع اخملتلفة من  بالرسائل  والتبرعات  الفردية  كالتبرعات  األفراد: 

. Crowdfund
يجب على املؤسسة تنويع مصادر الدخل اخلاصة بها وعدم االعتماد على نوع واحد من هذه 
عدة  على  االعتماد  أو  اخليرية،  واملؤسسات  الشركات  من  الدعم  على  حتصل  كأن  األنواع، 

مؤسسات خيرية بدال من االعتماد مؤسسة واحدة.
عدم تنويع مصادر التمويل له انعكاسات سلبية على استمرارية اجلمعية، منها:

• إغالق اجلمعية عندما يقرر هذا املصدر إيقاف دعمه	
• تغيير اجلمعية ألهدافها وآلية عملها بحسب قناعة الداعم	
• محدودية الدعم الذي حتصل عليه، مما يحد من إمكانيات منوها	
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مؤسسات غير ربحية تقليدية

الشركاء 
الرئيسيون

األنشطة 
الرئيسية
تقديم 

الخدمات 
المجتمعية

جمع التبرعات

ماذا نضيف؟

خدمات مفيدة 
للمجتمع

العالقة 
بالمستفيدين

الجمهور 
المستهدف

الموارد 
الرئيسية

قنوات 
التواصل

هيكل التكاليف اإليرادات

التبرعات المختلفة
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 Nonprofit مؤسسات غير ربحية تقوم بنشاطات مدرة للدخل 
with Income-Generating Activities

مؤسسات غير ربحية تقدم خدمات للمجتمع. وتقوم بشكل من أشكال العمل التجاري لتغطية جزءا 
من مصروفاتها. ويتم تنفيذ هذه األعمال التجارية من قبل املؤسسة نفسها )أي تكون النشاطات 

الربحية ضمن العمليات التي تنفذها املؤسسة، وال تقدم من قبل شركة منفصلة(.
تقوم هذه املؤسسات باإلضافة للحصول على التبرعات بالطرق السابقة باحلصول على التمويل من 

األنشطة املدرة للدخل التي تقوم بها، ومن األمثلة على ذلك: 
• الوقف اخليري )وقف العقارات واحملالت التجارية(	
• االستثمارات املالية	
• أخذ أجور رمزية لقاء اخلدمات )تغطية جزئية للتكلفة(	
• رسوم االشتراك	
• األسواق اخليرية واملبيعات الرمزية	
• تقدمي اخلدمات االستشارية للمؤسسات اخليرية األخرى	
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مؤسسات غير ربحية تقوم بنشاطات مدرة للدخل

الشركاء 
الرئيسيون

األنشطة 
الرئيسية

جمع التبرعات
تنفيذ 

نشاطات مدرة 
للدخل

ماذا نضيف؟

 خدمات 
مفيدة 

للمجتمع

منتجات 
وخدمات مدرة 

للدخل

العالقة 
بالمستفيدين

الجمهور 
المستهدف

الموارد 
الرئيسية

قنوات 
التواصل

هيكل التكاليف اإليرادات

1- من التبرعات المختلفة
2- من بيع المنتجات والخدمات المدرة 

للدخل )كاألوقاف(



28

Social Enterprise مؤسسات ريادة مجتمعية
هي مؤسسات ذات هدف مجتمعي تسعى إلى حتسني حياة أفراد اجملتمع أو التقليل من مشاكلهم. 
تعمل هذه املؤسسات وفق اآللية التجارية بحيث تقدم خدماتها ومنتجاتها لقاء عائد مادي ومتول 
نفسها ذاتيا. وبذلك فتعمل وفق هدفني مجتمعي وربحي. وألن هدفها الرئيسي هو اجملتمعي فإنها 

تستخدم األرباح الفائضة في تطوير أعمالها أو التبرع بها للجهات األخرى.
تعتمد هذه املؤسسات على نفسها في متويل مشاريعها وخدماتها. وتقدم هذه اخلدمات للمستفيدين 
بشكل مدفوع )غير مجاني(. ومن املمكن أن تقوم جهات خارجية )كاملؤسسات اخليرية أو الشركات 
الراعية( بشراء عدد من اخلدمات لتوزع مجانا على الفقراء )كأن تقوم مؤسسة ببيع كتب دعوية 
لآلخرين، ثم يقوم أحد فاعلي اخلير بشراء ألف نسخة ويطلب من املؤسسة توزيعها مجانا. بهذه 
احلالة تكون املؤسسة قد اخذت سعر املنتج من فاعل اخلير، ووزعتها للمستفيد مجانا ولم تخسر 

شيئا(.
يجب أن تكون إيرادات هذه املؤسسات أكثر أو تزيد عن تكاليفها. أما إن كانت اإليرادات أقل من 
العمل احلالي، وعندها  التكاليف، فهذا يعني أن املؤسسة لن تكون قادرة على االستدامة بنموذج 
عليها تغيير منوذج العمل، والتحول إلى »مؤسسة غير ربحية لها نشاط مدرة لألرباح«. بهذه الطريقة 
يكون نشاطها املدر لألرباح جزءا من إيراداتها باإلضافة للتبرعات التي حتصل عليها من اجلهات 

األخرى.
هناك عدة مناذج من املمكن استخدامها في الريادة اجملتمعية لتحصيل اإليرادات منها:

• 	Feeforservice  تقدمي اخلدمة مبقابل
املنتجات  على  ويحصل  للفقراء،  مخفض  بسعر  خدماته  يقدم  الذي  السوبرماركت  مثل 
أما بالتبرعات أو بسعر مخفض بسبب قرب انتهاء مدتها او احتوائها على خلل غير ضار 

بالصحة.
• 	Crosscompensation  التعويض اجلزئي

مثل شركة فالتر املياه، التي تقدم فلتر مجاني للفقراء في أفريقيا مقابل كل فلتر تشتريه.
• 	MarketConnector الوساطة بني األطراف

وتتم من خالل منصات عادة. مثل بعض بنوك إقراض الفقراء. حيث يقوم االفراد بالتبرع 
من خالل املنصة إلى الفقراء، وتأخذ املنصة عمولة من هذا التبرع.
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• 	IndependentSupport  دعم مستقل
والثاني  األرباح،  عليها  يدر  نشاط جتاري  األول  منفصلني.  نشاطني  للمؤسسة  يكون  وهنا 

نشاط مجتمعي تقدم فيها خدمات مجتمعية مجانا.
علما أنه من املمكن استخدام هذه النماذج نفسها في الشركات الربحية املسؤولة اجتماعيا. 

مؤسسات ريادة مجتمعية

الشركاء 
الرئيسيون

األنشطة 
الرئيسية
تنفيذ 

نشاطات مدرة 
للدخل
اإلبداع

ماذا نضيف؟

خدمات 
ومنتجات 

مفيدة 
للمجتمع

العالقة 
بالمستفيدين

الجمهور 
المستهدف

الموارد 
الرئيسية

قنوات 
التواصل

هيكل التكاليف اإليرادات
من بيع المنتجات والخدمات 

المجتمعية
)األرباح الزائدة تستخدم في تطوير 

الشركة أو يتم التبرع بها(
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الورقة الثانية:
حتديد اجلمهور + القيمة املضافة

تقدمي : 
م. عبد الله الزامل
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مقدمة
ال يشك عاقل في أن جناح أي منظمة وقوتها ومتيزها إمنا هو نتاج متيز العاملني فيها وقوة إميانهم 
أو  حكومية  املنظمة  هذه  كانت  حال  في  يختلف  ال  األمر  وهذا  مجتمعهم.  في  ودورهم  برسالتهم 

خاصة، ربحية أو غير ربحية، وسواء كانت وقفا مانحاً أو جهة خيرية أو جهة وسيطة بينهما.
 ومع إمياننا التام بأهمية وتفرد العامل البشري بالدور األكبر في التأثير - وخصوصا إذا استحضرنا 
سرعة التغيرات في الواقع احمليط وحتديات مواكبتها – إال أننا نؤمن بأن لألدوات دورا فاعال في 
تنظيم الدور البشري وحتسني عمل اجملموعات وتعزيز فاعلية الفرد واجملموعة أوال واملنظمة التي 

ينتمون لها تبعا لذلك.  
واألدوات – ومنها منوذج العمل الذي يدور حوله موضوع ملتقانا – وسيلة ال غاية، دورها الرئيس 

إمنا هو توجيه التفكير واحتواء شتاته، ثم تأطير آليات إيصال املعلومة واحلوار بني اجملموعات. 
وألهمية معرفة ديناميكية عمل اجلهات الوسيطة وضبط عالقاتها باجلهات احمليطة بها وتعزيز 
غير  أو  مباشرة  بطريقة  ذلك  كان  سواء  عملها،  من  املستفيدين  على  وأثرها  اجملتمع  في  دورها 
مباشرة، فإن إدراك العاملني في اجلهات الوسيطة لنموذج العمل اخلاص مبنشأتهم واتفاقهم عليه 

واستحضارهم له، له دور كبير في تعزيز فاعليتهم ودورهم في اجملتمع.
ومنوذج العمل باختصار، هو األسلوب الذي تتبعه املنشأة في خلق قيمة ما واالستفادة منها. وينطوي 
والشركاء  واإليرادات  والتكاليف  العمالء  من  كل  لعالقة  األطراف  متكاملة  قصة  رسم  على  ذلك 
واألنشطة واملوارد بهذه القيمة. والفهم املشترك لهذا النموذج يجب أن يكون نقطة البدء لتحسني 

العمل في أي منظمة بل وللتحقق من تنفيذها لعملها بالشكل الصحيح.
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قلب النموذج
ال شك بأن مقدمتنا أوضحت بأن قلب النموذج وركيزته األساسية هي القيمة التي نقدمها لعمالئنا 
)سواءا كانوا داخل املنظمة أو خارجها(. وألن القيمة املقترحة ال ميكن أن تترك أثرا إال إذا ناسبت 
والقيمة  العمالء  من  كل  بنقاش  سنقوم  األطروحة  هذه  في  فإننا  )العمالء(  املستهدفة  الشريحة 
املقترحة كعناصر أساسية في منوذج العمل ثم سنتطرق لنموذج القيمة املضافة الذي يؤطر هذه 

العالقة.

شرائح العمالء
يحدد هذا احملور من محاور منوذج العمل اجملموعات اخملتلفة من األفراد أو املنشآت التي تستهدفها 

منشأتك لتصل إليها وتقدم اخلدمة لها.
والعمالء هم جوهر أي منوذج من مناذج العمل. فال تتحقق استدامة منشأة إال بوجود عمالء لها. 
ولكي تتمكن أي جهة من خدمة عمالئها بشكل مثالي، ال بد من تصنيفهم إلى شرائح تتمايز فيما 
بينها إما باالحتياج أو السلوك أو القنوات التي ميكن الوصول لهم من خاللها أو طبيعة العالقة التي 
ستنشأ معهم أو تباين تأثيرهم على اإليرادات أو التكاليف أو غيرها مما من شأنه أن مييزهم عن 

بعضهم ويؤثر على أساليب أو وسائل تقدمي القيمة لهم.
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ومن األقسام الرئيسية املتوقعة لشرائح عمالء اجلهات الوسيطة واملنظمات غير الربحية:
املستفيدون: وهم غالبا اجلهات اخليرية أو غير الربحية ورمبا يكونون عموم اجملتمع في  »

بعض احلاالت، وأكثر ما مييزهم في اجلهات الوسيطة أنهم غالبا ليسوا هم العميل الذي 
يدفع لكنهم العميل الذي ينتفع. والتوازن بني هذه الشريحة من العمالء والشريحة التي تليها 

مهم جدا.
الداعمون: وهم الذراع الذي يدفع وال ينتفع انتفاعا مباشرا من القيمة املقترحة للمستفيدين،  »

لكن ال بد له من قيمة مقترحة تخصه وهنا يكمن الفارق الرئيس بني اجلهات القادرة على 
إقناع الداعمني باالستمرار معها واجلهات التي تستمر طوال حياتها تبحث عن الداعمني 

وال يبحثون عنها.
املتطوعون: وهم من يشارك في تقدمي القيمة املقترحة في جانب غير اقتصادي، وللتنويه هنا  »

فغالب الشركات التقنية التي تتربع على عرش االقتصاد اليوم تسبب في ثرائها متطوعون 
له  تكون  أن  ال ميكن  يوتيوب  أو  فيسبوك  أو  كتويتر  موقعا  أمن  وذلك  مباشرون!  ال عمالء 
قيمته دون احملتوى الذي يقدمه له مجانا املاليني حول العالم. والنجاح هنا كسابقه يكمن 
العمل  مناذج  صناعة  أهمية  تكمن  وهنا  غيرها  دون  مبنظمتك  تربطهم  قيمة  صناعة  في 

بالطريقة الصحيحة.
املتبنون،  » الرعاة،  األعضاء،  ومنها:  سابقتها  ككثرة  تكون  ال  قد  شرائح  ذلك  بعد  وأضف 

املسؤولون عن التصاريح، وغيرهم.
وعادة ما تقدم القيمة املقترحة للعمالء على خمس مستويات تتدرج من الوعي باخلدمة املقدمة إلى 
تقييمها ثم االتفاق على االستفادة منها أو دعمها ثم التنفيذ واالستفادة الفعلية من القيمة املقترحة، 
القيمة  من  لالستفادة  أخرى  دورة  عنه  ينتج  قد  والذي  وتقوميه  تنفيذها  وتقييم  انتهاًءا مبتابعتها 

املقترحة.  
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ورمبا تكون أهم األسئلة التي نحتاجها ملعرفة من نضع في هذا احملور من النموذج:
من املستهدف الرئيس للقيمة التي نقدمها )املنتج أو اخلدمة أو ما يتبعهما(؟ »
من األشخاص أو اجلهات املؤثرين على صناعة هذه القيمة؟ »
من يساعدنا في تقدمي هذه القيمة املقترحة أو أي من اخملرجات التابعة لها؟ »
على من نتوقع أن نرى نتائج تقدمي هذه القيمة املقترحة؟ »

   القيمة المقترحة
القيمة املقترحة دون توضيحها وذلك لالرتباط الشديد  خضنا كثيرا في حديثنا عن العمالء في 

بينهما وكونهما القلب النابض لكا منوذج عمل في الوجود! 
والقيمة املقترح ورمبا سميت »العرض املقدم« هي السبب الذي يكمن حول توجه العمالء ملنشأة دون 
غيرها. فهي حل ملشكلة يعاني منها العميل أو تلبية احتياج له أو إشباع رغبة لديه أو تعزيز مكسب 
ميلكه أو متكني قيمة يؤمن بها أو خليط بني كلها أو بعضها. وهي »املنافع« الناجتة عن اخلدمات و/

أو املنتجات التي تقدمها املنشأة للعميل.
ولنركز هنا على كلمة »منافع«، فهي املقصد األساسي الذي يقصده العميل ال ذات املنتج أو اخلدمة 
)إال في حال كان مكرها على استخدامها من جهة حتتكرها!(. ومثال ذلك ميل العميل ملنتج دون 
غيره مع تشابههما الشديد كما هو احلال في املنتجات االستهالكية اليومية كاأللبان واخملبوزات 

وغيرها. وكذلك احلال مع األجهزة اإللكترونية ومع مقدمي خدمات االتصال مثال.
واملنفعة املتحصلة للقيمة املقترحة والتي مييل العميل إليها دون غيرها تكون عادة إما لقيمة مقترحة 
جديدة متاما أو لشيء مماثل ملا هو موجود لكن مع قيمة مضافة كانخفاض السعر أو زيادة اجلودة 

أو مستوى اخلدمة.
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ومن أمثلة األمور التي تشكل قيمة مضافة للعمالء:
احلداثة: وفيها تقدم اخلدمة في إطار لم يعهد على استخدامه سابقا كما قدمت شاشات  »

اللمس أسلوبا مختلفا للتعامل مع أجهزة اجلوال واحلواسيب احملمولة.
على  » كثيرا  تؤثر  اخلدمة  تقدمي  طريقة  أو  املنتج  حتسني  أن  إذ  ظاهر  أمر  وهذا  اجلودة: 

استقبال العميل لها وتعامله معها.
التكييف والتخصيص: يحترم العمالء عادة من يحترم خصوصيتهم فإيجاد احتياجات تلبي  »

حاجة خاصة للعميل مؤثر على اختياره ملا يوافق احتياجه على ما صمم لعموم الناس.
إجناز املهام: ميكن خلق قيمة مبجرد إيجاد ثقة العميل بك إلجناز مهامه احلساسة التي ال  »

يجد الوقت أو القدرة أو التمكن إلجنازها.
التصميم: وهو أحد أهم عناصر التأثير على العمالء بالذات إذا وضع في االعتبار مالءمة  »

التصميم لسلوك املستهلك وآلية تعامله مع املنفعة.
شك  » فال  له،  قيمة  تقدمي  على  للعميل  اجتماعية  مكانة  خلق  يساعد  االجتماعي:  الوضع 

أن العميل الذي عمل مع شركة استشارات مثال أكثر ثقة من العميل الذي ارتأى األمر من 
محض رأيه. وكذلك فإن الظهور االجتماعي ملن يستخدم “ماركة” معينة أكثر ممن يستخدم 

منتجا ال ينتمي ألي منها. 
السعر: تقدمي منفعة مماثلة بسعر أكثر مالءمة للعميل هو أمر شائع للتعامل مع املنافسة  »

ورمبا كان السعر األعلى في أحيان أخرى يقدم داللة على القيمتني السابق ذكرهما )الوضع 
االجتماعي واجلودة( أو أحدهما.

الذي  » العمل  تقدمي  خالل  من  التكاليف  خفض  على  العمالء  مساعدة  التكاليف:  خفض 
يقومون به بتكلفة أقل أو مجانا )ومنه جلب الرعايات أو الدعم لهم( قيمة مهمة بال شك. 

وعليها ترتكز كثير من اجلهات الوسيطة.
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املباشر عند  » التواصل  أو فتح مجال  املنافع  احلد من اخملاطر: ويدخل فيها الضمان على 
احلاجة أو ضمان التعويض عند انخفاض مستوى املنفعة عن املطلوب.

وغيرها مثل سهولة االستخدام وتقريب اخلدمة من العمالء والراحة والعالقات. »
وهنا يجب التفريق بني ما هو “قيمة” وما هو “زائد”، فالقيمة هي كل ما يحقق املنفعة للعميل من 

أعمالنا. والزائد هو كل ما يستهلك وقتا أو جهدا أو ماال دون إضافة تذكر على املنفعة املرجوة.
ورمبا تكون أهم األسئلة التي نحتاجها ملعرفة من نضع في هذا احملور من النموذج:

ما املنفعة احلقيقة التي نقدمها للعميل؟ »
ما القيمة املضافة في منفعتنا عن املنافسني؟ »
أي من مشكالت العميل والتحديات التي يواجهها نساعد في حلها؟ »
ما االحتياجات أو الرغبات التي نساعد العميل على حتقيقها؟ »
ما املكاسب التي نعززها عند العميل؟ »
الداعمني  » حال  في  )خصوصا  معنا  بالعمل  العميل  سيكسبه  الذي  احلقيقي  املكسب  ما 

واملتطوعني(؟
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تأثير السياقات
قبل الدخول في منوذج القيمة املقترحة البد من التعريج على تأثير السياقات اجملتمعية على صناعة 
الوسيطة  املؤسسات  السياقات في شأن  للعمالء. وأهم هذه  املقترحة  القيمة  العمل وخلق  منوذج 

واملنظمات غير الربحية:
تقليل املوارد: ففي دراسات متعددة محلية وعاملية برزت األرقام التالية:. 1

أكثر من 42% من اجلهات املستفتاه ال متلك اخلليط الصحيح من املوارد املالية لتعمل  »
بفاعلية للثالث سنوات القادمة!

واحدة من كل أربع جهات متلك سيولة نقدية تكفيها لثالثني يوماً بحد أقصى! »
خالل السنة القادمة وضح أكثر من 39% من اجلهات املستفتاه نيتهم للبحث عن وسائل  »

دخل مختلفة!
تنويع مصادر الدخل: فبناءا على الدراسات السابقة وبالنظر للواقع فإن االعتماد احملض . 2

على اجلهات املانحة أو املمولني يشكل خطرا رئيسا على القطاع اخليري والقطاع الوسيط.
زيادة التعقيد: مع مرور الزمن تكثر التحديات وتتنوع ومن أمثلتها:. 3

التطورات التقنية »
وسائل التواصل االجتماعي »
تغير ثقافة اجملتمع »
تغير سلوك املتطوعني »
تغير أساليب الداعمني »
النظم والقوانني واللوائح »
محاربة العمل اخليري اإلسالمي عامليا »
قوانني العمل وأنظمة الشؤون االجتماعية »
وغيرها.. »
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مستوى . 4 وتطوير  التركيز  ضرورة  منها  وينبع  اخليرية:  اجلهات  ومتكني  الوعي  بناء  أهمية 
املنافع املقدمة للقطاع اخليري.

عن . 5 والبعد  القيمة  زيادة  خالل  من  الصحيح  للبناء  املناسبة  والوسائل  األدوات  استخدام 
العمليات هي من  ومتابعة وقرب من  دراسة  البعيدة عن  الفرضيات  بأن  واإلميان  الزوائد 

أخطر األمور على جناح مؤسسات القطاع الوسيط والقطاع اخليري.



نموذج القيم المقترحة40
وفيها  القيمة  وخارطة  لعمالئنا  فهمنا  نوضح  وفيه  العميل  ملف  جناحني:  املقترحة  القيم  لنموذج 
نوضح كيف نصبو خللق القيمة لعمالئنا. والهدف هو املواءمة بني الطرفني والوصول للصورة املثالية 

لصياغة القيمة. لذا فنحن نصنع القيمة ونراقب العميل.
• خارطة القيمة: وتتكون من ثالثة أبعاد:	
 املنتجات واخلدمات »
معززات املكاسب »
مسكنات اآلالم »



41

• ملف العميل: ويتكون من أبعاد ثالثة أيضا:	
وظائف العميل )أو شواغله( »
آماله »
آالمه »

والصورة التالية توضح النموذج بشكل أوضح:
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وسنوضح فيما يلي توضيحا مختصرا لكل من هذه األبعاد..

ملف العميل:
• نطاق 	 في  يشغله  أو  العميل  يهم  ما  كل  باختصار  وهي  شواغله(:  )أو  العميل  وظائف 

دقيق  وصف  بوضع  إال  العمل  نطاق  حتديد  ميكن  وال  له.  سنقدمه  الذي  العمل 
القيمة  وضع  عن  البعد  العميل  ملف  تعبئة  شرط  ألن  عداه  من  كل  يبعد  للعميل 
تطوير.  ال  تبرير  آلية  إلى  العميلة  تتحول  ال  حتى  التفكير  أثناء  االعتبار  في   املقترحة 

وتنقسم شواغل العميل إلى:
شواغل وظيفية )مرتبطة بالعمل أو املشكلة( »
شواغل اجتماعية )مرتبطة بنظرة اجملتمع للعميل( »
شواغل شعورية )مرتبطة بشعور العميل ونظرته لنفسه( »
شواغل داعمة )مرتبطة بشراء القيمة وتقوميها واالنتقال منها أو إليها( »
شواغل أخرى،، كالشواغل االقتصادية والبنائية أو التطويرية والتخطيطية والقيمية.. »
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• شاغله 	 إجناز  أثناء  أو  بعد  أو  قبل  العميل  يزعج  ما  كل  وهي  العميل:  آالم 
يخشاها  التي  اخملاطر  كذلك  وتشمل  املقترحة.  القيمة  من  استفادته  أو  الوظيفي 
تسليمها.  وقت  أو  املنفعة  جودة  على  وقلقه  يواجهها  التي  والعقبات   العميل 

ومن األسئلة املفيدة إلدراك آالم العميل:
كيف يعرف عميلك الكلفة؟ أهي مرتبطة بطول الوقت، غالء السعر، أم اجلهد املبذول؟ »
له  » يسبب  ما  مثبطاته؟  مخاوفه؟  ما هي  بشعور سيء؟  يشعر  عميلك  يجعل  الذي  ما 

الصداع؟
ما الشيء الذي يضايق العميل في املنفعة املقدمة حاليا؟ ما القيم املضافة التي تفقدها؟  »
ما أهم الصعوبات والتحديات التي يواجهها العميل؟ »
ما املؤثرات االجتماعية السلبية على العميل حاليا؟ »
ما الذي يوقظ عميلك ليال ويحرمه لذة النوم؟ هل من قضايا تشغله أو مخاوف تقلقه؟ »
ما األخطاء املتكررة التي يقع بها عميلك؟  »
ما العوائق التي متنع عميلك من االستفادة من القيمة املقترحة؟  »
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• التي 	 األعمال  تنفيذ  وتشمل  العميل.  يريدها  التي  واملنافع  اخملرجات  وهي  العميل:  آمال 
تشغله، واملكاسب االجتماعية، والشعور اإليجابي، وتوفير املال أو عدم هدره. ولآلمال العميل 
متوقعة.  غير  ومكاسب  مرغوبة،  مكاسب  متوقعة،  مكاسب  مكاسب مطلوبة،  أقسام:   أربع 
وغالب األسئلة املفيدة إلدراك آمال العميل تكون بعكس األسئلة التي استنبطنا منها آالمه 

ومنها:
أي تقليل للتكاليف سيجعل عميلك سعيدا؟ أهو املرتبط بالوقت، أم بالسعر، أم بتوفير  »

اجلهد املبذول؟
ما مستوى اجلودة الذي يتوقعونه وما الذي يتوقعون زيادته أو نقصه؟ »
ما الذي من املمكن أن يجعل حياتهم أسهل أو أفضل؟ »
ما التبعات االجتماعية اإليجابية التي يتمنى عمالؤك احلصول عليها؟ »
ما أكثر األشياء أهمية لعمالئك؟ »
ما الذي يحلم به عمالؤك؟ »
كيف يقيس عمالؤك النجاح والفشل؟ »
ما أكثر ما ميكن أن يحفز عمالءك لتبني قيمتك املقترحة؟ »
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خارطة القيمة:
املنتجات واخلدمات: وفيها يتم سرد ما نقدمه كقيمة مقترحة للعميل من منتجات أو خدمات  »

حتقق له املنفعة املرجوة. 
معززات املكاسب: وهنا نشرح كيف )نرى( أن خدماتنا ومنتجاتنا تعزز املكاسب وتشكل قيمة  »

املضافة لدى املستفيد دون النظر ابتداءا مللف العميل.
مسكنات اآلالم: كذلك دون النظر مللف العميل نشرح هنا كيف )نرى( أن خدماتنا ومنتجاتنا  »

تسكن اآلالم التي يعاني منها العميل مما يقدم له حالياً أو يفقده حاليا!
مواءمة خارطة القيمة وملف العميل: »
يجب أن تتوافق قيمتنا املقترحة مع عميلنا ويكون ذلك ابتداءا مبواءمة خدماتنا ومنتجاتنا  »

مع وظائف العميل.
تتم مواءمة أعلى آمال العميل وأشد آالم العميل مع معززات املكاسب ومسكنات اآلالم ويتم  »

تعديل القيمة املقترحة وفقا لذلك.
من املهم عدم رسم أحد اجلانبني )ملف العميل وخارطة القيمة( بناءا على وضع اآلخر في  »

االعتبار.
ال ميكن رسم ملف العميل دون متابعة أو مقابلة أو مشاهدة لسلوك العميل واحتياجه احلقيقي  »

فالفرضيات وحدها ال تكفي.
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مدى أهميتها

عالقات العمالء

قنوات التواصل

شرائح العمالء

قنوات التواصل

عالقات العمالء 

المنفعة المقدمة
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قنوات التواصل

 قنوات التواصل:
توضح كيف تصل الى وتتواصل الشركة مع شرائح العمالء لديها إليصال املنفعة املقدمة )خدمة 

/ منتج(.

أهمية قنوات التواصل:
هي واجهة الشركة مع العمالء، وتشمل:

االتصاالت مع العمالء »
التوزيع والتوصيل »
قنوات املبيعات »

هي نقاط التواصل مع العمالء التي تلعب دورا هأما في جتربة العمالء. 
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وظائف قنوات التواصل:
توعية العمالء حول منتجات وخدمات الشركة  »
مساعدة العمالء في تقييم )املنفعة املقدمة( من الشركة »
 السماح للعمالء لشراء منتجات وخدمات محددة  »
تقدمي )املنفعة املقدمة( للعمالء  »
تقدمي دعم العمالء ما بعد الشراء  »

تحديد/تحسين قنوات التواصل:
ما هي قنوات التواصل التي يفضلها العمالء للوصول اليهم؟ »
كيف نصل إليهم اآلن؟  »
كيفية تكامل قنوات التواصل لدينا؟  »

قنوات الشركاءالقنوات المملوكة

أي القنوات التي تعمل بشكل أفضل؟  »
أي القنوات أقلهم تكلفة؟  »
كيف نستطيع دمجها مع إجراءات العمالء؟  »
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أنواع قنوات التواصل:

تواصل غير مباشر تواصل مباشر 

التوعية:

كيف نستطيع رفع الوعي لدى عمالئنا فيما يخص الشركة/ اخلدمات/ املنتجات؟ 
التقييم:

كيف نستطيع جعل عمالئنا يقيمون )املنفعة املقدمة( اليهم؟ 
الشراء:

كيف نستطيع جعل العمالء يقومون بشراء )املنفعة املقدمة(؟ 
التوصيل:

كيف نستطيع إيصال )املنفعة املقدمة( الى عمالئنا؟ 
مابعد البيع

كيف نستطيع تقدمي خدمات ما بعد البيع؟



52

عالقات العمالء:

توضح نوع العالقة التي ترغب الشركة في إنشائها مع كل شريحة من شرائح العمالء.
نوع العالقة مع العميل تؤثر بشكل مباشر في جتربة العميل مع الشركة )سلبا أو إيجابا(

أنواع العالقات تبدأ من العالقة الشخصية، انتهاء أمتتتة العالقة. 

تحديد عالقات العمالء:
3 أمور تؤثر على حتديد نوع العالقة:

اكتساب العمالء اجلدد  »
 االحتفاظ بالعمالء احلاليني  »
 تعزيز املبيعات )رفع املبيعات(  »
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مثال )شركات االتصاالت(
اكتساب عمالء جدد

أجهزة مجانية مع االشتراك »
حتويل الرقم مجانا، مع نقاط مكتسبة  »

المحافظة على العمالء الحاليين

برامج نقاط املكافآت )قطاف، نقاطي(

تعزيز عمليات البيع

تقدمي عروض جديدة للعمالء احلاليني )باقات االنترنت(
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تحديد قنوات التواصل:
ما نوع العالقة لكل شريحة من شرائح العمالء لدينا والتي يتوقعون منا إنشائها واحملافظة  »

عليها؟ 
ما هي نوع العالقات التي أنشأناها مسبقا؟ »
كم تكلفة كل نوع من أنواع العالقات؟ »
ما مدى ارتباطها مع باقي أجزاء منوذج العمل؟  »

تصنيفات عالقات العمالء:
اخلدمة الشخصية. »
اخلدمة الشخصية اخملصصة. »
اخلدمة الذاتية. »
اخلدمة االلكترونية. »
اجملتمعات. »
املشاركة في اخلدمة . »

1/ الخدمة الشخصية:

• التواصل البشري.	
• مساعدة شخصية للعميل.	
• خالل البيع / بعد البيع.	
• نقاط البيع/ مراكز االتصال/ البريد االلكتروني.	
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2/ الخدمة الشخصية المخصصة:

• مساعد مخصص لعميل واحد.	
• اقوى أنواع العالقات.	
• العمالء األكثر أهمية.	
• قطاع البنوك األكثر استخداما .	

3/ الخدمة الذاتية:

• ال يوجد تواصل شخصي.	
• كل شيء مجهز للعميل خلدمة نفسه ذاتيا.	

4/ الخدمة االلكترونية:

• خدمة ذاتية + إجراءات الكترونية.	
• خدمات حسب الطلب.	
• تقدمي توصيات تناسب العميل.	

5/ المجتمعات:

• مجتمعات لتبادل املنفعة.	
• مجتمعات على االنترنت.	
• تبادل املعرفة / تقدمي حلول.	

6/ المشاركة في الخدمة:

• العميل يشارك في تصميم اخلدمة / املنتج.	
• حشد اجلماهير.	
• تكلفة أقل.	
• أفكار ابتكارية.	
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الورقة الرابعة :
مصادر اإليرادات

تقدمي :
أ. أنس الضويان
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الفكر المالي للمؤسسة الوسيطة 
بطبيعة احلال أن حداثة املؤسسات الوسيطة في مجتمعنا وبني مؤسساتنا االجتماعية قد أضفى 
عليها صفة حيادية بينما عندما نقوم بتعريف املؤسسة الوسيطة بعيداً عن بعض املؤثرات واألطراف  
ذات العالقة جند أنها مؤسسات غير ربحية تقدم خدمات احترافية للمستفيدين في القطاع اخليري 
وتنظم عملية تقدمي اخلدمات و تنفيذ املشاريع و تسليمها للمستفيدين كجهة مستقلة و متخصصة 
في مجالها, والناظر في هذا الفكر يتبني له جلياً أن مصادر االيراد والدخل لها فرص كبيرة  من 

النمو والتنامي في ظل توسع دائرة املستفيدين و نوعية االحتياج االجتماعي.
من املهم جداً فهم سياق مكعب االيرادات في منوذج العمل فبدون مصادر لإليرادات ال نستطيع بناء 
األحجار الباقية للنموذج . ومع ذلك فتجربة اجلهات الوسيطة حتتاج الى كثير من االرشاد والتوجيه 
فاالعتماد على اجلهة املانحة كمصدر للدخل او االيراد في أغلب اخلدمات  يعتبر اشكاالً في هيكل 
التمويل اذ يفترض ان تستقطب اجلهة املستفيدة الدعم وليس اجلهة الوسيطة املتخصصة و هنا 
تبرز قوة اجلهة الوسيطة في اضفاء القيمة املضافة والتميز في منتجاتها و خدماتها وكذلك قوة 
من  السوق  في  منافسيهم  حتى  أو  الوسيطة  اجلهات  بني  من  اخلدمة  مقدم  اختيار  في  املستفيد 

اجلهات الربحية التقليدية وهذا يزيد املنظومة نضجاً واحترافية.

لماذا االيرادات وما اهميتها
" ال يوجد منوذج عمل .. ال يهتم باإليرادات "

خالل  ومن  ايرادات  بال  للمؤسسة  عوائد  فال  بها  االهتمام  حتتم  وديناميكيتها  االيرادات  طبيعة 
االيرادات يقيس احملللون مدى تأثر املؤسسة باألزمات و مدى جتاوزها وفرص النمو لها . االيراد 
هو معادلة معتمدة على جودة التسعير بناء على معطيات السوق  املستهدف و حجم الفئة املستهدفة 
و حتليل التكاليف اخلاصة باملنتجات و حجم املبيعات وقدرة املؤسسة على تسويقها وبيعها . من 
السهل أن تعذر جهة ما كونها عجزت عن حتقيق األرباح لسنة ما ولكن ليس من السهل أن تعذرها عن 
عدم حتقيق االيرادات فاإليرادات بيت القصيد و نتيجة العمل و مقياس للحركة املالية للمؤسسة. 
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مصادر االيرادات:
هي االستراتيجية التي تقوم الشركة بتفعيلها  وتنفيذها لتوليد األموال و حتقيق االيرادات  من كل 

شريحة من شرائح العمالء او املستفيدين.

• محددات عامة 	
» نحن ال نعيش لألكسجني بل نحتاج االكسجني لكي نعيش«

االيراد ليس الغرض الرئيسي من انشاء املؤسسة وامنا الغرض هو القيمة االجتماعية واالثر 
والتأثير والتطوير والقيمة املضافة في اخلدمات املقدمة للمستفيدين و نحوه , بينما االيراد 

هو الوقود  الالزم لنقوم بهذه األمور .
ميكن أن ينطوي منوذج األعمال على نوعني مختلفني من اإليرادات: 

وهي اإليرادات الناجتة عن :
اإليرادات املعامالت  )املبيعات التقليدية( : مدفوعات العمالء ملرة واحدة.. 1
الناشئٌة عن دفعاٍت متواصلٍة أما لتحقيق . 2 :   وهي اإليرادات  اإليرادات املستمرة  

القيم املقترحة وأما لتوفير َدْعِم ما بعد البيع للعمالء.

• مصادر اإليراد التقليدية:	
واالستفادة  كفاءته  لرفع  الدخل طبيعتها خملتلفة وعناصر مهمة  ولكل مصدر من مصادر 

منها بأقصى حد.
»سنقوم بتمرين بعد التعرف على  املصادر للوصول ألكثر املصادر فعالية في حتقيق أهداف 

املؤسسة«
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بيع ا لمنتجات او تقديم الخدمات:. 1

وهو مصدر اإليرادات األكثر انتشاًرا حيث حتقق املكتبات ايرادها من بيع الكتب 
ولوازمها و حتقق شركات االستشارات الهندسية ايرادها من اخلدمات االستشارية 

و حتقق الشركات االعالمية ايرادها من تقدمي خدمات النشر االعالمي.

أجور االستخدام:. 2

زاد  اخلدمة  استعمال  ازداد  كلما  معيَّنة.  خدمة  استعمال  من  املصدر  هذا  يتولَّد 
قائق  الدَّ عدد  مقابل  أجوًرا  العمالء  على  تفرض  قد  االّتصاالت  فشركات  األجر. 
ل من العمالء أجوًرا مقابل عدد  التي يستخدمون فيها جهاز الهاتف. والفنادق تَُحصِّ

الليالي التي يبيتون فيها في الفندق. 

رسوم االشتراك:. 3

تبيع  مثاًل  الرياضيَّة  للعميل.فالصالة   معيَّنٍة  خدمٍة  بإتاحة  املصدر  هذا  يتولَّد 
أعضاَءها اشتراكاٍت شهريًَّة أو سنويًَّة مقابل استخدام مرافقها ملمارسة التدريبات 
العلمية  املواد  التعليمية والتدريبية تعتمد على تقدمي  الرياضية. وكذلك املنصات 
واألكادميية للمستفيد من خالل فترة اشتراكه و يحق له الدخول على عدد املواد أو 

كلها حسب نوع االشتراك.

اإلعارة/ التأجير:. 4

ا حصرّيًا  الستخدام أصوٍل  يتولَّد مصدر اإليرادات هذا عن منح شخٍص ما حّقً
ر  يُوفِّ هذا  فإنَّ  ر،  املَُؤجِّ أو  للُمعير  بالنسبة  مَعيَّن.  رسٍم  مقابل  َدٍة  محدَّ ملدٍة  معينٍة 
ة  ملدَّ يدفع  ما  مقابل  بفوائَد  يتمتَّع  فإنه  للُمستأِجر،  بالنسبة  أما  رة.  متكرِّ إيراداٍت 

محدودٍة فقط، وال يضطرُّ إلى دفع كامل تكاليف متلُّك ما يستأجر. 
مدن  في  بالساعة  سياراٍت  استئجار   ، لعمالئها   )Zipcar.com( شركة  -تتيح 
أميركا الشماليَّة. وقد أدَّت هذه اخلدمة بكثير من الناس إلى استئجار السيارات 

وليس شرائها.
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اإلعالنات:. 5

خدمة  أو  معيَّن  منتج  عن  اإلعالن  عن  اإليرادات  مصادر  من  املصدر  هذا  يتولَّد 
مو املناسبات  أو عالمة جتاريَّة معيَّنة. تقليدّيًا كان أصحاب وسائل اإلعالم ومنظِّ
السنوات  في  أما  اإلعالنات.  املتولِّدة عن  اإليرادات  على  كبيًرا  اعتماًدا  يعتمدون 
األخيرة، فقد بدأت قطاعاٌت أخرى، مثل البرمجيَّات واخلدمات، في االعتماد أكثر 

فأكثر على إيرادات اإلعالنات.

الترخيص:. 6

يتولَّد هذه املصدر من مصادر اإليرادات عن منح العمالء  اإلذن باستخدام حقوق 
احلقوق  حلاملي  الترخيص  يسمح  ترخيص.  رسوم   مقابل  َمحميٍَّة  فكريٍَّة  ملكيٍَّة 
بتوليد إيراد من  ممتلكات معيَّنة دون االضطرار إلى تصنيع منتٍَج أو ترويج خدمة. 
ينتشر أسلوب الترخيص هذا بكثرة في ميدان اإلعالم حيث يحتفظ مالك احملتوى 
بحقوق الطبع والنشر ولكنَّه يبيع رخص استخدامها لطرٍف ثالث. ونرى األسلوب 
نفسه في قطاع التكنولوجيا، حيث مينح أصحاب براءة االختراعات حق استخدام 

لة بأسمائهم ملنشآت أخرى مقابل رسوم ترخيص. التكنولوجيات املسجَّ

رسوم الوساطة:. 7

ذ بالنيابة عن طرفني أو  ينشأ مصدر اإليرادات هذا عن خدمات الوساطة التي تُنفَّ
أكثر. فشركات تزويد بطاقات االئتمان، مثاًل، حتصل على إيراداٍت باقتطاع نسبٍة 
ار الذين يقبلون الدفع بالبطاقات وعمالئهم.  من قيمة كلِّ عمليَِّة بيٍع جتري بني التجَّ
ٍة ينجحون في  كما يحصل السماسرة والوكالء العقارّيون على عموالٍت في كلِّ مرَّ

عقد صفقة بني البائع واملشتري.
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• المصادر االبداعية :	
من  قدرتها  مدى  و  املؤسسة  نشاط  و  طبيعة  وفق  تكون  اإليرادات  لتوليد  مبتكرة  طرق 

االستفادة من 
الشراكات مع القطاع الخاص :. 1

قد تكون العالقة االستراتيجية بالقطاع اخلاص على عدة أوجه:
عالقة ذات عمق كبير  تقوم املؤسسة الوسيطة املتخصصة مثاًل في الدراسات  »

اجملتمع  من  معينة  لفئة  املسحية  و  االجتماعية  التقارير  بتقدمي  اجملتمعية 
القطاع  يقوم  و  االعمال  قطاع  في  ومتكينهم  تطويرهم  حول  مقترح  وتقدمي 
البشرية  الكوادر  توظيف  في  املشاركة  و  املشروع  لتكاليف  بالدعم  اخلاص 

ومتكينهم في سوق العمل.

عالقة دعم من قطاعات املسؤولية االجتماعية في القطاع اخلاص  ملنتجات  »
اخلاص  القطاع  اظهار  مقابل  فعالياتها  أو  خدماتها  او  الوسيطة  املؤسسة 

كداعم أو راعي او شريك  رسمي أمام اجلمهور.  

عالقة استغاللية بحتة يتم من خاللها االستفادة من دعم  جزء من التكاليف  »
بني  احلسنة  العالقة  استغالل  مقابل  الوسيطة  املؤسسة  ألعمال  املباشرة 
اجلهتني في تطوير العالقات احلكومية او األمور القانونية للقطاع اخلاص, 
مثال استغالل نظام السعودة وتسجيل موظفي املؤسسة الوسيطة السعوديون 

في القطاع اخلاص لغرض رفع مستوى السعودة الوهمية.
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• اإليراد المركب:	
 )كيف أضاعف مصادر الدخل  من نفس املنتج او اخلدمة(

على كلِّ منشأٍة أن تسأل نفسها عن القيمة التي يرغب كلُّ شريحٍة من شرائح العمالء أن 
قة عن هذا السؤال للمنشأة توليد واحٍد أو أكثر من  يدفع مقاباًل مادّيًا لها. تتيح اإلجابة املوفَّ
مصادر اإليرادات من كل شريحٍة من شرائح العمالء  فاجلهات املانحة قد تغطي التكاليف 

التأسيسية للمشروع و املستفيدون يغطون التكاليف التشغيلية املعقولة .
يتيح االيراد املركب للمؤسسة الوسيطة الدمج بني أكثر من مصدر من مصادر االيرادات 
“الفعاليات  التالي في مجال  للمثال  نتطرق  وهنا  املقدمة,   املنفعة من اخلدمات  لتعظيم 

واألنشطة املتخصصة” :
ملؤمتر  بالتحضير  التربوية  اخلدمات  تقدمي  مجال  في  متخصصة  وسيطة  جهة  تقوم  أن   
متخصص في “حتديات تربية املراهقني و أفضل التطبيقات للتوجيه االيجابي “ وتدعو  
املؤمتر  بتسويق  املؤسسة  تقوم   كما  للمشاركة  املهتمني  والباحثني  واألكادمييني  املتحدثني 
على اجلمهور املهتم بوضع” رسوم لالشتراك”  للمشاركة  في املؤمتر  مع امكانية حفظ 
احلقوق في األوراق املقدمة للمؤسسة الوسيطة التربوية والتي من املمكن االستفادة منها 
بدفع “رسو م الترخيص” و على هامش املؤمتر تقوم املؤسسة “بتأجير “ نوافذ املعرض 
املصاحب  كما ال  نغفل عن االيراد الرئيسي من استقطاب “رعايات  من القطاع اخلاص” 
لتغطية القيمة التي تراها اجلهة الوسيطة مناسبة لتكاليف الفعالية مقابل الظهور االعالمي 

للراعي الرسمي.
مترين مصادر االيرادات

ال�سرتاتيجية املنا�سبة لتعظيم امل�سدر
ت�سنيف امل�سدر )1-7(العوائد
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الوضوح  المالي : 
"إذا كان العمالء مثل القلب لنموذج العمل التجارّي، فإنَّ مصادر اإليرادات هي الشرايني”

• التكاليف التشغيلية:	
التجاريـــــة  التعامـــالت  تكاليف  لدفع  أو  األصل  تشغيل  دفعه الستمرارية  يتم  الذي  املبلغ 
،) املبالغ واملصروفات التي تدفع لتسيير العمل كالرواتب والنفقات اإلدارية واالحتياجات 

واملستلزمات ونحوها ... (

التحليل المالي

الوصول  أجل  من  ضرورية  جد  وسيلة  املالي  التحليل  يعتبر   : املالي  التحليل  تعريف 
الى تخطيط مالي سليم . كما يبني لنا احلالة املالية للمؤسسة في فترة زمنية و ذلك 
باستعمال مجموعة من التقنيات و التي تتمثل في النسب املالية و كذلك رؤوس األموال 

العاملة . 
الهدف من التحليل املالي هو : 

 البحث عن شروط التوازن املالي في املدى القصير و البعيد . 1. 

 اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف في السياسة املالية . 2. 

استقطاب . 3 وسياسات  املالي  التسيير  في  االقتراحات  و  احللول  بعض  استخالص 
الدخل. 

القيام ببعض الدراسات التفصيلية للبيانات املالية .. 4
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ملخص :

للوصول الى تخطيط مالي سليم يجب االستعانة بوسيلة التحليل املالي ، فيقوم التحليل 
املالي بإيضاح وبيان حالة املؤسسة املالية خالل فترة زمنية محددة ، كما يقوم احملللني 
املاليني باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات ، مما يسهل تقييم كفاءة االدارة وطرق 
نتيجة  من  العائد  وإيضاح  حتديد  على  تقوم  أنها  الى  باإلضافة   ، للمؤسسة  االدارة 

االستثمار في املؤسسة .

• الموازنات السنوية 	
التسعير :

أهداف التسعير :
والذي  يحقق  الصحيح  بالشكل  املنتج  أدوات تسويق  رئيسية من  أداة  التسعير هي 

ربحية منتظمة للمؤسسة وتقدمي خدمات في متناول املستفيد .
وتقوم أهداف التسعير على التالي

تغطية كامل التكاليف املباشرة للمنتج .. 1

تغطية جزء من  املصاريف العمومية واالدارية.. 2

احملافظة على جودة املنتج ومتثيله للمؤسسة.. 3

حتقيق ربحية للمؤسسة وهذه الربحية ليست للتوزيع بل لالستدامة والتطوير.. 4
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استراتيجية التسعير :
تقوم استراتيجية التسعير على أسس علمية و موضوعية مع ديناميكية تعديل السعر 
مبا يتناسب مع الظروف في وقت عمل املنتج و بحيث ميكن للتسعير أن يكون أداة 

للمساعدة لتحقيق أهداف املؤسسة مع احملافظة على رضا العمالء

      أوالً : املصاريف العمومية و اإلدارية ونسبة التحمل 
في البداية يتم احتساب املصاريف العمومية و اإلدارية للمؤسسة الفعلية من بداية السنة 
حتى تاريخ تقدمي املنتج وهي متوفرة بدقة في الدفاتر املالية  أما بالنسبة للفترة املتبقية 
من السنة فيوجد لدينا في بداية كل سنة موازنة معتمدة من مجلس إدارة املؤسسة لكل 
شهر في السنة نقوم مبراجعة هذه االرقام مع املعطيات املتوفرة الواقعية لدينا و أجراء 
املتوقعة حتى  املستقبلية  و  وبذلك ميكن معرفة املصاريف  الواقع  املتوافق مع  التعديل 

نهاية السنة

 . نتائج إيجابية وغير مفاجأة للمؤسسة  إلى  ، غالباً،  التسعير  املالي في  يقود الوضوح 
على سبيل املثال، قامت جمعية غير ربحية لتنمية الشباب بإطالق مشروع مطبخ. وشمل 
تكلفة  بأن  معتقدًة  فيه.  للعمل  محليني  بأطفال  واالستعانة  مطبخ جتاري  بناء  املشروع 
إنتاج علبة الصلصة هي 3.15 دوالراً، قامت املنظمة ببيعها ب 3.5٠ دوالراً، وظنت أنها 
بذلك ستحقق ربحاً مقداره 25 سنتناً. لكن هذا التقدير للتكلفة اعتبر  النفقات املباشرة 
فقط. لذلك عند حساب النفقات غير املباشرة مثل راتب مدير املطبخ، ونفقات املرفق، 
واملصروفات اجلارية للمنظمة، قفزت التكلفة إلى 9٠ دوالراً. وما بدا وكأنه مشروع منتج 

ألموال تبني بأنه يتسبب بخسارة دراماتيكية لألموال
قد يكون لكلِّ مصدٍر من مصادر اإليرادات آلياُت تسعيٍر مختلفة. وآلليَِّة التسعير التي 
تتبنَّاها املنشأة تأثيٌر كبيٌر في مقدار اإليرادات الناجتة. هناك نوعان رئيسيَّان آلليَّات 

كة. التسعير، أسعاٌر ثابتٌة وأسعاٌر ديناميكيٌَّة متحرِّ
حالة دراسية  )شركة  زيروكس واحلبر اجلاف للطابعات( 
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طرق التسعير 
قائمة  مثل  للتسعير  مختلفٌة  آلّياٌت  اإليرادات  مصادر  من  مصدر  لكل  تكون  وقد 
على  واالعتماد  وق،  السُّ على  واالعتماد  العلني،  واملزاد  واملساومة،  الثابتة،  األسعار 

احلجم وإدارة العوائد.
ُد األسعار مسبًقا بناًء على متغيِّراٍت ثابتة بينما مع االسعار  فمع االسعار الثابتة تَُحدَّ
الديناميكية املتحركة: تتغير األسعار تبًعا لظروف السوق األسعار املعلنة أسعاٌر ثابتٌة 

ملنتجاٍت أو خدماٍت فرديَّة أو قيم مقترحة أخرى.
أنواع التسعير الديناميكي وعوامل تأثره : 

يجري التفاوض على السعر بني شريكني أو أكثر تبًعاللقدرة على . 1 التفاوض: 
التفاوض و /أو مهارات التفاوض.

ُد السعر بشكٍل ديناميكيٍّ بناًء على العرض والطلب.. 2 سعٌر آنّي: يُحدَّ
يَّة املشتراة. . 3 ُد السعر على أساس الكمِّ تأثير احلجم:  يَُحدَّ
ُد السعر بناًء على نتائج عطاءاٍت تنافسيَّة.. 4 املزادات :يُحدَّ
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تحديات االيرادات: 
القيمة املضافة للمؤسسات الوسيطة تزداد وضوحا وتبلور على املدى الطويل في أي مشروع تدخله، 
وهذا يعني أن وجود مقاييس ملموسة من املؤشرات األولية قد يكون متعذراً مما يصعب  إبراز دور 

املؤسسة الوسيطة أمام املانحني املركزين على االثر .

• العمالء:	
أنواع العمالء :

مجاني )مدعوم بالكامل( .. 1
)اشتراك مجموعة- اشتراك من خالل عضوية- جهة غير مقتدرة على . 2 مخصوم 

السداد الكامل( .
أقساط ) للبرامج املطولة والعمالء املعروفني – وباإلمكان ترتيبها عن طريق جهة . 3

متويلية تقوم بدفع الرسوم كاملة و تستلم  من املتدرب الرسوم مقسطة(.
نقدي )الشكل التقليدي في دفع الرسوم( .. 4
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تجربة المعهد الدولي للوقف االسالمي في تنويع االيرادات:
اخلدمات )االستشارات – التدريب – البحوث (

املنتجات )الكتب البرامج احلقائب الدبلوم(
إيراد وتكلفة )البد أال نتحسس كثيرا من التكاليف فهي جزء من معادلة االيراد »ال والدة بال مخاض« 

»وال عالج بال ألم« (

مثال على أحد املنتجات : »دبلوم اإلدارة الوقفية«  

مصادر االيرادات:
برغبة  يتحصل  والذي  له  املباشر  االيراد  التدريبي   املنتج  او  بالبرنامج  االشتراك   رسوم  متثل 
املستفيدين احلصول على املعرفة والدربة في مجال الدبلوم و يحقق للمعهد دخاًل سنوياً منتظماً 

ميكنه من تطوير الدبلوم  و استمراره.
ومصادر الدخل االضافية تكمن في :

امكانية بيع  ترخيص تقدمي الدبلوم جلهات دولية أخرى مقابل رسوم محددة على كل متدرب . 1
و يضع املعهد املعايير التي تلتزم اجلهة حاملة الترخيص التقدمي من خاللها  .

إمكانية استقطاب رعاية للبرنامج .. 2
املالية . 3 املوارد  ذات  املشاركة  واجلهات  مقتدرين  الغير  للمتدربني  دعم  استقطاب  مكانية 

احملدودة.
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الورقة اخلامسة :
أخطاء شائعة في استخدام منوذج العمل

تقدمي
أ. محمد الضلعان
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األخطاء الخمسة الشائعة في إنجاز »مخطط العمل التجاري« 
 )Business Model Canvas(

تقوم بإنجاز المخطط دون مراجعته الحقا:. 1

BMC كأي مخطط جتاري في عالم املؤسسات الناشئة Lean Startup، هو وثيقة 
حية. هذا يعني أنك ستمأله بالبيانات حسب ما تعرفه اليوم مع العلم أنك ستراجعه الحقا 

مبا يتوفر من معطيات بعد جتربة فرضياتك.
التجاري  النموذج  قواعد  احترام  يعني  ال  جتاري  منوذج  على  العمل  لألسف 
تنفيذية  كوثيقة  تستعملها  اجلدار  على  بورقة  األمر  بك  سينتهي  و  بالضرورة، 
املقبل. االختبار  يكون  أن  يجب  ما  إلى  ترشدك  وثيقة  تكون  أن   عوض 

2. تقوم بإنجازه كامال في آن واحد:

في العادة املستثمرين اجلدد يقومون بتحميل منوذج، ثم بطباعته، ثم يقومون بإمضاء فترة 
ولكن  كل خانة.  كيفية ملء  للنقاش حول  بأكمله،  اليوم  يكن  لم  إن  كاملة،  الظهيرة  بعد  ما 
في العادة ال ينتهي األمر هناك، بعد ليلة من النوم العميق سيعيدون الكرة. وبالتالي تضيع 

األوقات.
أم  ؟  جديد  مشروع  إجناز  بصدد  أنك  هل   : فيه  أنت  الذي  الوضع  في  تثّبت 
هذين  من  كل  فإن  تتخيل  أن  لك  ميكن  كما  ؟  موجود  ملنتج  اخملطط  تنجز  أنك 
للمخطط. إجنازك  كيفية  يعكس  ما  هو  و  اآلخر  عن  بشدة  يختلف   السيناريوهني 
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3. عدم أخذ كل ما تكتبه كفرضية:

تقليل  بناء مشروعك، يجب عليك أن تستعمل اخملطط كوثيقة حية الكتشاف كيفية  أثناء 
إذا  املثال،  بالتجارب. على سبيل  القيام  و  الفرضيات  يعني وضع  ما  املشروع،  خطر فشل 
وضعت في خانة الدخل 1٠ دوالرات شهريا، فهل سيكون ذلك سعر منتجك ؟ كيف اخترت 

ذلك السعر للبدء به ؟ 
أسعار  معرفة  للمستهلك،  بالنسبة  املنتج  قيمة  فهم  العادة  في  هو  الثمن  اختيار 
ال  هذا  االختبار.  تستحق  فرضية  بوضع  القيام  قبل  أخرى،  فرضيات  و  املنافسني 
األول  اليوم  في  به  تقوم  شيئا  ليس  أيضا  لكنه  و   للسوق،  كبيرة  بدراسة  القيام  يتطلب 
لها. حل  إيجاد  حتاول  التي  للمشكلة  نظرتهم  ماهي  و  زبائنك  حول  فكرة  أدنى  أي   بدون 

4. تستعمل كالما عموميا في كل ما تكتبه:

هذا أمر سيء و من أكبر أسباب الفشل و الشركات الناشئة ال تنجح، حني تفشل في التعلم.
للزبائن،  التفسير  مستحيلة  منها  سيجعل  األساسية  القيمة  حتديد  في  عموميا  تكون  أن 

الذين سيعرفون الشخص املشتت من على بعد أميال.
تعريفك العام للزبون سيقف في طريق تطوير استراتيجيتك و سيجعل من حصولك على 
واضحة  نتائج  على  حتصل  لن  أنك  مبا  صعبا  أمرا  النوعية  اختباراتك  من  مفيدة  نتيجة 

لتحليل البيانات بشكل جيد.
إذا لم تكن دقيقا فإن التوصل إلى حل سيكون أكثر ثمنا مما ينبغي، مضيعة املال و الوقت 
مع تواصل ضعيف باملقارنة مع ما ميكن أن يكون إذا كانت لديك فكرة واضحة عن الزبون، 

على لغته، و على عاداته. 
نفس الشيء ينطبق على بقية اخلانات، ملخص القول، الدقة هي ما ستحفظ لك الكثير من 

الطاقة.
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5. ننسى أمر حجم السوق و المنافسة:

هذ ليس باخلطأ بقدر ماهو أحد عيوب اخملطط التجاري BMC في حد ذاته، ولكنه أمر 
مهم جتب اإلشارة إليه : إذا كنت قريبا من تثبيت احلل، و اقتربت من املنتج املناسب للسوق، 

يجب أن يكون لديك فكرة جيدة عن منافسيك و حجم السوق.

كيف نستعمل BMC بطريقة صائبة:

مرحلة إطالق المشروع:. 1

إذا كان هذا أسبوعك األول، أو حتى شهرك األول، تركيزك التام يجب أن يكون حول اختبار 
املشكلة.

ميكن أن تكون قد بادرتك هذه الفكرة منذ مدة و شغلتك، ولكن إذا ال تستطيع اجلزم بأن 
املشكلة التي حتاول حلها قد مت التحقق من وجودها فعاَل فإن هذا هو محور تركيزك. 

إذا كان هذا هو ما يشغلك فإن هناك جزئني أساسيني من اخملطط عليك االنتباه لهما : 
القيمة األساسية »
محور الزبون »

قد تكون بصدد النظر إلى قنوات احلوار و كذلك العالقات، و لكن إذا كنت تركز حقيقة 
على املشكلة و كيفية تطوير »شخصية زبون« جيدة هذه القنوات ستمأل نفسها و العالقات 

ستكون في أغلبها مقابالت واحد لواحد. 
مع اإلبقاء على ذلك في ذهنك سأقوم بالتناقض مع نفسي و القول بأنه إذا كانت هذه أول 
مرة تنجز فيها مخطط لهذا املنتج، فقم بإجنازه كامال و لكن ضعه جانبا وال تلقي عليه نظرة 
قبل عدة أشهر على األقل. الهدف من هذا هو حتديد الفكرة األساسية حول كيف كنت تظن 
أن األمور ستسير، و استعمالها كطريقة للتأكيد على أهمية التعلم و أحيانا تذكيرك بالتفكير 

بعيد املدى، لكي ال حتبس نفسك في قوالب آنية.
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تم التحقق من المشكلة و جاري اختبار الحل:. 2

تهانينا، لقد وجدت مشكلة تستحق احلل و أنت في طريقك الكتشاف كيفية حلها مبا 
يجعل الناس تدفع املال لشراء هذا احلل.

اآلن، عرض القيمة، الزبائن، قنوات احلوار، و عالقاتك، يجب أن تكون صلبة مبا فيه 
الكفاية.

الوقت  حان  لذلك  أجله  من  تدفع  الناس  جعل  هو  احلل  الختبار  األساسية  الطريقة 
للتركيز حول ما يجب عليك فعله لتوفير املنتج األدنى حلل املشكلة )منتج مبسط الختبار 

الفكرة(.
هذا يحيلنا إلى املوارد األساسية واألنشطة الرئيسية. إنه ملن املثير التفكير في الشركاء 
األنشطة  و  األساسية  املوارد  عن  ينجر  ذلك  جتعل  أن  أقترح  ولكن  كذلك،  الرئيسيني 

املرتكزة على ما ينبغي أن تقوم به في املنزل. 
ما ميكن أن يغريك أيضا هنا هو النظر إلى التكاليف، ولكن في هذه املرحلة لم تصل 
إلى احلل األمثل للربح لذلك بإمكانك النظر إليها الحقا. في املقابل حتتاج إلى التفكير 
في مصادر الدخل و اختيار سعر مناسب الختبارات املنتج. ينبغي أن يكون ذلك سهال 
اآلن مبا أنه لديك فهم واضح حول زبونك و مدى صعوبة اإلشكالية، مدى أهمية املنتج 
للزبون، من هم منافسيك، و ماهي أسعارهم. مع ذلك ال تركز كثيرا حوله، لم يحن الوقت 

بعد لتوفير الدخل األمثل.
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3. االقتراب من المنتج النهائي / مناسبة السوق:

أرفع قبعتي لك للوصول إلى هذه املرحلة، ليس باألمر الهني.
التكاليف و األسعار و  بالتالي أمور مثل  و  منذ اآلن، هدفك هو حتديد حجم املشروع 

املبيعات و التسويق، باإلضافة إلى العالقة مع الزبون أصبحت مهمة.
مخططك ينبغي أن يكون كامال اآلن و عليك االنطالق في مراجعة النقاط األساسية 
بداية برضا الزبون و عالقاتك خاصة و أن احلصول على زبون جديد أصعب و أغلى من 

أي شيء آخر.
في نفس الوقت تريد أن يكبر مشروعك لذلك فإن التسويق و املبيعات أصبحت على 
األرجح نشاطك الرئيسي الذي لم يكن في جدول أعمالك سابقا. اعتمادا على منتجك 

و سيولتك فإنه قد يكون الوقت املناسب لتحقيق شراكات جديدة. 
قد  محترمة.  هوامش  على  للحصول  تعديلها  يتم  أن  يجب  األسعار  و  التكاليف  كذلك 
الدخل  الشراكات و مصادر  اللعب على مختلف  و  ترغب في إجناز مخططات جديدة 

جلعلها بالصفة األمثل.
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مهم في كل المراحل: 

بغض النظر عن األخطاء الشائعة التي حتدثنا عنها سابقا، هناك بالتأكيد أشياء عليك القيام بها 
مهما كانت املرحلة التي أنت بصدد القيام بها :

أن تكون دقيقا. 1
أخذ كل شيء كفرضية للتجربة : تذكر بأنك تعدد اخليارات لبناء تلك الفرضيات.. 2
إجناز مخططات عديدة لالختيار بينها : ال تضع خيارا وحيدا، كن شاسعا ثم عميقا. 3
كن على قدميك سريعا : امأل تلك الفراغات بسرعة ) أقل من ساعة ( و ال تكن بطيئا. تذكر . 4

أنك بصدد وضع فرضيات لتجربتها فال تفكر فيها كثيرا. 
إذا قمت باختبار فإنني أأمل أنك تعلمت شيئا فعد إلى مخططك و قم بتعديله بناء على ذلك. . 5
راجع دائماً مخططك BMC: ستكون لك الرغبة اجلامحة في بناء شركتك واالنطالق بها، . 6

لكن العودة إلى مخطط الBMC أسبوعيا ميكنه أن يوفر لك نقاط تفتيش مرحلية توجهك 
وتبلور مسارك.
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خمسة أخطاء شائعة في التوظيف:

 السعي فقط لتوظيف متخصص وليس حال للمشاكل:. 1

املنظمات و الشركات املنشأة حديثا تتطلب حل للمشاكل بشكل دوري . الكثير من التحديات 
التي تواجهها تلك املنظمات ال يوجد لها مواقف مشابهة سابقا – هذه املشاكل لم يتم حلها 
مطلقا قبل ذلك . على عكس الشركات املؤسسة من قبل التي عادة ما تواجه مشاكل قدمية 
وبالتالي ميكن لها االستفادة كثيرا من املتخصصني الذين لديهم خلفية عما حدث مسبقا في 
هذا اجملال و ميكنهم بسهولة اتباع حلول مت الوصول لها مسبقا او محاكاه االستراتيجيات 
والطرق التي طورها منافسي هذه الشركة ، وبالتالي ال يوجد حاجة لتوظيف شخص حال 
للمشاكل، وبالتالي الشركات التي يتم تأسيسها حديثا البد لها من وجود اشخاص بجانب 
معلوماتهم عن اجملال لديهم كفاءة وقدرة على حل املشاكل، أما الذين لديهم معرفة باجملال 

فلن يكون كافيني لبداية انطالقة هذه الشركات .

توظيف اشخاص ليس لديهم مقدره على التعلم والتطوير . 2
خصوصا فيما يخص التوجهات الحديثة:

آلفني توفلر  رئيس التحرير السابق جمللة »فورشن«قال ان األميني في القرن الواحد والعشرين 
لن يكونوا هؤالء الذين ال يجيدوا القراءة والكتابة ،  ولكن هم  الذين ال يستطيعوا التعلم , 
النسيان والتعلم مرة اخرى . وال يوجد مكان اخر اصدق من الشركات املنشأة حديثا .فقط 
هؤالء الذين يستطيعوا التعلم والنسيان ثم التعلم مرة اخرى على وتيرة سريعة يستطيعون 
الواحد  القرن  في  حديثا  املنشاة  الشركات  يواجه  الذين  التغيير  في  املهول  املعدل  مواكبة 

والعشرين .
ولو لم تستطع تلك الشركات احلديثة ايجاد هؤالء األشخاص،  فسوف تواجه خطر كبير .

وهذا الن الشركات املنشأة حديثا وعلى عكس الشركات املؤسسة سابقا ليست لديها القدرة 
على امتصاص الصدمات التي جتلبها قوى التغيير ،  كلما صغرت املنظمة، كلما قلت هذه 
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القدرة . الشركات املنشأة مسبقا من املمكن ان تتعامل وبطريقة جيدة بالرغم من التغيير 
وهذا فقط عندما جتبره االزمات التي حتدث بسبب الظروف احمليطة املتغيرة . وهذا على 
عكس ذلك ،  الشركات املنشأة حديثا يجب ان تتوقع وجتهز للتغيير النهم اذا انتظروا وحدث 

اي موقف حرج ، فقد يؤدي هذا النهيار الشركة .

توظيف شخص قد ال يكون مرتاح مع أي غموض يواجه:. 3

هذه الشركات احلديثة يجب عليها اختيار اشخاص موهوبني ميكن لهم العمل حتت اشراف 
اخرين وميكنهم بناء نظام جديد بأنفسهم . املوظفني ال يجب ان يعتمدوا على املدير بشكل 

دائم في التوجيه ألي عملية او اجراء .
وكما قال »لي هونغ منه«مؤسس شركة فيتنامية  تكنولوجية جديده تسمى VNG  و مختصة 

باألنترنت :
»ال ميكن لك االعتماد على اجابة واضحة ... فقط التوجهات »

واضحة  حلول  ايجاد  يستطيعوا  وال  الغموض  مع  التعامل  يستطيعوا  ال  الذين  االشخاص 
وقاطعه قبل اخلوض في العمل من املمكن أن يشعروا باالرتباك وعدم القدرة على التصرف 
في أي مكان جديد سريع التغير . أيضا عملية استقدامك للموهوبني , يجب ان تشمل وجود 
اذا لم تكن تريد ان ترى شركتك  تقييمات لألشخاص حتى يتم االختيار فيما بينهم وهذا 

اجلديدة ليس لديها القدرة على التصرف .
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وهو . 4  , قيادي  منصب  في  كان  لو  ,خصوصا  شخص  اختيار 
ليس لدية أي شغف او اهتمام بمستوى الشركة:

ديفيد هاوزر , والذي مت وضعه في قائمة »االشخاص صغار السن اقوياء التأثير »والتي مت 
وضعها عن طريق شبكة CNN وأيضا ضمن اكبر 5 رجال اعمال حتت سن 25 عام والتي 

وضعتها BusinessWeek قال عن اداره االشخاص في الشركات املنشأة حديثا :
»الثقافة بالفعل تنبع من وضوح الفكرة لدى رجل االعمال وحتسني غرض الفكرة و قيمها 
وبعد ذلك التوظيف , التدريب و وضعهم في ظروف صعبة .العملية قد تبدو صعبة للغاية 
ولكن النتيجة التي حتصل عليها بعد ذلك ستثير اعجابك . غرض الفكرة يجيب على ملاذا 

يعمل املوظفني لديك )واالجابة بالطبع ليست املال(  .
مؤسسي وقادة الشركات احلديثة يجب ان يأخذوا بنصيحة هاوزر خصوصا عندما يتعلق 
االمر بتوظيف اشخاص في وظائف قيادية . عملية التوظيف يجب ان يتم تصميمها لكي 
جتعل هذا ممكنا . بعض االشخاص يعتبروا مناسبني للشركات احلديثة النهم يؤمنوا مبا 
على  احلديثة  الشركات  تلك  يناسبون  ال  االخرون  بينما   . وللعالم  للعمالء  شركتهم  تقدمة 

الرغم من اتقانهم لعملهم احلالي .

وال . 5 فريق  في  يعملوا  ان  يستطيعوا  ال  اشخاص  توظيف 
يتوقعوا زمالئهم ان يكونوا رائعين و ودودين عندما يفعلوا 

هذا:

املرشحون   . جديد  عمل  بأي  املتقدمة  املرحلة  في  مهم  مطلب  هو  أيضا  اجلماعي  العمل 
احملتملون يجب ان يكونوا اعضاء فريق جيدين واداريون جيدون . الفريق لقوي في الشركات 

احلديثة هو املفتاح الرئيسي لنجاح هذه أي مؤسسة .
مؤسسي الشركات احلديثة ال يجب عليهم فقط تكوين فريق من مهارات مكملة لبعضها , 
ولكن فريق من املمكن ان يعملوا معا إلخراج افضل ما لديهم  حتت أي صراع و ضغط هائل 
.فريق مثل هذا لو مت زرعه في جزيرة غير مأهولة بالناس سوف يستطيعون معا بناء مجتمع 

سكني خاص بهم .
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أخطاء شائعة في البيع
فن البيع هو احملك الرئيسي لنجاح أي شركة صغيرة، أصحاب املشاريع يتجاهلون اإلفصاح عن هذا 
ملصلحتهم. إال أن كثيرون يتجاهلون هذا على نطاق أوسع بسبب خبرتهم القليلة في مجال املبيعات 
وعلى األرجح ألنهم لم يتلقون دروساً في كيفية البيع حتى إذا كانوا درسوا في مجال إدارة األعمال 
من قبل. لهؤالء الذين يبحثون عن اإلرشاد والبحث واملشورة بشأن فن البيع رمبا ال يجدون ما يكفي 
من املساعدة: الغالبية العظمى من التقنيات والنماذج واالستراتيجيات ال توجد إال في الشركات 
اعتراضات  من  فريدة  مجموعة  تواجه  ما  عادة  التي  املبتدئة  الشركات  وليس  الراسخة  الكبيرة 
البائعني. وعندما يبدأ أصحاب املشاريع مبيعاتهم األولية الهامة، فإنهم غالباً ما يرتكبون أخطاء 
أو أنهم يقومون بخصم كبير إلمتام  النظر في املزايا االستراتيجية لعميل معني  شائعة منها عدم 

عملية البيع وحسب.
عبر دراستنا ألصحاب املشاريع في هونغ كونغ، كينيا، املكسيك، نيجيريا، اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة قمنا بتسليط الضوء على طريقة قيامهم بأولى مبيعاتهم وما الذي متنوا لو كانوا فعلوه بشكل 
مختلف. إجمالياً، لقد حتدثنا مع 12٠ من املؤسسني، أكثر من نصفهم كان لديه خبرة بدء سابقة. 
اتصاالت  بدأ  عند  واجهوها  التي  العقبات  نستكشف  الشائعة،  أخطائهم  املقال سندرس  في هذا 

املبيعات، ونقدم منوذج مبيعات بديل فريد يناسب ظروف الشركات املبتدئة.
أشار املؤسسني الذين قابلناهم إلى تلك األخطاء اخلمسة التالية األكثر شيوعاً:

البدء المتأخر:. 1

أكثر من نصف من قمنا باستجوابهم قاموا بتطوير منتجاتهم قبل احلصول على ردود فعل 
إيرك ريس  املتأخر خطأ، مرددين أحد مقوالت  البدء  يعدون  كثيرون  املشتريني احملتملني. 
»البدء الهزيل »الفلسفية: انخرط مع البائعني من اليوم األول. وكما قال لنا رئيس تنفيذي 
لشركة ما »ستتعلم أكثر من التحدث إلى خمسة عمالء أكثر من الساعات التي ستقضيها في 
أبحاث السوق في الكمبيوتر«. ينبغي أن يكون الهدف هو قياس رد فعل العمالء بالنسبة إلى 
املفهوم العام الذي تخطط لبنائه. »ال تقوم بأي شيء حتى تبيعه،« نصيحة أحد رجل األعمال. 

»احصل على أناس مهتمة حقاً بشراء املنتج قبل أن تستثمر الكثير من الوقت واجلهد.«
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عدم االستماع:. 2

حتى املؤسسني الذي بدأوا البيع في وقت مبكر قالوا أنهم قاموا بالتركيز على إقناع البائعني 
مبزايا املنتج اجلديد ولم يهتموا مبا فيه الكفاية مبعرفة رأي البائعني بشأن الفكرة. أدرك 
البعض أن شغفهم وحب ذاتهم جعلهم يردون سلباً على انتقادات وأفكار اخلصم للتغييرات 
فعل  ردود  إلى  »استمع  عروضهم.  تسويق  من  ستزيد  كانت  أنها  الحق  وقت  في  رأوا  التي 
العمالء وأعيد تشكيل فكرتك ومنتجك ليناسب ما يريدونه في الواقع،« نصيحة ضيف ما، 
البعض اآلخر وصف العملية بهذه الطريقة: »كل شيء يدور حقاً حول فهم نقطة األلم في 
الفكرة،  جدوى  من  والتحقق  البائعني  إلى  التحدث  هي  ذلك  لفعل  طريقة  وأفضل  السوق، 
حتقق من جدوى فكرتك.« نصيحة رجل أعمال أمريكي جنح في املهمة بشكل صحيح »هدف 
عرضنا ليس فقط شرح ما نقوم به ولكن أيضا صنع خيال ملا نقوم به بينما نحاول بجد انتزاع 

معلومات عن أعمالهم وكيف ميكننا مساعدتهم.«

تقديم خصومات:. 3

في مواجهة ضغط صنع مبيعات مبكرًة، يقدم كثير من املؤسسني خصومات في األسعار من 
أجل إنهاء صفقات أولية- عادة ما يطلقون سوابق تسعير غير مستدامة مع هؤالء العمالء. 
واألسوأ من ذلك، تنتشر أخبار اخلصومات حول الصناعات الصغيرة، مما تشل قوة تسعير 
املشاريع طويلة األجل. الحقاً، يتمنى رجال األعمال لو كانوا عثروا على بدائل أفضل إلنهاء 
الصفقات األولية - كالشحن اجملاني على سبيل املثال أو خصم على الطلبات التي مت طلبها 
قبل تاريخ معني. قالوا لنا إنه إذا كنت ستقدم تخفيضات مؤقتة، فمن الذكاء وضع الشروط 

كتابة.
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البيع للعائلة واألصدقاء:. 4

القيام مببيعات مبكرة ألفراد األسرة كان شائعاً بشكل خاص بني رجال األعمال خارج الواليات 
املتحدة، وخاصة من يعملون في مجاالت املطاعم واملالبس، وصناعات إدارة الثروات. لكنك 
ال تعرف أبداً ملاذا يشتري األقارب منك- عادة يكون دافعهم هو احلب، الشفقة، أو الشعور 
أن تلك املبيعات خلقت  بااللتزام، ليس بسبب قناعة جودة املنتج. يكتشف املؤسسني الحقاً 
شعوراً زائفاً وأنه لكان من األفضل متابعة معامالت العمالء الذين ميكن أن مينحوهم ردود 

فعل صريحة.

فشل الوصول للمشتريين االستراتيجيين:. 5

تشويق  مبيعات،  سجل  وجود  عدم  مع  مالية  ضائقة  من  يعانون  الذين  املشاريع  ألصحاب 
احلصول على أول رد بـ«اإليجاب« ميكن أن يخفي عنهم اعتبارات أخرى. هل ميكن أن يفتح 
هذا العميل أبواب جديدة أو أن يحضر مزيداً من العمالء؟ هل ميكن أن يقدم العميل بيانات 
مفيدة ميكن أن جتعل اقتراحي أفضل؟ بعض املؤسسني الذين قابلناهم متنوا لو كانوا أجروا 
تقييم استراتيجي ألول زبائنهم. آخرون اختاروا أول عمالئهم بتأن من أجل احلصول على 
تقييم، أداء االختبارات األولية، احلصول على عمالء آخرون، أو ضمان تكرار االعمال. تلك 

املبيعات األولى التي تطبق تلك االستراتيجية تقود عادة إلى النجاح على املدى الطويل.
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معذرة، أنت صغير جدًا

كشفت  احملتملني.  العمالء  اعتراضات  مع  التعامل  كانت  الفعلية  البيع  تقنية  مع  مشكلة  أكبر 
املقابالت التي أجريناها عن خمس فئات من االعتراضات، معظمها تختلف عن املشاكل تلك 

التي يواجهها مندوبي املبيعات في الشركات الراسخة. وكانت االعتراضات كاآلتي:
الفعالية:. 1

تلبية  على  اجلديدة  املنتجات  قدرة  حول  باستمرار  متشككني  كانوا  احملتملني  العمالء 
أو  األولية  االختبارات  نتائج  معرفة  من  متكنوا  املشاريع  أصحاب  من  بعض  تطلعاتهم. 
نتائج اخملتبر املستقلة، ولكن ذلك لم يكن ممكناً جلميع املنتجات واخلدمات. في هذه 

احلاالت، تقدمي عينات أو جتارب مجانية عادة ما أثبتت فعاليتها.
المصداقية:. 2

عبر كذلك البائعني عن شكوك جتاه أي شركة جديدة على أساس عمر، جنس، اخللفية 
الشخصية أو مستوى اخلبرة للمؤسس. أبرز املؤسسني من ذوي اخلبرة ذات الصلة التالي: 

هناك شركاء أو أعضاء مجلس إدارة ذو سمعة صناعية قوية يفتقدون إلى املصداقية.

الحجم:. 3

البائعني  تُشعر  »كيف  املتفشي:  القلق  هذا  خلص  معهم  حتدثنا  الذين  املؤسسني  أحد 
بارتياح مع حقيقة أن شركتك صغيرة« ليس هناك إجابة سهلة. أبرز العديد من املؤسسني 
التنفيذي  الرئيس  مع  العمالء  يتعامل  كان  من حجم شركاتهم: حيث  الرئيسية  الفائدة 
مادية، ساعدت جودة  منتجات  تبيع  التي  للشركات  بالنسبة  املبيعات.  مندوب  من  بدالً 
أُجبر  املطلوب  احلجم  عقبات  على  للتغلب  هذا،  مع  اخملاوف.  تبديد  في  املنتج  وقيمة 
املؤسسني في نهاية املطاف على تطوير الثقة مع البائعني احملتملني واتخاذ خطوات للحد 

من مخاطر املعامالت اجلديدة.



85

السعر:. 4

األسعار،  الناشئة حول  الشركات  من  املبيعات  مندوبي  من  كثيراً  يشكو  احلال،  بطبيعة 
ولكن التقارير املبدئية توضح أنهم على األرجح يقومون بتخفيض األسعار حيث يعرفون 
بائعني  عدة  ذكر  الواقع،  في  سريعة.  مببيعات  للقيام  متحمسني  املشاريع  أصحاب  أن 
من  بعض  أحجم  األولني.  للمشتريني  كبيرة  بتخفيضات  القيام  يتوقعون  أنهم  مباشرة 
بتخفيض  آخرين  وقام  خصومات،  البعض  قدم  الصفقات،  تلك  عن  املشاريع  أصحاب 

األسعار.
تبديل التكاليف:. 5

العتماد منتج أو خدمة جديدة، قد يحتاج البائعني إلى تعديل الروتني، اإلجراءات، النظم، 
أو العالقات الداخلية أو اخلارجية. القيام بتلك التعديالت إلحالل عرض جديد، غير 
بتلك اخملاوف. ملعاجلة  دائماً  يهتمون  املشترين ال  ولكن  بشدة،  يبدو مكلفاً  مختبر، قد 
االعتراضات الضمنية حول تبديل األسعار: رجال األعمال الذين قابلناهم أخذوا على 

عاتقهم طرح عدة أسئلة تقود في النهاية البائعني إلى التحدث بحرية.
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نموذج المبيعات الجديدة
على أساس املقابالت التي أجريناها مع مؤسسي الشركات، قمنا ببناء منوذج مبيعات أكثر مالءمة 
طويلة  فترة  وقبل  الفكرة  تكوين  يتم  حاملا  البائعني  مع  بالتواصل  يتعلق  اجلديدة  للمشاريع  بكثير 
فقط  ليس  السوق  معلومات  على  احلصول  هو  االجتماعات  هذه  من  والهدف  املنتج.  إنشاء  من 
حول تصميم املنتج ولكن أيضا حول الترويج، التوزيع، واستراتيجيات التسعير. بعد جولة من هذه 
االجتماعات، ينبغي أن يسأل البائع إذا كانت الفكرة لديها في الواقع صدى قوي. إجابة على هذا 
السؤال يجب أن حتدد إذا ما كان سينبذ صاحب املشروع الفكرة، أو يعود إلى لوحة الرسم، يشرع في 
تطوير منوذج أولي، يحصل على التزامات مشروطة من البائعني، يحصل على املزيد من املبيعات، أو 

ينخرط في أنشطة مبيعات تقليدية أخرى.
أظهرت األبحاث أنه من األسهل حمل الناس على االلتزام بفكرة ما إذا شاركوا في إنشائها. عبر 
املنتج  تصميم  لتحسني  األفعال  ردود  جمع  من  املؤسسني  يتمكن  لن  مبكراً،  البائعني  مع  التواصل 
وحسب ولكن أيضا زيادة مشاركة البائعني في هذه العملية، مما يرفع من احتماالت شرائهم للعرض.
قد يخفف هذا النموذج أيضا من التحديات التي تواجه أصحاب املشاريع في احلصول على مواعيد 
ملقابلة البائعني. إذا أوضح املؤسسني أن املقابالت ستتم كمناسبات ملناقشة املنتجات الغير موجودة 
بعد - ليست مقابالت ملناقشة البيع - فقد تُحمس البائعني بشكل أكثر إلى البيع. بشكل عام، الناس 
املشاريع  ألصحاب  ميكن  البيع.  عروض  إلى  االستماع  عن  عوضاً  املشورة  لتقدمي  استعداداً  أكثر 
استخدام هذه الدينامية لصاحلهم في مواجهة حتديات البداية، كما يجب على أصحاب املشاريع 
أنهم يقومون في كثير من  ارتداء قبعات كثيرة خالل عملية إطالق شركة ما. ليس من املستغرب 
األحيان بتأجيل البيع )أو يقومون بجذب العمالء( حتى ينتهون من صنع وإنتاج عروضهم، مع ذلك، 
أظهر بحثنا أن مالحظات العمالء في وقت مبكر أمر ضروري وأن املؤسسني الذين يفشلون في 

التشاور مع الزبائن في وقت مبكر سوف يندمون على هذا في نهاية املطاف.
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