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قليمي لالستهالك  تم إصدار هذا الدليل من قبل مركز الأنشطة الإ

ي إطار خطة عمل برنامج 
نتاج المستدام )SCP/RAC( �ف والإ

. تم تنسيق برنامج  ي SwitchMed، الممول من قبل التحاد الأورو�ب

، منظمة الأمم المتحدة  ي SwitchMed بالتعاون مع التحاد الأورو�ب

نامج الأمم  للتنمية الصناعية )UNIDO(، خطة عمل البحر المتوسط ل�ب

قليمي لالستهالك  المتحدة للبيئة )UNEP/MAP(، مركز الأنشطة الإ

نتاج المستدام )SCP/RAC( وقسم التكنولوجيا، شعبة الصناعة  والإ

.)UNEP/DTIE( نامج الأمم المتحدة للبيئة والقتصاد التابعة ل�ب

التنسيق والرقابة: 

قليمي لالستهالك  ، مركز الأنشطة الإ ي
جيورجيو موسانجي�ف

)SCP/RAC( نتاج المستدام والإ

ي )منسق( وأريادنا بينت ولويس موراليس 
المؤلفون: رامون فار�ف

انا،  ف انتول وماركل كورم�ف نيكول س�ي

لو جيسوس إجليسياس وجاي-فرانك م�ي

 Folch : ي
التصميم والتنسيق الف�ن

الرسومات والصور: 

انا ف ماركل كورم�ف

ترجمة النسخة العربية:

www.quicksilvertranslate.com

كة PCG، عىل ورق معاد تدويره ١٠٠% طباعة: �ش

حقوق الطبع والن�ش

يرصح بإعادة إصدار هذه المطبوعة بكاملها أو أجزاء منها لأغراض 

التدريب أو الأغراض غ�ي الهادفة للربح دون الحاجة إىل إذن خاص 

SCP/( نتاج المستدام قليمي لالستهالك والإ من مركز النشاط الإ

شارة إىل المصدر. يرس مركز SCP/RAC الحصول  ط الإ RAC( برسش

عىل نسخة من أية مطبوعة تستخدم هذه المطبوعة كمصدر. 

عادة البيع أو لأي غرض تجاري  يحظر استخدام هذه المطبوعة لإ

.SCP/RAC ي آخر أيا كان دون إذن كتا�ب

إخالء المسؤولية

. تقع مسؤولية  ي تم إعداد هذه المطبوعة بمساعدة التحاد الأورو�ب

ي هذه المطبوعة بشكل حرصي عىل عاتق 
المحتويات الموجودة �ف

 ،)SCP/RAC( نتاج المستدام قليمي لالستهالك والإ مركز النشاط الإ

 ول تع�ب المحتويات بأي حال من الأحوال عن وجهة نظر 

. ي التحاد الأورو�ب

لمزيد من المعلومات:

www.switchmed.eu

gmosangini@scprac.org

النسخة العربية، ٢٠١٥، متوافر أيًضا باللغة 

ية. ية والفرنسية والع�ب ف نجل�ي الإ
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هل تود:
اغتنام الفرص التجارية الجديدة في نواحي االقتصاد اإلنتاجي 

والدائري والتشاركي؟ تناول التحديات البيئية من خالل بيع منتج 
صديق للبيئة أو خدمة صديقة للبيئة؟

تأسيس وإطالق نموذج تجاري مبتكر يخلق قيمة بيئية واجتماعية؟
إدارة شركة رائدة ناشطة في مجال البيئة وخلق فرص عمل صديقة 

للبيئة في بلدك؟

إذن فهذا الكتاب وضع لك: 
سوف يصبح رفيقك األساسي في رحلة ريادة األعمال الخاصة بك.

من فضلك، اقلب الصفحة وأبحر في مغامرتك الخضراء!
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الختبار

اختبار منوذج مشروعك 
التجاري الصديق للبيئة!

افتراضات االختبار.
اعتماد النتائج واالرتقاء شيئا فشيئا.

التنفيذ

اخلطة واالعتمادات املالية
البيانات المالية.

التمويل.
خارطة طريق خطة 

التشغيل واإلدارة
اعتماد النموذج التجاري: "السنة 0"

مخطط توضيحي: 3 سنوات من اآلن.
خطة التشغيل واإلدارة

القياس والتنقيح

قياس األثر
مؤشرات المشروع.

مؤشرات األداء البيئي.
التحسني املستمر

المراجع

البناء

أصحاب املصلحة الرئيسيني يف 
اخملطط التجاري الصديق للبيئة

تحديد أصحاب المصلحة ووضع 
خريطة لهم.

تقييم "األخذ والعطاء".
قطاعات العمالء

تحديد العمالء المحتملين
وضع ملف شخصي وتحديد السمات.

ح القيمة مق�ت

القيمة البيئية واالجتماعية.
التأسيس المشترك لمقترح القيمة: 

المنتجات والخدمات، المحققين 
للمكاسب والمخففين للمعاناة.

.3.4.٥

عالقات وقنوات االتصال بالعمالء
عالقات العمالء.

القنوات: 
األنشطة الرئيسية 

واملوارد الرئيسية
األنشطة الرئيسية.
الموارد الرئيسية.

التصميم الصديق للبيئة للمنتج أو 
الخدمة

بطاقات التصميم البيئي: كيفية 
استخدامها؟

إذا كان لديك منتج، ابدأ هنا!
وماذا عن الخدمة؟

البيع والتواصل بشكل مسؤول.

احملتويات

.١.٢ .0

التخطيط والضبط

فكرة املشروع التجاري 

السياق
قوى التغيير

الدوافع
األهداف
األهداف
المبينات

المهمة والرؤية

مقدمة

ماذا يعني أن تكون رائد أعمال؟ 

ما هي الفرص؟
مقدمة.

ماذا يعني أن تكون رائد أعمال؟ 
ما هي الفرص؟

وضع ثالث محاور في االعتبار: البيئة 
واالقتصاد والمجتمع.

تقديم قيمة بيئية.
التفاعل مع أصحاب المصلحة.

اإلدارة الفعالة للبنية التحتية.
بنية التكاليف

التكاليف الثابتة مقابل التكاليف 
المتغيرة.

التكاليف المباشرة مقابل التكاليف غير 
المباشرة.

تكلفة الفرص الضائعة.
مصادر العائدات

كيف يمكن توليد مصادر العائدات؟
آليات التسعير.

ما الميزة في هذا الكتيب اإلرشادي؟
نهج البدء المحدود كإطار عمل عام.

جوهر مخطط العمل التجاري الصديق 
للبيئة.

االبتكار في كل خطوة من رحلة رائد 
األعمال.

كيف جرى تنظيم رحلة 
رائد األعمال؟ 
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3

0٢ 0١03040٥

مقدمة

0
نستهل هذه الرحلة بتعريف املفاهيم األساسية حول ريادة 

األعمال الصديقة للبيئة وإبراز الفرص املتوفرة لرواد 
األعمال الصديقة للبيئة. سيتم أيضا يف هذه املقدمة 
شرح أسباب خصوصية هذا الكتيب وطريقة تنظيمه. 

ماذا يعني أن تكون رائد أعمال؟ ما هي الفرص؟  0.1
ما امليزة يف هذا الكتيب اإلرشادي؟  0.2

كيف جرى تنظيم رحلة رائد األعمال؟  0.3

أّسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد لأعمال الصديقة للبيئة  الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف فالختبارالبناءالتخطيط والضبط القياس والتحس�ي التنفيذ
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أنت هنا!
4

القياس 
والتحسني

التنفيذ

االختبار

البناء التخطيط 
والضبط

مقدمة
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 0.1
ماذا يعني أن تكون رائد 

أعمال صديق للبيئة؟ 
ما هي الفرص؟

ي الظهور 
اما بالرفاء الجتماعي وصديقة للبيئة �ف ف بدأت نماذج اقتصادية جديدة، أك�ش ال�ت

ف أن الأنشطة القتصادية تعت�ب غالبا ذات آثار  ي ح�ي
عىل مستوى العالم. وعىل النقيض، �ف

ي التعامل 
سلبية من حيث التأث�ي عىل البيئة، قد تكون ريادة الأعمال الصديقة للبيئة الحل �ف

نتاج والستهالك  مع القضايا البيئية والجتماعية، من خالل خلق الوظائف وتغي�ي أنماط الإ
لمجتمعنا. 

ق الأوسط وشمال أفريقيا، توجد بعض الأسواق الناشئة للخدمات  ي بلدان منطقة الرسش
�ف

ا من الفرص لرواد العمال المعتادين  والمنتجات الصديقة للبيئة . وهي تمثل محيطا كب�ي
ف والذين لديهم قدرة عىل التوقع. يمكن أن يصل رائد  عىل تلبية احتياجات المستهلك�ي
ف عرضه/عرضها من خالل القيمة المضافة الصديقة للبيئة إىل  الأعمال القادر عىل تمي�ي

ة �يعا. ف مكانة متم�ي

يمكن تعريف ريادة الأعمال عىل أنها وسيلة "لتطوير الحلول التجارية لمالءمة التحديات 
ي رائد 

البيئية ذات الجدوى القتصادية والدعم الإجتماعي". بعبارة أخرى، سيتب�ف
ي سياق التحديات البيئية 

ي تنشأ �ف
الأعمال الصديق للبيئية فرص الأعمال التجارية ال�ت

العالمية والمحلية.

رائد األعمال الصديق للبيئة يضع في حسبانه األبعاد البيئية 
واالقتصادية واالجتماعية في جوهر المشروع التجاري، ويقوم 
بتوفير حلول مبتكرة إلنتاج واستهالك الخدمات، وتقديم نموذج 

تجاري يسهم في أن يكون اقتصادا صديقا للبيئة.

ي هو عبارة عن قضية بيئية قد تؤثر عىل رفاء المجتمع أو الستدامة 
التحدي البي�أ

ف المشاريع  ية. تتم�ي ي غالب الأحوال بسبب الأنشطة البرسش
القتصادية، وهو ينشأ �ف

ي أنها تستهدف قضية بيئية محددة. عىل سبيل المثال، قد 
الرائدة الصديقة للبيئة �ف

ي من خالل العمل عىل مستويات مختلفة 
يتناول رائد الأعمال قضية التلوث العمرا�ف

)العملية والمنتج والنظام( من أجل خفض إنتاج واستخدام السيارات )مثال، ابتكار 
نظام لمشاركة السيارات(. تحديد مثل هذه التحديات ل يتسم بالسهولة دائما ويعتمد 

ي بلدك! فور تحديد التحديات 
عىل سياق كل بلد، ولكن تأكد أن هناك فرص عديدة �ف

وع تجاري هائلة.  البيئية، تكون فرصة تأسيس مرسش

إيجاد حلول تجارية للتعامل مع التحديات البيئية يدفع رواد الأعمال للتفك�ي بشكل 
وع، يتم مكافأة رائد الأعمال عىل مجهوده/ ي حالة نجاح المرسش

مختلف ومبتكر. �ف
بداع الصديق للبيئة يضفي قيمة إضافية عىل  مجهودها بشكل هائل، نظرا لأن الإ

النشاط التجاري، من خالل:

الوصول إلى أسواق جديدة قابلة للتوسع.  .1
تحسين الربح بطول سلسلة القيمة.  .2

استباق المعايير والتشريعات بخطوة.  .3
جذب االستثمارات.  .4

زيادة اإلنتاجية واإلمكانات الفنية.  .5

قد تكون التحديات البيئية الموجودة بذرة لعمل تجاري. لقد حانت اللحظة، إنه زمن 
رواد الأعمال الصديقة للبيئة!

يختلف رائد الأعمال الصديق للبيئة عن رائد الأعمال التقليدي. كن عىل وعي بذلك 
وعاتهم من خالل: واستفد منه! يتب�ف رواد الأعمال أصدقاء البيئة رؤية لمرسش

1.  وضع ثالث محاور في االعتبار: البيئة واالقتصاد 
والمجتمع.

تقديم قيمة بيئية.  .2
التفاعل مع أصحاب المصلحة.  .3

يدور الهدف الرئيسي لرائد األعمال الصديق 
للبيئة حول تعظيم القيمة البيئية، من خالل 

مشروع متكني اجتماعي، وحول منوذج جتاري 
يتسم بالكفاءة وقابل للتطبيق.

٥
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وضع ثالث محاور يف االعتبار: 
البيئة واالقتصاد واجملتمع

قد يدرك رائد الأعمال أن أي نشاط تجاري يكون له تأث�ي عىل البيئة والمجتمع 

نتيجة استخدام الموارد وتوليد المخلفات وتقديم المنتجات والخدمات. ولذا، 

سيقومون بتطوير مشاريعهم  التجارية وفقا لمحاور: القتصاد والبيئة والمجتمع. 

تب عىل ذلك نتيجة واضحة: أيا كان النشاط التجاري، سيكون له تأث�ي عىل  ي�ت

ء يحدث عىل الصعيدين الجتماعي  ي
ي المقابل، يؤثر أي �ش

المجتمع والبيئية، و�ف

ي أي نشاط 
ي عىل النشاط التجاري. هذا العتماد المتبادل هو حقيقة مثبتة �ف

والبي�أ

ي التصميم والتخطيط للعمل التجاري إىل 
تجاري. إذا قام رّواد الأعمال بالتفك�ي �ف

أقىص مدى، فيمكنهم الستفادة منه وتحويله إىل فرصة! 

النظر إلى األبعاد الثالثة
-االقتصاد والبيئة واجملتمع سوف مينح 

العمل التجاري أفضل فرصة لتحقيق النجاح 
على املدى الطويل!

األبعاد الثالثة لمشروع تجاري صديق للبيئة.

6

البيئة 
اجملتمع

االقتصاد

 العمل التجاري 
املستدام
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تاحة أفضل فرصة لتسويق المنتج أو الخدمة الصديقة للبيئة، من المهم تلبية  لإ
اء،  . أما القيمة المضافة لأصحاب المشاريع الخرصف ف احتياجات العمالء المستهدف�ي

ضافة إىل تلبية احتياجات  ي أن العمل بالإ
مقارنة مع أصحاب المشاريع الأخرى، فتتمثل �ف

ة لتأخذ  العمالء، يتعاطى مع التحديات البيئية بطريقة فعالة. تعد هذه فرصة كب�ي
ف يتم خفض التكاليف  ي السوق ح�ي

ماركات رواد الأعمال أصدقاء البيئة مكانتهم �ف
واستغالل الموارد بطريقة فّعالة. 

ي 
ف من التوجيهات التكميلية لمساعدته �ف يمكن لرائد الأعمال صديق البيئة اتباع اثن�ي

تقديم قيمة بيئية: 

١. تحويل التحديات البيئية إىل فرص تجارية لخلق قيمة بيئية،

٢. تصميم المنتج/الخدمة بشكل صديق للبيئة لتقليل الآثار البيئية المتوقعة.

ال تنسى: املشاريع الصديقة للبيئة هي يف 
النهاية املشاريع جتارية! فباإلضافة إلى خلق 
قيمة بيئية، على رواد األعمال صديقة البيئة 

تلبية احتياجات السوق.

يتميز رواد األعمال الصديقة للبيئة بخلق قيمة بيئية وتقليل اآلثار البيئية بفضل 
تصميم أنشطتهم بشكل صديق للبيئة

تقدمي قيمة بيئية
7

.1 خلق القيمة 2.
البيئية

تصميم األنشطة 
بطريقة صديقة للبيئة
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�ف

تحويل التحديات البيئية إىل فرص لمشاريع تجارية

دارة التحديات البيئية إىل  لدى رواد أعمال المشاريع صديقة البيئة الفرصة لإ
وع اقتصادي سليم. يتطلب ذلك منهم ربط هذه التحديات مع الحتياجات  مرسش

السوق.  المحتملة ومتطلبات 

ق الأوسط وشمال  ي الرسش
يوضح الجدول التاىلي التحديات البيئية الرئيسية الموجود �ف

ي 
إفريقيا ونماذج الأنشطة التجارية المحتملة. عىل الرغم من تنوع البلدان �ف

ي تتيح العديد من الفرص لرواد 
المنطقة، فإنها تواجه تحديات بيئية مماثلة، وال�ت

الأعمال الصديقة للبيئة. وتظهر الإحصائيات بدورها، من دولة إىل أخرى. ما هي 
الرئيسية والفرص.  التحديات 

يتطلب ذلك منهم ربط هذه التحديات مع 
االحتياجات احملتملة ومتطلبات السوق 

بعض الأفكار المتعلقة بالأنشطة التجارية المحتملةالتحديات البيئية الرئيسية

ي 
 العتماد عىل واردات الطاقة، ضعف الطاقة �ف

المناطق النائية
منتجات وخدمات الطاقة الشمسية   –

استشارات كفاءة الطاقة أو الأجهزة لخفض نفقات الطاقة  –

ي
يد المبا�ف ي تدفئة أو ت�ب

يالستهالك المرتفع للطاقة �ف
خامات وهياكل جديدة للمبا�ف  –

دات هواء عالية الكفاءة سخانات وم�ب  –

منتجات صباغة مبتكرة صديقة للبيئةتلوث الماء والأرض من صناعة النسيج  –

ل الصديقة للبيئة(تهديدات التنوع البيولوجي واستخدام الموارد بصفة عامة ف أنشطة السياحة البيئية )منظمي الرحالت السياحية، ال�ف  –

ية وتدهور البيئات الساحلية  يةتلوث المناطق الحرصف أنشطة إدارة مخلفات المناطق الحرصف  –

بة وتدهورها نتيجة الممارسات الزراعية نتاج، التوزيع(تلوث ال�ت يكولوجية( )الإ أنشطة الزراعة العضوية )الإ  –

ي المدن
خدمات مشاركة السيارات وخدمات النقل العام المبتكرةالتلوث الناتج عن وسائل النقل �ف  –

جمع النفايات وإعادة تدويرها لتوف�ي منتجات وخامات جديدة تزايد مراكز جمع النفايات  –
خدمات استشارات التصميم الصديق للبيئة  –

سلسلة توريد جديدة عالية الكفاءة المخلفات الغذائية بسلسلة التوريد بالكامل  –
إعادة تدوير المخلفات الغذائية وتحويلها إىل موارد )سماد، طاقة...(.  –

8
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9
ق الأوسط وأفريقيا إقليم ال�ش

التحديات البيئية والقطاعات االقتصادية التي تتوفر بها إمكانات للمبادرات الصديقة .للبيئة في دول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
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تصميم منتج/خدمة 
بشكل صديق للبيئة

ي مكان يسمح له بتصميم المنتج و/أو الخدمة من أجل 
رائد الأعمال الصديقة للبيئة �ف

ي مع خفض التكاليف واستغالل الموارد بكفاءة. عندما يأخذ رائد 
ف أداءه البي�أ تحس�ي

ي الحسبان الآثار البيئية لأي منتج أو خدمة منذ المراحل الأوىل لتصميمه، 
الأعمال �ف

ي اعتباره تجميع 
وطول دورة عمره، فهو يقوم بتصميم صديق للبيئة. لذا، فهو ل يضع �ف

المنتج فحسب، وإنما الخامات والتغليف والتوزيع والستخدام والتخلص من المنتجات 
ي النهاية أيضا. 

�ف

يكولوجي كوسيلة لالبتكار، فهو يقدم أيضا فرصا  فإىل جانب الفوائد من التصميم الإ
يكولوجية والتسويق  لتسويق وبيع منتجات وخدمات أفضل. بفضل وضع العالمات الإ
الصديق للبيئة، سيكون لدى العمالء دراية بمزايا المنتجات الصديقة للبيئة ويتخذون 

ي بيع منتجاتهم 
اء بناء عىل ذلك. قد يساعد ذلك رواد الأعمال بال شك �ف قرار الرسش

ي بعض الأسواق.
وتسويق خدماتهم �ف

اتيجيات التصميم الصديق للبيئة   أثرا  عالوة عىل ذلك، قد يكون للعديد من اس�ت
نتاج  نتاج وتوصيل المنتج، وبالتاىلي خفض تكاليف الإ هائال عىل الكفاءة الأجمالية لإ

ي للغاية عىل البيئة. كمثال عىل  ، بينما يكون لها أثر إيجا�ب ي
والسعر للمستخدم النها�أ

ي صندوق 
ذلك، لنتخيل شاحنة تقوم بتوصيل كرا�ي ضخمة، يتم تخزين كل منها �ف

، عن طريق التخلص من صناديق  من الكرتون. إذا تحسنت جودة تغليف الكرا�ي
الكرتون ووضع كل منها عىل ظهر الآخر مثال، يمكن أن تقوم الشاحنة بنقل 30% أك�ش من 
اتيجية، يمكن تقليل نفقات النقل وخفض تلوث الهواء. . باستخدام هذه الس�ت الكرا�ي

ن نصائح للمدرب�ي

يجب عليك أن تلفت انتباه رواد المشاريع الصديقة للبيئة 
يكولوجي للمنتجات  ي التصميم الإ

نحو الحاجة إىل التفك�ي �ف
والخدمات. تسويق منتج/خدمة صديقة للبيئة أمر جيد، 

ولكن القيام بذلك بصورة نظيفة أفضل بمراحل!

بالإضافة إىل ذلك، قد يكون من المفيد تحديد الملصقات 
ي 

ي البلدان ال�ت
يكولوجية المرتبة بالمنتج أو الخدمة �ف الإ

يديرون فيها مشاريعهم. بعد ذلك، يمكنهم مراجعة 
المتطلبات الالزمة للحصول عليها وتقييم احتمالت 

يكولوجية لدعم المبيعات. الحصول عىل هذه الملصقات الإ

يمكن أن يكون للعديد من استراتيجيات التصميم الصديق للبيئة أثرا هائال 
على الكفاءة الكلية لتصنيع وتوصيل المنتج، وبالتالي خفض نفقات اإلنتاج 

واآلثار السلبية على البيئة.

ي رؤية شاملة لدورة حياة المنتج، 
وحيث أن التصميم الصديق للبيئة يدور حول تب�ف

ي طرق تجارية إبداعية جديدة تهدف إىل خفض الأثر 
فهو يقوم بالتاىلي إىل التفك�ي �ف

ي عىل 
نتاج والستهالك. من بينها، يحوز القتصاد الدائري والتعاو�ف الإجماىلي لأنماط الإ

ز نماذج الأعمال التجارية الجديدة من المفهوم الجديد "القتصاد  ايدة وت�ب ف أهمية م�ت
". يشتمل ذلك عىل النتقال من اقتصاد الملكية لأحد وظائف الخدمات. عىل  ي

التعاو�ف
وع تأج�ي  سبيل المثال، قد يقوم أحد رواد الأعمال الصديقة للبيئة بتأسيس مرسش

كة هندسية يدفع لها المال حسب مقادير  طارات الشاحنات )بدل من بيعها(، أو �ش لإ
ي الطاقة بفضل خدماتها الستشارية )بدل من بيع الأجهزة عالية 

التوف�ي الحقيقي �ف
الكفاءة(.

أظهرت الدراسات احلديثة أن لدى التصميم 
الصديق للبيئة أثرا على ربح املشروع التجاري.

١0
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كأي عمل تجاري آخر، لن يؤثر العمل التجاري صديق البيئة عىل العمالء وحدهم بل عىل 

ي العمل التجاري أو تتأثر به.
ي تؤثر �ف

جميع أصحاب المصلحة، أي، الأشخاص والمؤسسات ال�ت

ة حيث أنهم  بالنسبة لرواد الأعمال الصديقة للبيئة، يمثل أصحاب المصلحة أهمية كب�ي

يحصلون عىل القيمة )البيئية، الجتماعية( من العمل التجاري الذي يجري تأسيسه. لهذا 

ي نجاحه.
ي الأعمال التجارية بحيث يسهمون �ف

اكهم �ف السبب، قد يكون من المصلحة إ�ش

ايد. يمكن  ف كات وأصحاب المصلحة بشكل م�ت ف الرسش بالإضافة إىل ذلك، تتغ�ي العالقات ب�ي

كة، يمكنهم  ي صلب عملية التأسيس مع الرسش
اك العمالء، وكذلك أصحاب المصالح، �ف إ�ش

كة جديدة تجمع زيت الطعام  المساهمة سويا. عىل سبيل المثال، قد يتم تطوير �ش

اكة مع المطاعم )أو عمالئهم( عبوة التخزين الأفضل مالءمة لكالهما )من حيث  بالرسش

السعة والوزن ومنطقة التخزين...( وكذلك رسوم الجمع.

يعد إشراك أصحاب املصلحة، وبصفة خاصة 
العمالء، يف تطوير املشروع التجاري طريقة 

لضمان القبول للمنتج/اخلدمة وتوقع العقبات 
التي قد تعوق تطوره.

بعض األمثلة على أصحاب المصلحة )داخليا وخارجيا(.

التفاعل مع أصحاب املصلحة.  ١١

العمل التجاري املستدام

-اجملتمع

-العمالء

-املشاركني

-احلكومة

أصحاب املصلحة 
اخلارجيني

-املوردون

• املالكون
• املديرون

• املوظفون
أصحاب املصلحة اخلارجيني
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 0.2 ما امليزة يف هذا 
الكتيب اإلرشادي؟

ق الأوسط  ي منطقة الرسش
ح هذا الكتيب المنهجية الواضحة المتفقة مع الأوضاع �ف يرسش

رشاد رواد الأعمال الصديقة للبيئة ع�ب رحلتهم، من تحديد الفكرة إىل تسويق  وأفريقيا لإ
ي صورة مرئية، تجعل تجربة القارئ أك�ش 

المنتجات والخدمات. يتم تناول المفاهيم �ف
سهولة ومتعة، وتستكمل من خالل دليل التمارين من خالل التمارين العملية. 

ف نهج البدء  يركز طريقنا المنهجي عىل خصائص المشاريع الصديقة للبيئة، وتجمع ب�ي
ي البتكار كوسيلة للنجاح. 

المحدود، وتخطيط العمل التجاري الصديق للبيئة والتفك�ي �ف

1. نهج البدء المحدود كإطار عمل عام 

ي يتبعها العديد من رواد الأعمال هي 
ة ال�ت أحد الأساليب الشه�ي

اضات ح�ت الحصول عىل المنتج  تطوير الأفكار المبنية عىل اف�ت
ي كث�ي من الأحيان، يؤدي ذلك إىل 

ي السوق. �ف
ي وطرحه �ف

النها�أ
وع نظرا لفهم احتياجات السوق بشكل خاطئ.  فشل المرسش

ي تطوير فكرة 
ونتيجة لذلك، تم إهدار الكث�ي من الوقت والمال �ف

اضات.  وع التجاري دون التحقق من صحة الف�ت المرسش

يحاول نهج البدء المحدود منع هذا الموقف من خالل تطوير 
ح التجاري خطوة بخطوة، مع أخذ آراء أصحاب المصلحة  المق�ت

( منذ المراحل الأوىل لطرح الفكرة.  ف )بمن فيهم العمالء المحتمل�ي
ولذا، تقوم هذه ا لمنهجية عىل "التجربة والخطأ" إىل أن يصبح 
المنتج جاهزا للتسويق عىل نطاق واسع. يحول هذا النهج دون 

إهدار الكث�ي من الموارد ويرسع من الحصول عىل العائدات 
ويضمن نجاحا اقتصاديا �يعا. 

2. جوهر مخطط العمل التجاري الصديق للبيئة
مخطط نموذج العمل التجاري عبارة عن وسيلة صناعية لتصميم 

ي ذلك الجوانب الأساسية 
وتعريف النموذج التجاري، بما �ف

ح القيمة، وماهية العمالء وأصحاب المصلحة  مثل ماهية مق�ت
وع التجاري )الأنشطة والموارد وقنوات  أو طريقة عمل المرسش

رشادي  العمالء والتكاليف والعائدات...(. يتب�ف هذا الكتيب الإ
مخطط النموذج التجاري الذي وضعه Alex و Osterwalder و 
ي 

Yves Pigneur لأخذ مواصفات رائد الأعمال الصديق للبيئة �ف
العتبار، مما يساعدهم عىل تطوير أفكار مشاريع تجارية صديقة 

للبيئة بطريقة منظمة وسهلة.

١٢
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�ف

ي كل خطوة من رحلة رائد الأعمال
3. البتكار �ن

ة  ف من وجهة النظر التجارية، يمد البتكار رواد الأعمال بم�ي
ح للقيمة و/أو تنفيذه.  فهم من خالل مق�ت تنافسية عن طريق تمي�ي

بصفة عامة، كل خطوة من تصميم العمل التجاري يجب أن 
ي العتبار أن البتكار عبارة عن تركيبة عقلية أو عدسة 

يؤخذ �ف
يمكن من خاللها تقوية خلق القيمة من كل عنرص من عنارص 

وع التجاري. يأخذ رواد الأعمال الصديقة للبيئة البتكار  المرسش
إىل آفاق ابعد من خالل خلق قيمة للعمالء وأصحاب المصلحة 

ك. باختصار، إذا كانت الستدامة هي  ي المش�ت والعمل الخ�ي
ي لواد الأعمال الصديقة للبيئة، فإن البتكار هو 

الهدف النها�أ
وسيلتهم لتحقيق ذلك. 

"البتكار هو أداة خاصة من أدوات ريادة الأعمال... إنه الفعل 
وة." -بي�ت دروكر الذي يمنح الموارد إمكانات جديدة لخلق ال�ش

ي تغي�ي 
ة من البتكار، قد تسهم �ف ف يوجد ثالثة أشكال مم�ي
القطاعات القتصادية بالكامل بطريقة تدريجية:

ي العمليات 
1. البتكار �ن

نتاج، وعادة ما تسفر  ي عمليات الإ
تخص أي عملية ابتكار تحدث �ف

ورة التأث�ي عىل خصائص  نتاج وليس بالرصف ي كفاءة الإ
عن زيادة �ف

نتاج النظيفة هي مثال عىل البتكار الصناعي  نتاج. عمليات الإ الإ
)عىل سبيل المثال، تصنيع السيارات بكفاءة لتقليل استهالك 

نتاج(. الخامات والنفايات أثناء الإ

فوائد االبتكار.

 هذه األنواع من االبتكار: مستوى المنتج ومستوى العمليات ومستوى النظام.

ي المنتجات
2. البتكار �ن

ي مفاهيم وخصائص المنتجات 
ات �ف يدور حول التغي�ي

وع لتفكيك  والخدمات. عىل سبيل المثال، تصميم مرسش
السيارات، بحيث يمكن إعادة تدوير أجزائها والحد منها، أو 

تصميم سيارة كهربائية جديدة.

ي النظام
3. البتكار �ن

ي ذلك 
ات عىل نطاق أوسع، بما �ف يدور حول إحداث تغي�ي

البتكارات عىل مستوى النموذج التجاري أو أنماط الستهالك 
ي النظام 

)المواقف والسلوك، إلخ(. أحد الأمثلة عىل البتكار �ف
هو تحويل بعض النماذج التجارية إىل خدمات )تقديم الخدمات 

بدل من تقديم المنتجات(. وكمثال عىل ذلك، تطوير نظام 
ح  ي تقديم مق�ت

ات �ف ي تتضمن تغي�ي
مشاركة للسيارة/الدراجة، وال�ت

وع  القيمة )الحركية( وطريقة تعامل العمالء وتفاعلهم مع المرسش
التجاري. 

١3

اإلبداع

مستوى النظام

مستوى املنتج

مستوى العملية

اإلبداع

تعطي ميزة 
تنافسية

متيزك
تساعدك على خلق قيمة مركّبة

جديدة
+

تخلق قيمة
اإلبداع=
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�ف

0.3 كيف جرى تنظيم 
رحلة رائد األعمال؟

سوف يساعد هذا الكتيب اإلرشادي رواد 
األعمال على االنتقال من فكرة العمل التجاري 

إلى حل مناسب للسوق وعالي القيمة

ي أذهانهم. 
وع تجاري �ف يبدأ رواد الأعمال الصديقة للبيئة رحلة الكتشاف والبتكار من  لحظة بروز فكرة مرسش

رشادي وثيقة مكملة:  دليل تمارين رائد الأعمال صديقة البيئة. سيكون  ي مع الكتيب الإ
لتسهيل هذه الرحلة، يأ�ت

رشادي  ي الكتيب الإ
ي تنفيذ المفاهيم الواردة �ف

وع، وسيكون مفيدا �ف دليل التمارين بمثابة العمود الفقري للمرسش
وعات تجارية(. )يشتمل عىل ثالث دراسات جدوى لمرسش

ن نصائح للمدرب�ي

ي مراجعة المفاهيم. سيكون 
رشادي مفيدا لرواد الأعمال صديقة البيئة �ف سيكون هذا الكتيب الإ

من الرائع أن توصيهم بقرائتها أثناء العمل مع دليل التمارين. 

نامج تدريب عىل ريادة الأعمال الصديقة  بالإضافة إىل ذلك، سوف تجد جدول توضيحيا ل�ب
رشادي.  ي نهاية هذا الكتيب الإ

للبيئة �ف
وهو يشتمل عىل إشارات حول تنظيم أنشطة التدريب، مثل الوقت الالزم لتنفيذ كل تمرين 

من كتيب التمارين وكذلك الوقت الالزم لقيام رواد الأعمال صديقة البيئة بالأعمال الميدانية 
ح عقد ٥ تدريبات مكثفة وجها لوجه عىل مدار 3 أشهر.  وتطوير التمارين بصفة مستقلة. نق�ت

. وبالطبع، سيتم مواءمة هذا الجدول مع وسائل واحتياجات تدريب المدرب المحىلي

١4

 رائد األعمال 
مخطط النموذج الصديقة للبيئة

التجاري
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اخلطوات اخلمس
ي ٥ خطوات، 

 تم تنظيم رحلة رائد الأعمال الصديقة للبيئة �ف
ي الشكل. 

ف �ف كما هو مب�ي
ف رواد الأعمال وبدء  والآن، حان الوقت لتخاذ موقعك ب�ي

الرحلة...!

الخطوة 1. التخطيط والضبط 
ي الأسباب 

ي هذه الخطوة، نقوم بتخطيط الفكرة والتفك�ي �ف
�ف

ي فهم السياق 
ي تدعونا إىل تنفيذه. تساعدنا هذه الخطوة �ف

ال�ت
والدوافع والحوافز ورائه، ووضع أهداف العمل التجاري تبعا 

لذلك.

الخطوة 2. البناء 
وعنا من خالل مخطط  ي هذه الخطوة، نقوم بتصميم مرسش

�ف
ح القيمة )"ما  ي تتيح لنا تأسيس مق�ت

الأعمال صديقة البيئية، وال�ت
الذي نقدمه؟"( مع العمالء وأصحاب المصلحة )"من سيشارك 

وع؟"( وتحديد القنوات والعالقات مع أصحاب  ي المرسش
�ف

ي يتم تطويرها وبنية  
المصلحة والأنشطة والموارد الرئيسية ال�ت

التكاليف والعائدات )"كيف سنتمكن من تنفيذه؟"(.

الخطوة 3. الختبار 
يجب اختبار كل نموذج أوىلي يخرج من مخطط التصميم داخل 

ي عليها.
ي ب�ف

اضات ال�ت السوق من أجل التحقق من صحة الف�ت

اضات بصورة منفصلة، سوف  من خالل سعينا إىل قياس الف�ت
ي ظروف سوقية حقيقية باستمرار.

نتب�ف نهجا مستمرا لالختبار �ف

ترتبط الخطوتان 2 و 3 ببعضهما، حيث يساهم أي 
اختبار تم في بناء المشروع.

الخطوة 4. التنفيذ
ي السوق، حان الوقت 

فور التحقق من صحة النموذج �ف
ي المستقبل 

وع، من خالل النظر �ف لتخطيط عمل وتطور المرسش
ووضع تقديرات للمبيعات والتكاليف والموارد الأخرى 

ي هذه المرحلة 
المطلوبة )الخطة المالية(. أيضا، نقوم �ف

باختيار أنسب

القوالب القانونية ووضع خارطة طريق للسنوات القليلة المقبلة 
دارة والتشغيل لدخول السوق(. دارة والتنفيذ )خطة الإ عداد لالإ والإ

الخطوة 5. القياس والتنقيح
وع )العمليات( بوضع نظام  ا، نقوم ونحن ندير المرسش وأخ�ي
تب عىل الأهداف  ف مستمر من خالل قياس الأثر الم�ت تحس�ي

الأولية، والبحث عن منطاق التطوير.

رحلة رائد االعمال صديقة البيئة في خمس خطوات

ن نصائح للمدرب�ي

رشادي حول التحقق من صحة  يدور جوهر الكتيب الإ
النموذج التجاري وفقا لبيانات حقيقية والتحقق 

اضات. يجب أن يسبق هذا النهج  من صحة الف�ت
ي 

وع التجاري، الذي يجب أن يتم �ف ح خطة المرسش �ش
الخطوة 4.
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التخطيط والضبط
1

0٢ 0103040٥

نبدأ مشروعنا التجاري الرائد من خالل تخطيط فكرتنا 
التجارية األولية على مخطط املشاريع التجارية الصديقة 
للبيئة، التي سوف تساعدنا على وضعه يف إطار واإلعداد 

املسبق للعمل على طريق الوصول إلى مشروع جتاري 
صديق للبيئة قابل للتنفيذ. 

بعد ذلك، نقوم ونحن نفكر يف السياق: نقوم بتحليل حدود 
النظام وقوى التغيير التي قد تؤثر على املشروع، وكذلك 

الدوافع الشخصية واملهنية، والتحديات البيئية واالجتماعية، 
واحتياجات العمالء التي تدفعه إلى الوجود. وأخيرا، نضع 

أهدافا مناسبة وقابلة للقياس ونحدد مهمتنا ورؤيتنا.

فكرة املشروع التجاري  1-1
الظروف احمليطة  2-1

األهداف  3-1

1 التخطيط والضبط

فالختبارالبناءالتخطيط والضبط القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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1 التخطيط والضبط
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1-1 فكرة المشروع التجاري

1-1 فكرة املشروع التجاري
 وضع تصور لفكرتك األولية في مخطط لألعمال 

التجارية صديقة البيئية

ملخص

ي هذه 
ي ذهنه. نقوم �ف

وع تجاري �ف لدى كل رائد أعمال، حسب التعريف، فكرة مرسش
الخطوة المنهجية الأوىل بوضع تصور لها من خالل الإجابة عىل بعض الأسئلة البسيطة 

وع التجاري صديق البيئية  ي تدور حول العمود الفقري لما سيصبح مخطط المرسش
ال�ت

ي الفصول الآتية. الغرض من هذا التمرين هو إذن فهم المكونات المختلفة للفكرة 
�ف

عداد المسبق للعمل. والإ

ح ال�ش

وع تجاري، والتحرصف المسبق للعمل، ليس علينا سوى الإجابة عىل  لتخطيط فكرة مرسش
ي دليل التمارين، وهي تحديدا:

مجموعة الأسئلة المقررة �ف

وعك التجاري الأولية؟  ١. ما هي فكرة مرسش
٢. ما الذي ستقدمه )منتج، خدمة(؟

كاء؟ 3. من هم العمالء المستهدفون؟ والرسش

النتائج المتوقعة

نتوقع هنا الحصول عىل وصف لفكرة 
ي تدور 

وع التجاري الأولية، ال�ت المرسش
حول مواصفات المنتج و/أو الخدمة 
ي تقديمها رائد الأعمال، 

ي يرغب �ف
ال�ت

كاء  المستهلك المحتمل المستهدف والرسش
ي العمل. 

الذين قد يشاركون �ف

اذهب إىل التمرين 
 ١. ضع مخططا لفكرتك التجارية 

)دليل التمارين، صفحة ١٢(

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
كن عىل استعداد لتغي�ي فكرتك الأولية!

عادة ما يبدأ رواد الأعمال رحلة مشاريعهم بفكرة، ويحاولون تطويرها بأ�ع 
ة وسؤال نفسك ما  ما يمكن. عىل الرغم من ذلك، ننصحك بالنتظار لف�ت

ي تأسيس هذا العمل التجاري؟ ما هي المحركات الدافعة 
: لماذا ترغب �ف يىلي

ي مرحلة الأسئلة 
وراءه؟ هل هناك طريقة أفضل للوصول إىل أهدافك؟ �ف

هذه، قد تصل إىل أفكار بديلة )منتجات أو خدمات جديدة، عىل سبيل 
المثال(. كن منفتحا، وقم بتغي�ي فكرتك الأولية إذا لزم الأمر!

ن نصائح للمدرب�ي

ي 
ات طويلة من الوقت �ف بصفة عامة، يميل رّواد الأعمال إىل قضاء ف�ت

ي يواجهون فيها مخططا من 
ممارسة هذا التمرين، إما لأنها المرة الأوىل ال�ت

هذا النوع، أو أنهم ببساطة يرغبون أن يكونوا عىل قدر عال من الدقة، 
ف أن هذه مجرد خطوة تمهيدية. لمواجهة ذلك، يمكن أن يقوم  غ�ي مدرك�ي

ىلي قبل جلسة التدريب، بحيث 
ف ف هذا التدريب كواجب م�ف المدرب بتعي�ي

ف التعب�ي عن أفكارهم  ومكوناتها بعمق، والقيام ببعض  يمكن للمشارك�ي
ورية الخاصة بالعمالء والسوق.  الأبحاث الرصف
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٢0
مربع التعابير اجملازية

يف الكتيب اإلرشادي بالكامل، سيتم استخدام تعبير مجازي خاص 
بالطبخ لبيان اخلطوات واملفاهيم اخملتلفة للمنهجية. سوف تتعرف 

عليها بسهولة. سوف تبدأ من هنا!

بالقياس على الطبخ، مياثل تقدمي فكرتنا التجارية األولية إعداد 
وجبة طعام ألصدقائك وتسأل نفسك: ما هي الوجبة التي سأقوم 

بتقدميها؟ من سيحضر؟ من سيساعدني؟ 

يل
هو

ي 
رن

/ آ
لي

دو
ك ال

البن
ة. 
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ص
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رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

1-2 الظروف احمليطة
السياق المحلي واإلقليمي والعالمي 

والمشاكل واالحتياجات التي بنيت عليها 
الفكرة: المشروع في سياقه

ملخص

يكولوجي  ابطة، جزء من النظام الإ وع بمفرده، جميع الأشياء م�ت ملخص ل يوجد أي مرسش
ي السياق الذي نعمل 

ف والركائز المتشابكة، وجزء من نظام الأرض. يتحكم �ف من الالعب�ي
به سلسلة من الجوانب السياسية والقتصادية والجتماعية والتكنولوجية والبيئية 

ي 
، ونحتاج إىل وضعها �ف والقانونية )PESTEL( تؤثر علينا بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش

ي هذا السياق، توجد سلسلة من المشاكل )البيئية 
العتبار للوصل إىل النجاح فيها. �ف

وع تجاري.  ي تناولها من خالل مرسش
ي نرغب �ف

والجتماعية( واحتياجات )العمالء( ال�ت

النتائج المتوقعة 
ح العوامل المفروضة  سنقوم هنا برسش
ي تؤثر 

وعنا، وقوى التغي�ي ال�ت عىل مرسش
عليه، عالوة عىل الدوافع )المشاكل 
ي تدفعنا لتطوير 

والحتياجات( ال�ت
ي فهم السياق 

الفكرة. سيساعدنا ذلك �ف
ه علينا وكيف يمكننا  وتوقع كيفية تأث�ي

الستفادة منه.

مثل أي شيء آخر، متثل املشاريع التجارية 
جزءا من النظام، مع قوى التغيير التي تؤثر 

عليها.

اذهب إىل التمرين 
 ٢. تحديد المشاكل والحتياجات 
 )دليل التمارين، صفحة ١4–١٥(

اذهب إىل التمرين 
3. فهم السياق 

 )كتيب التمارين، صفحة ٢0(
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ناالختبارالبناء القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة02030405
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

حتديد املشاكل واالحتياجات 

إىل  ف  المؤسس�ي ي دفعت 
ال�ت والمهنية  الشخصية  الحوافز   .1

وع.  المرسش تنفيذ 

ي حلها 
وع �ف ي سيسهم المرسش

2. التحديات البيئية والجتماعية ال�ت
أو التعامل معها. وهي مشتقة من السياق، ويجب أن تتما�ش مع 

ف باعتبارهم رواد أعمال صديقة للبيئة. قيم المؤسس�ي

اء  ي �ش
ي رغبة العمالء �ف

ي تتمثل �ف
3. احتياجات السوق ال�ت

المنتج أو الخدمات ومن ثم تمثل الدافع القتصادي الأسا�ي 
الذي يؤمن استدامة العمل التجاري.

ميكن تأسيس املشاريع التجارية صديقة البيئة 
بحيث تتناول خليطا من الدوافع الشخصية واملهنية، 

والتحديات البيئية واالجتماعية، واحتياجات 
املستهلكني.

طا أساسيا لتأسيس إحساس باتجاه  وع ومؤسسه �ش يعد فهم الأسباب المحركة للمرسش
ة من الدوافع: ف وع. يوجد ثالث أنواع مم�ي وغرض المرسش

الدوافع وراء فكرة المشروع التجاري

1-2 الظروف المحيطة
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ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

الدوافع الشخصية والمهنية 

ي أنفسنا، يمكننا التفك�ي بعمق والتعرف عىل طبيعتنا الحقيقية كرواد 
بإمعان النظر �ف

وع  أعمال صديقة للبيئة، وأهدافنا )الشخصية والمهنية عىل حد سواء( المتعلقة بمرسش

ي اعتناقه. بشكل 
ام الذي نرغب �ف ف ف وتعريفنا الشخىصي للنجاح ومستوى الل�ت مع�ي

: ي تخضع للتقييم الشخىصي
ملموس، هذه هي العنارص ال�ت

الطبيعة: سماتك كرائد أعمال ذات الصلة بتحمل المخاطر عىل 
وجه الخصوص، وتعريفك الشخىصي لرائد الأعمال.

الأهداف والنجاح: الأهداف والنجاح: الحوافز الشخصية 
وع، التعريف الشخىصي  والتطلعات المهنية المتعلقة بالمرسش

شارة إىل  للنجاح )المتصل بالدوافع سالفة الذكر(. يمكن الإ
النجاح القتصادي هنا بدون تعقيد.

وع والفريق. ام تجاه المرسش ف ي والل�ت
ام: التوفر والتفا�ف ن الل�ت

، يجب مشاركته بانفتاح ووضوح  فور القيام بالفحص الشخىصي
مع بقية الفريق. 

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
اعرف قدر نفسك... واعرف حدودك!

وع طموح لتأسيس عمل تجاري، يجب أن تعرف قدراتك جيدا: المهارات  ي مرسش
قد تب�ف

ف العمل والحياة، أسلوب  ي تحتاجها، القدرات، التوازن المرغوب ب�ي
ي تمتلكها وال�ت

ال�ت
العمل، عالقاتك مع الآخرين، إلخ. هذه العنارص شديدة الأهمية عند التخطيط لأي 

وع تجاري، حيث أنها تساعدنا عىل توقع المخاطر أو الإخفاقات أو الصعوبات. وفقا  مرسش
كاء من أناس ودودين. للتحليل، قد نجد أنها متشابهة مع �ش

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
وعي بمفردي؟ ي إطالق وإدارة م�ش

هل يمكن�ن

وعك التجاري بنفسك، حسب مستوى تطلعاتك. ورغم أن ذلك يعد  قدر تفضل إدارة مرسش
ي بعض الأنشطة )مثل الحرف اليدوية، الستشارات...(، سوف تتطلب المشاريع 

ة �ف ف م�ي
ية. عىل كل حال، يُوىص دائما  ي ذلك الموهبة البرسش

الأخرى المعقدة موارد إضافية، بما �ف
وع بموضوعية. بالإضافة إىل ذلك،  أن يحيط بك أشخاص يستطيعون النظر إىل المرسش

ف عىل  ك�ي يتيح العمل داخل فرق العمل وتوزيع الأعمال حسب القدرات لالأعضاء ال�ت
تخصصاتهم، وتتحسن النتائج بصورة هائلة تبعا لذلك.

تعد األهداف الشخصية واملهنية املتوازية 
والتكامل ومستويات االلتزام واألمانة 

والشفافية املتوازنة جميعا مكونات تسهم يف 
جناح املشروع.

ن نصائح للمدرب�ي

وريا  ف مجموعة الحوافز بالكامل، ينبغي اعتبار دافع رائد الأعمال رصف من ب�ي
وع. لنجاح المرسش

1-2 الظروف المحيطة
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ناالختبارالبناء القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة02030405
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

التحديات البيئية والجتماعية

كرواد مشاريع صديقة للبيئة، ينبغي أن نكون عىل وعي بالتحديات البيئية والجتماعية 
وعنا التجاري. عالوة عىل ذلك، من المستحسن للغاية دعم  ي سنتناولها من خالل مرسش

ال�ت
جميع هذه الدعاوى )وجود التحديات وأهميتها( بالبيانات و/أو الأدلة، مثل الإحصائيات 

والدراسات العملية والمقالت المراجعة من النظراء والأدلة المرئية )صور أو فيديو(، 
إلخ. ول داعي للقول بأنه كلما زادت موثوقية المصادر، كلما كان ذلك أفضل.

ن نصائح للمدرب�ي

ي بعض الأحيان واسعة أو معقدة 
قد تكون التحديات البيئية والجتماعية �ف

ف عىل رائد الأعمال البحث عن  ة، ولذا يتع�ي للغاية ليتم تناولها مبا�ش
ف عىل الأسباب الجذرية أو البقاء عىل  ك�ي الأسباب الحقيقية ورائها، مع ال�ت

دارة  ، وذلك لتضييق نطاقها إىل حجم قابل لالإ مستوى يكون فيه التأث�ي أك�ب
وع التجاري أثر ملموس. يتم تحقيق ذلك عمليا من  حيث يكون للمرسش

خالل السؤال المتكرر عن الأسباب أو استخدام القياس عىل الطبخ، تقش�ي 
بصلة، طبقة بعد طبقة.

تقع التحديات البيئية يف صميم العمل 
التجاري صديق البيئة، والذي يقوم بتناولها 

من خالل متكني اجملتمعات احمللية من 
الناحية االجتماعية واالقتصادية.

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
كن رائد أعمال صديق للبيئة

ي أن تصبح رائد أعمال صديق للبيئة 
بغض النظر عن طموحاتك العميقة �ف

ي القضايا الإجتماعية، خلق ديناميكيات 
)مثل، تأسيس عملك الخاص، تب�ف

اجتماعية جديدة (، يلزم أن يكون هدفك الرئيسي هو تحقيق جدوى 
ي قضية بيئية.

اقتصادية من خالل تب�ف

احتياجات السوق

كما هو موضح من قبل، فإن عملية ريادة الأعمال عبارة عن مرحلة مالحظة ترّسخ 
ي 

ي ليس التحديات البيئية والجتماعية وحدها ال�ت
وع، يع�ف الأصول الخارجية للمرسش

ف  ي لم يتم تلبيتها للعمالء المحتمل�ي
تتطلب اتخاذ إجراءات، وإنما الحتياجات ال�ت

أيضا. إنها تمثل فرصة سوقية يمكن لرائد الأعمال اكتشافها وتناولها. إذا كانت مهمة 
ي بيئة أك�ش صحية ومجتمع أك�ش عدالة، فإن 

ي المساهمة �ف
عملنا التجاري تتمثل �ف

ي تدير محركها القتصادي.
وس ال�ت ف هم ال�ت المستهلك�ي

والحتياجات  التجاهات  الأولية حول  المعلومات  يمكنك جمع  المرحلة،  ي هذه 
�ف

للسوق،  بمسح شامل  تقم  ل  مرشحيك.  من  المتوقعة  والحتياجات  السوقية 
ي وقت لحق.

فسوف يتم إجراء تحليل أك�ش شمول �ف

على رائد األعمال اكتشاف وتناول احتياجات 
 السوق من أجل العمل على تلبيتها وتشغيل 

املشروع التجاري.
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�ن

٢٥
مربع التعابير اجملازية

إذا، ما الذي يدفعنا لطهي العشاء لألصدقاء يف املنزل؟ واختيار 
وصفة معينة؟ بالنسبة للعمل التجاري، ميكننا التمييز بني ثالثة 

أنواع من العوامل:

دوافع شخصية: جميعها متعلقة ببناء الصداقات ومشاركة األوقات 
السعيدة مع األحباء.

احتياجات العمالء )الضيوف يف حالتنا هذه(: وعلى هذا الصعيد، 
نحرص على تقدمي الطعام حسب العادات والتقاليد واخللفية 

الثقافية والدينية واألذواق الشخصية لضيوفنا فيما يتعلق بالطعام.

حتديات بيئية واجتماعية: يف حدود املتغيرات التي وضعها ضيوفنا، 
لدينا درجات معينة من احلرية يف اختيار املكونات والوصفات 

التي نريدها. من خالل اختيار، على سبيل املثال، منتجات محلية 
وخاضعة للتجارة العادلة وطبق نباتي، ومن خالل ترك ضيوفنا 

يعلمون، نقوم بإعالن واضح حول نوع النظام الغذائي الذي ندعمه 
والقضايا البيئية واالجتماعية التي ندافع عنها. 

لي
دو
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البن

ة. 
ور

ص



التخطيط والضبط

01

ناالختبارالبناء القياس والتحس�ي التنفيذ
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�ن

فهم السياق
قليم  ، يتشكل بصفة أساسية من خالل بلد المنشأ أو الإ ف ي سياق مع�ي

كات �ف تعمل الرسش
كة، إل أنه قد يتأثر أيضا بعوامل عالمية. قوى التغي�ي هي جميع  الذي توجد به الرسش
هذه العوامل )السياسية والقتصادية والجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية( 

ف عىل  ك�ي وع التجاري. من هذه العوامل، يتم ال�ت ي يمكن أن يكون لها تأث�ي عىل المرسش
ال�ت

ي تأخذ 
كات ال�ت العوامل البيئية بصفة خاصة نظرا لطبيعة العمل التجاري. تتمكن الرسش

ي العتبار من توقع الفرص وتجنب التهديدات المحتملة الناجمعة عن 
هذه العوامل �ف

ات طويلة الأمد والتجاهات داخل البيئة التجارية.  التغ�ي

ي أيامنا 
ي تؤثر عىل المشاريع التجارية �ف

ة ال�ت توجد بعض التجاهات العالمية الكب�ي
ي مجالت مثل: توزيع السكان وإنتاج الطاقة والطلب عليها، آثار التغ�ي المناخي 

هذه �ف
مدادات، والصحة والرصف الصحي، وحقوق  والتنوع البيولوجي والوصول إىل الماء والإ
ف والتجارة والنمو  نسان، والحكم والتكنولوجيا والموارد الطبيعية وسلوك المستهلك�ي الإ

ف عىل سبيل المثال، قد ينجم عن التغ�ي المناخي  القتصادي، إلخ. بالنسبة للمزارع�ي
. ورة استخدام المياه بكفاءة أك�ش ندرة المياه، مما يحتم عليه رصف

تؤثر اجلوانب السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية 
)PESTEL(، على األصعدة احمللية واإلقليمية 

والدولية على األعمال التجارية.

ن نصائح للمدرب�ي

ي بعض الأحيان يركز رواد الأعمال بشدة عىل التحديات المحلية، ول 
�ف

ينظرون إىل كيفية اتصالها مع الصورة الكلية. وبناء عىل ذلك، فإن النهج 
وع  ي البدء محليا )المرسش

ي دراسة السياق يتمثل �ف
الأك�ش قربا من الطبيعة �ف

ة( ثم توسيع المجال بعد ذلك  التجاري لرائد الأعمال وبيئته المبا�ش
( تدريجيا.  قليمي والدوىلي )السياق الإ
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ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

1. محدودية الموارد المتوفرة. 

كات  ف "الموارد" الذي يمكن للمشاريع التجارية والرسش يقل مع�ي
النهل منه تدريجيا، نظرا لتدهور الأنظمة البيئة بمعدل أ�ع 

من إمكانيات تجددها. مثال: الحصاد المفرط، نفاد الوقود 
الحفري، إلخ.

ايدة.  ن 2. تولد النفايات والغازات بصورة م�ت
التجارية  المشاريع  الناجم عن  التلوث  يسبب  أن  يمكن 

معالجتها  عىل  الطبيعة  قدرة  تكون  عندما  مشاكل  والمجتمع 
غريبة عىل  الصناعية  المركبات  تراكمها.  أقل من معدل 

الحياة  ي دورات 
�ف إعادة دمجها  غالبا  البيئية ويتعذر 

البالستيك  أنواع  بعض  المثال:  سبيل  عىل  الطبيعية. 
إلخ. ية،  الحرسش والمبيدات 

الجوانب البيئية

تعد الجوانب البيئية جوهرية لالأعمال التجارية صديقة البيئة. 
حقيقة أن الموارد الطبيعية محدودة عىل مستوى الكوكب،  قد تحد من أو تعوق 
ي تتعاطى مع 

تطور الأعمال التجارية. ولهذا السبب، تحصل الأعمال التجارية ال�ت
هذه العوامل الخاصة بالسياق منذ البداية )عىل سبيل المثال، تجنب العتماد عىل 

... القيود البيئية الرئيسية  ي القتصاد الدوىلي
الوقود الحفري( عىل فرصة تنافسية �ف

: المفروضة من الكوكب مبينة فيما يىلي

زي1-2 الظروف المحيطة
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�ن

ح ال�ش
مدفوعا بحساسيته تجاه القضايا البيئية، وكذلك مالحظته أن 

ي ل يعاد تدويرها، 
الأنشطة البيئية تخلف الكث�ي من المخلفات ال�ت

كة يتألف نشاطها من جمع  ي بتأسيس �ش
قام السيد مليك جويال�ت

زيت الطعام المستهلك من المطاعم والفنادق، ومعالجته ثم 
ام  ف بيعه كوقود ديزل حيوي! كما يساعد عمالئه أيضا عىل الل�ت

ي 
بالقانون 96–4١ المتعلق بإدارة النفايات ومواصفة العتماد البي�أ

ي حفزت هذه الفكرة هي:
ISO 14001. الدوافع ال�ت

بيئية: كان التخلص من زيت الطهي عبر شبكات 
الصرف الصحي يشكل مشكلة بيئية، وهي تلوث 

المياه. وفي الوقت ذاته، تساهم انبعاثات الوقود من 
سيارات النقل في تلوث الهواء.

احتياجات السوق: كان على المطاعم االلتزام 
بالتشريعات، التي بموجبها يجب عليهم إدارة زيت 

الطهي بطريقة مالئمة. 

ي هذا 
ف �ف ي كال القضيت�ي

ومن ثم، تناول السيد مليك جويال�ت
وز قطاع جديد: إدارة  وع التجاري، ومهد الطريق ل�ب المرسش

مداد وقود معاد تدويره جاهز لالستخدام.  مخلفات زيت الطهي لإ
ي تونس بالكامل.

والآن تعمل سلسلة التوريد Eco Oleo بفعالية �ف

كة: اسم ال�ش
Eco Oleo

البلد:
تونس

النشاط:
إعادة تدوير زيت 

الطعام

سنة التأسيس:
٢006

رأس مال البدء:
67000 يورو

رائد الأعمال:

ي
السيد مليك جويال�ت

ف القياس والتحس�ي

0٥

التنفيذ

الصورة: البنك الدولي

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

 "أّسس سلسلة التوريد 
اخلاصة بك"

1-2 الظروف المحيطة

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف

٢8



ناالختبارالبناء القياس والتحس�ي التنفيذ

02030405 01
التخطيط والضبط

1-3 األهداف
 إنها مسألة تراث: األهداف 

والمهمة والرؤية

الملخص

وع التجاري، وكذلك الدوافع المحركة له  بعد استيعاب السياق الذي يعمل فيه المرسش
)الدوافع الشخصية والمهنية والتحديات البيئية والجتماعية واحتياجات السوق(، نجد 

شدنا نحو إحداث التأث�ي الذي نود أن  ي س�ت
أنفسنا الآن عىل استعداد لوضع الأهداف ال�ت

كة ويتم  جم الدوافع إىل أهداف للرسش كه ورائنا. لرسم طريق نحو تحقيق رؤيتنا، ت�ت ن�ت
ات. تتبعها من خالل المؤ�ش

النتائج المتوقعة 

كة   يتوقع أن نحدد هنا أهداف الرسش
ومهمتها ورؤيتها. 

بعد ذلك، وكنتيجة للخطوة ١، سوف تتمكن 
ي التمرين 6. الملخص

من وضع النتائج �ف
 )كتيب التمارين، صفحة ٢0(

٥. حدد المهمة والرؤية
)كتيب التمارين، صفحة ٢0(

لرسم طريق نحو حتقيق رؤيتنا، تترجم الدوافع إلى 
أهداف للشركة ويتم تتبعها من خالل املؤشرات.

اذهب إىل التمارين
 4. ضع أهدافك

)دليل التمارين ٢٢–٢3(

من السياق والدوافع إلى أهداف المشروع التجاري. 
وضع مسار للتأثير.

 

 

1-3 األهداف

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف

٢9

فهم الظروف 
احمليطة

املشاكل 
واالحتياجات

األهداف



التخطيط والضبط

01

ناالختبارالبناء القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة02030405
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

الأهداف 
كة،  ي هذه المرحلة تحديد أهداف الرسش

كمخرجات نهائية  للخطوة ١، يجب علينا �ف

وع بكامله.  بصفتها حاملة رسالة المرسش

ة من الدوافع المحددة: للوصول إىل أهداف  بعبارة أسهل، تُستنتج الأهداف مبا�ش

ف )الدوافع الشخصية والمهنية(، ولتناول التحديات البيئية والجتماعية،  المؤسس�ي

وللوفاء باحتياجات العميل. 

المهمة والرؤية 
ة وأنيقة، بتحديد  ي عبارة قص�ي

نقوم من خالل دمج وتلخيص الأهداف إىل هدف واحد، �ف

ي الرؤية 
وعنا التجاري، والذي يجب أن يجسد جوهره وسبب وجوده. وتأ�ت مهمة مرسش

وع عىل المدى المتوسط والبعيد. وع: طريقة تصورنا للمرسش بدورها كنسخة زمنية للمرسش

إذا جسدت املهمة جوهر املشروع التجاري 
وسبب وجوده، تضيف الرؤية البعد الزمني 

إليه.

ن نصائح للمدرب�ي

ي 
ات طويلة من الوقت �ف بصفة عامة، يميل رّواد الأعمال إىل قضاء ف�ت

ي يواجهون فيها مخططا من 
ممارسة هذا التمرين، إما لأنها المرة الأوىل ال�ت

هذا النوع، أو أنهم ببساطة يرغبون أن يكونوا عىل قدر عال من الدقة، 
ف أن هذه مجرد خطوة تمهيدية. لمواجهة ذلك، يمكن أن يقوم  غ�ي مدرك�ي

ىلي قبل جلسة التدريب، بحيث 
ف ف هذا التدريب كواجب م�ف المدرب بتعي�ي

ف التعب�ي عن أفكارهم  ومكوناتها بعمق، والقيام ببعض  يمكن للمشارك�ي
ورية الخاصة بالعمالء والسوق. الأبحاث الرصف

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
أطلق العنان لأفكارك!

وضع أهداف طموحة لأنفسنا قد يدفعنا نحو الوصول إىل غايات أعظم 
ة نحو النجاح. وأداء أفضل. ويجري كل ذلك بينما نستمتع بكل خطوة صغ�ي

1-3 األهداف
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التخطيط والضبط
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وعات الصديقة للبيئة 2-1 استبيان الم�ش

ناالختبارالبناء القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة02030405
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

3١
مربع التعبيرات اجملازية

على الرغم من أننا ال نستطيع التعبير عنها بصوة واعية، إال أننا 
وضعنا بالفعل بعض األهداف حلدث اجتماعي مثل عشاء منزلي 

مع األصدقاء: نريد أن يستمتع ضيوفنا بوجبتهم )من حيث اجلودة 
والكمية والصحة واالبتكار(، فحينها نساهم يف نظام غذائي أكثر 
استدامة وعدالة. عادة ما تكون مؤشرات النجاح )بلوغ األهداف( 
مباشرة، فإنها تكون أكثر موضوعية يف هذه احلاالت: التعليقات 

واآلراء، كمية الطعام املتبقية، الوقت الذي غادروا فيه، كمية املكونات 
التي مت انتاجها محليا واملصنفة على أنها عضوية، إلخ.

نج
الفا

ن 
دو

ر/ 
ليك

: ف
رة

صو
ال

1-3 الأهداف



ن القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة0405
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ح ال�ش
ي النمو القتصادي 

ي المشاركة بحماس �ف أراد السيد اسكندر زري�ب
ي يعيش فيها من خالل تأسيس نشاط اقتصادي. لقد 

للمنطقة ال�ت
كان مهتما بالسياحة، الذي يعت�ب قطاع النشاط القتصادي السائد 

ي هذا القطاع. 
ف �ف ف المشارك�ي ي تونس، حيث تشتد المنافسة ب�ي

�ف

ي السياحة 
يحة جديدة ناشئة �ف ي �ش

حدد السيد اسكندر زري�ف
التونسية، مدفوعا بحبه للطبيعة وهي: السياحية البيئية، وهي 

ف  ي ح�ي
ية والطبيعة، �ف السياحة هي تجربة مشاهدة الحياة ال�ب

تقوم بتوعية العمالء بالبيئة. قرر بناء نزل صديق للبيئة، الأول 
ي مكان متناغم بشكل رائع، بالقرب 

ي تونس، يقع �ف
من نوعه �ف

ي  ة حقيقية لالأشخاص راغ�ب ف من العاصمة التونسية. تعد هذه م�ي
ي مناطق بعيدة عن ضجيج وصخب المدينة. يتجاوز 

السكن �ف
ح القيمة الذي يقدمه مجرد تجربة سياحية:  فكل التفاصيل  مق�ت

ل: فيتم طهي الطعام محليا  ف تمت وفق الفكرة وراء إقامة ال�ف
يد  ف المياه والب�أ الكندي للت�ب واستخدام الطاقة المتجددة لتسخ�ي

والتدفئة الطبيعية للشاليهات، والحفاظ عىل المناطق الطبيعية 
ل أيضا قيمة مضافة إىل  ف وأساليب الزراعة التقليدية. يقدم ال�ف

يحة تسويق أخرى(: عقد الندوات وورش  كات )�ش احتياجات الرسش
ها من الفعاليات التجارية.  العمل وغ�ي

ي تقديم تجربة سياحية إضافة إىل 
تتلخص مهمة السيد اسكندر �ف

ام البيئة. وهو يتخيل  ف واح�ت تقديم فرص عمل للسكان المحلي�ي
نظاما سياحيا مستقبليا مستداما، يعيد الأنشطة الريفية إىل 

مواقعها ويحد من الهجرة إىل المدن. 

 مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

 "عندما تسهم املهمة 
يف التنمية املستدامة"

كة اسم ال�ش
Dar Zaghouan

البلد:
تونس

النشاط:
نزل صديق للبيئة

سنة التأسيس:
٢007

رأس مال البدء:
١90000 يورو

رائد الأعمال:

ي السيد/ اسكندر زري�ب
الصورة: البنك الدولي/ ماريا فاليشمان

التخطيط والضبط

01

الختبارالبناء

0٢03

1-3 األهداف
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التخطيط والضبط

01

وعات الصديقة للبيئة 2-1 استبيان الم�ش

ناالختبارالبناء القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة02030405
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

33

البناء
2

البناء الختبارالتخطيط والضبط

02 0١03
ف القياس والتحس�ي التنفيذ

040٥

باستخدام  مشروعنا  بتصميم  نقوم  اخلطوة،  هذه  يف 
والذي  البيئة،  صديقة  التجارية  األعمال  مخطط 

العمالء  مع  القيمة  ملقترح  املشترك  التأسيس  لنا  يتيح 
من  اإلمكان  قدر  مبتكرا   وجعله  املصلحة،  وأصحاب 
للبيئة  صديقة  بطريقة  الناجت  األنشطة  تصميم  خالل 

ذلك.  كل  يحتوي  الذي  التجاري  النموذج  وصنع 

2-1 أصحاب املصلحة الرئيسيني
2-2 قطاعات العمالء

2-3 مقترح القيمة
2-4 عالقات وقنوات االتصال بالعمالء

2-5 األنشطة الرئيسية واملوارد
2-6 بنية التكاليف

2-7 مصادر العائدات

1-2

6-27-2

5-23-24-22-2

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف



البناء

02

ناالختبار القياس والتحس�ي التنفيذ

030405

التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

أنت هنا!

القياس 34
والتحسني

التنفيذ

االختبار

البناء التخطيط 
والضبط

مقدمة



البناء

02

ناالختبار القياس والتحس�ي التنفيذ

030405

التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

مخطط العمل التجاري 
صديق البيئية

 بناء نماذج أولية مستدامة: 
مخطط العمل التجاري صديق البيئة

يف إطار العمل املنهجي لهذا الكتيب، يعد اخملطط 
مبثابة أداة تصميم مركزية يف كل تكرار.

كتالوج للخدمات/المنتجات، مع 
الأسعار أو الرسوم الخاصة بكل منها.

قطاعات العمالء المستهدفة، 
العالقات المطلوب تأسيسها معهم 

ي ذلك.
والقنوات المستخدمة �ف

يكولوجي لأصحاب المصلحة  النظام الإ
ف ومشاركتهم  ك�ي المش�ت

اك أصحاب المصلحة(.  )إ�ش

النموذج التجاري الذي يجعله 
 قابال للتنفيذ: بنية التكاليف 

ومصادر العائدات. 

ح ال�ش

ي كل تكرار 
طار المنهجي لهذا الكتيب، يمثل المخطط أداة التصميم المركزية �ف ضمن الإ

ي الخطوة 3(، ولذا  يجعل النموضج الأوىلي أك�ش مالءمة للسوق 
)انظر عملية التكرار �ف

ي 
تيب زم�ف ي كل مرة. بإمعان النظر، نرى أنها تتألف من أربعة مناطق يجب تطويرها ب�ت

�ف
ي الفصول الآتية(.

ح �ف ف )يوجد مزيد من الرسش مع�ي

النتائج المتوقعة

نتوقع هنا الحصول عىل نموذج أوىلي 
وعنا التجارية مهيكال حسب  لحلول مرسش
مخطط الأعمال التجارية صديقة البيئة، 

الذي يتألف من:

انظر الخطوة 3 – اختبار لمزيد 
من المعلومات والتوضيح.

صفحة 95

2. مخطط العمل التجاري صديق البيئية

ملخص

وع بوضوح  فور تحديد اتجاه المرسش
ف التطوير الفعىلي لمحتوياته )المنتجات و/أو  ي ح�ي

ي الخطوة ١، حان الوقت للدخول �ف
�ف

الخدمات المقدمة( ونموذج الأعمال الداعم له )مصدار الدخل والتكلفة(. لعمل ذلك، 
لدينا أداة التصميم الجوهرية لهذه المنهجية: مخطط المشاريع التجارية صديقة البيئية.

ي إطار 
وع �ف يجمع مخطط العمل التجاري صديق البيئية جميع المكونات الأساسية للمرسش

ح القيمة، الأنشطة والموارد الرئيسية،  واحد وعام: العمالء وأصحاب المصلحة، مق�ت
عالقات وقنوات التصال بالعمالء، والنموضج التجاري.

3٥



البناء

02

ناالختبار القياس والتحس�ي التنفيذ

030405

التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

مخطط المشروع التجاري الصديق للبيئة وأسلوبه المنهجي. تشير الحروف )أ و ب و ج و د( 
إلى الترتيب الزمني الذي يجري فيه تناول كل جزء من أجزاء المخطط.

املنهجية 

ن )من(.  أ. أصحاب المصلحة والعمالء الرئيسي�ي
وع حيث إما أنهم يتأثرون أو  ي المرسش

ف �ف كاء الأساسي�ي يشكلون الرسش
ي الوصول إىل أهدافه )لماذا(.

يؤثرون )"المصلحة"( �ف

ح القمية )ماذا(.  ب. مق�ت
ي سيجري إيصالها و أقرارها من قبل أصحاب 

 "وعد" بالقيمة ال�ت
المصلحة والعمالء. من خالل تشكيلها بالتعاون معهم، نقوم 
بتحويل التحديات البيئية والجتماعية الدافعة إىل قيمة بيئية 

واجتماعية حقيقية، مع ضمان الستدامة البيئية.

ج. عالقات العمالء وقنوات التصال بهم والأنشطة والموارد 
الرئيسية )كيف(. 

يتم التوصيل من خالل جذب العمالء بفعالية والتفاعل معهم 
اك أصحاب المصلحة عىل النحو الأمثل من  من جهة، وإ�ش

ح  جهة أخرى. من خالل الأنشطة الرئيسية والموارد يتحول مق�ت

القيمة إىل خدمات أو  منتجات، من خالل اتباع مبادئ التصميم 
وع التجاري.  ي للمرسش

الصديق للبيئة لتقليل الأثر البي�أ

د. بنية التكاليف ومصادر العائدات )كيف(. 
ي بنية 

كة عىل النحور المقرر �ف النموذج التجاري الفعىلي للرسش
ي 

التكاليف الناتجة عن الأنشطة المنفذة والموارد المستخدمة �ف
ذلك، وكذلك مصادر العائدات المتولدة من عملية البيع إىل 

العمالء. قطاعات 

مقترح القيمة هو "وعد" بالقيمة التي سيجري إيصالها و 
أقرارها من قبل أصحاب املصلحة والعمالء. من خالل التأسيس 

املشترك معهم، نقوم بتحويل التحديات البيئية واالجتماعية 
الدافعة )ملاذا( إلى قيمة، مع ضمان االستدامة البيئية.

2. مخطط العمل التجاري صديق البيئية

36

أصحاب املصلحة 
الرئيسيني

 األنشطة واملوارد 
الرئيسية
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رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

2-1 أصحاب املصلحة الرئيسيني
فهم المشروع  في إطار النظام اإليكولوجي للمشاركين فيه

ملخص

يكولوجي  وعنا التجاري، ننتقل الآن إىل تخطيط وتناول النظام الإ بعد وضع أهداف مرسش
ي 

ي الوصول إليها، بما �ف
ف )أصحاب المصلحة( الذين سيلعبون دورا أساسيا �ف للمشارك�ي

عالم  كاء والمستفيدين والعمالء والموردين والمستثمرين ووسائل الإ ذلك الفريق والرسش
والجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية والمجتمع بصفة عامة، إلخ. نستطيع من 

وع.  وع تحقيق القيمة البيئية والقتصادية من المرسش ي المرسش
اكهم �ف خالل إ�ش

وع التجاري، وبالتاىلي فمن  ي تحقيق هدف المرسش
يلعب أصحاب المصلحة دورا أساسيا �ف

وع. ي المرسش
اكهم �ف المهم التخطيط وإ�ش

ح ال�ش
وع، إما لأنهم  أصحاب المصلحة هم جميع الوكالء أو المجموعات المرتبطة بالمرسش

وع، أو كالهما. ومن خالل  يتأثرون بأهدافه أو، من الجهة الخرى، يؤثرون عىل المرسش
ف تأسيس والحصول عىل القيمة )البيئية  انخراطهم يمكن لجميع هؤلء المشارك�ي

والجتماعية( بطريقة عادلة ومثالية )عمليات تبادل "أخذ وعطاء" متوازنة(. العمالء هم 
وع تتوقف عىل مدى  أصحاب مصلحة من نوع خاص، بمع�ف أن القدرة المالية للمرسش

انخراطهم فيه، ولذا يجب الهتمام بهم بشكل خاص.

اك أصحاب المصلحة بطريقة عادلة  ل يمكن خلق قيمة بيئية واجتماعية إل من خالل إ�ش
ومثالية )عمليات تبادل "أخذ وعطاء" متوازنة(.

المشاركين األساسيين في المشروع )"من"(: أصحاب المصلحة الرئيسيين والعمالء.

النتائج المتوقعة 
نتوقع هنا تطوير قائمة تفصيلية عن 

ف  ف المشارك�ي أصحاب المصلحة الرئيسي�ي
وع )أعمال تبادل "الأخذ  ي المرسش

�ف
ف بشكل خاص عىل  ك�ي والعطاء"(، مع ال�ت

كاء  المجموعات الآتية: الفريق والرسش
والمستفيدون والعمالء والمجتمع 

. المحىلي

اذهب إىل التمرين 7 
ف أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

)دليل التمارين، صفحة 34–39(

ف 2-1 أصحاب المصلحة الرئيسي�ي
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

حتديد أصحاب املصلحة 
ووضع خريطة لهم

ي الوصول 
تتضمن هذه الخطوة تحديد أصحاب المصلحة الذين سيلعبون دورا هاما �ف

ي هذا الأمر، هي أول، 
وع وتحديد أولوياتهم. طريقة الستمرار �ف إىل أهداف المرسش

وع بالكامل  هم صلة بالمرسش تحديد جميع العنارص الالزمة لكل هدف، ثم اختيار أك�ش
ي 

ي معظم الأهداف(. لعمل ذلك، يتم وضع أصحاب المصلحة �ف
ف �ف ك�ي )أي، المش�ت

كز أك�ش أصحاب  وع ومدى تأثرهم به )سوف ي�ت شبكة وفقا لمستوى التأث�ي عىل المرسش
ا، ليكون الأمر أشد رسوخا،  ي الجزء العلوي الأيمن(. وأخ�ي

وع �ف المصلحة صلة بالمرسش
نقوم بمطابقة فئات أصحاب المصلحة مع كيانات ومؤسسات حقيقية. 

وع، ولذا يتم إيالء اهتمام خاص  ي كل مرسش
ف �ف يظهر عدد من أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

بهم حسب مدى صلتهم بالأهداف:

بالنظر إلى محدودية املوارد املتوفرة لدى 
رواد األعمال، يصبح من اجلوهري حتديد 

أولوليات أصحاب املصلحة الرئيسيني، 
وتضييق نطاقهم ليس إلى عدد كبير جدا 

حتى ال نفقد التركيز، وال عدد صغير جدا 
بحيث ينجح النموذج التجاري.

الفريق

يمثل الفريق )المؤسسون المشاركون والعاملون( عامل النجاح 
وع. ولذا، تعد أفضلية أعضاء الفريق )الصفات  ي كل مرسش

الأول �ف
دارة  ضافة إىل سلوك الإ الشخصية والكفاءات المهنية(، بالإ

ي ل غ�ف عنها. 
الفعالة )صناعة القرار والتنسيق( من العنارص ال�ت

ف  اتيجية الناجحة الأخرى يخص المواءمة ب�ي أحد الخيارات الس�ت
كاء( والأعمال  ضافة إىل نقاط قوة الرسش ي الفريق )بالإ

نقاط القوة �ف
وع التجاري. الجوهرية للمرسش

ي كل 
يمثل الفريق دون شك عامل النجاح الأول �ف

وع. مرسش

كاء ال�ش
كاء عبارة عن كيانات أو منظمات أو أشخاص يتفقون مع  الرسش

ي قيمنا ويزيدون من نقاط قوتنا تجاه الوصول 
كون �ف مهمتنا ويش�ت

ك. كما هو الحال مع أصحاب المصالح  إىل هدفنا المش�ت
ف تبادل القيمة )"الأخذ والعطاء"( المكتسبة  الآخرين، يمثل تحس�ي

كائنا. ي عالقة ناجحة مع �ش
والتوازن، العامل الرئيسي �ف

كة نحو رؤية ترتكز  نحن نتحول من رؤية ترتكز عىل الرسش
كات أصغر وأك�ش مرونة تشارك  عىل الموهبة مع �ش

كاء ع�ب الشبكات. موارد موزعة مع الرسش

المستفيدون والعمالء

ي يولدها 
المستفيدون هم أولئك الذين يستفيدون من القيمة ال�ت

وعك. العمالء، عىل الجانب الآخر، هم نوع خاص من  مرسش
وع التجاري. فهم  المستفيدين ويمثلون صميم نموذج المرسش

ون خدماتنا أو منتجاتنا )المركبات ذات القيمة(، وبالتاىلي فهم  يش�ت
وع  يلعبون دور المحفز الأسا�ي للتدفق النقدي حول نظام المرسش

الصديق للبيئة.

المجتمع المحىلي
مدفوعا بشعار الستدامة "تفك�ي عىل المستوى العالمي، والعمل 

وعنا  "، يجب أن يرتبط الأثر الأسا�ي لمرسش عىل المستوى المحىلي
، والذي يمثل المنطقة  ي المجتمع مع المجتمع المحىلي

�ف
ي هذا الخصوص، 

ي نعمل ونقدم خدماتنا بها. �ف
الجغرافية ال�ت

اثية لدينا بطريقة تعاملنا معها:  تتشكل المسؤولية الجتماعية ال�ت
ي زيادة الوعي وتعليم السكان 

سهام �ف خلق فرص عمل محلية، الإ
دارة  اكات مع الأعمال التجارية المجاورة والإ ، عقد �ش ف المحلي�ي

اء ومن الأماكن القريبة، إلخ. اء المنتجات الخرصف العامة، �ش

ي المجتمع ارتباطا وثيقا 
يرتبط الأثر الرئيسي للموضوع �ف

بالمجتمع المحىلي الموجود فيه.

ف 2-1 أصحاب المصلحة الرئيسي�ي
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�ن

وضع خريطة ألصحاب المصلحة وفقا لتأثيرهم على مشروعنا وتأثيره عليهم

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
ن قم بتشكيل فريق متم�ي

ي 
وع التجاري بالكامل وحدك. رّكز عىل اختصاصك، �ف ل تحاول إدارة المرسش
المجال الذي تتألق فيه، ودع الآخرين يقومون بما تعجز أنت عنه )أو ل 

تحسنه(. وبالمثل، برصف النظر عن مدى ابداعية فكرتك، ستكون عديمة 
، فريق  ف القيمة ما لم تقم بتسويقها. ولهذا الغرض تحتاج إىل فريق متم�ي

وع التجاري وإدارة المهام الأساسية. انظر  يمكنه التعامل مع جوهر المرسش
كهم معك!  ي هذه المهمة وأ�ش

من حولك وحدد من يستطيع مساعدتك �ف
اكات. ي بناء �ش

ع �ف ي تحتاجها وا�ش
ابحث عن أفضل الموارد ال�ت

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
حدد أصحاب المصلحة

ي المقام 
ف أصحاب المصلحة، سوف يسهل عليه تحديد عمالئك �ف من ب�ي

الأول. سوف يلعب العمالء، بالإضافة إىل أصحاب المصلحة الآخرين، دورا 
حك، وتحديد هيكل نموذجك التجاري. قم بكل  ي بناء مق�ت

شديد الأهمية �ف
ي حسبانك 

ي مرحلة مبكرة وضع �ف
اك أصحاب المصلحة �ف �ش ما تستطيع لإ
ي مرحلة لحقة.

اكتشاف بعض منهم �ف

ف 2-1 أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

خريطة أصحاب املصلحة الرئيسيني

3939

على 
اري 

لتج
مل ا

الع
آثار 

حة
صل

ب امل
صحا

أ

أثار أصحاب املصلحة 
على العمل التجاري



البناء

02

ناالختبار القياس والتحس�ي التنفيذ

030405

التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
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ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

تقييم "األخذ والعطاء"
ي 

ف عىل الخريطة، يمكننا البدء �ف ف الموضح�ي من خالل تحليل أصحاب المصلحة الرئيسي�ي
ي يجب 

سهامات/المكافآت(، وال�ت وضع تصور عن عالقاتنا، أو تبادل "الأخذ والعطاء" )الإ
ن أطراف المعادلة. يتطلب تبادل القيمة بهذه الطريقة التحقق  ف أن تتم بينهم لكي ت�ت

من قابلية التنفيذ عىل أرض الواقع من خالل الختبارات وجمع الآراء. لتقييم الأخذ 
ي يشتمل عليها 

والعطاء، يمكننا استخدام بطاقات أصحاب المصلحة )بطاقات STK( ال�ت
دليل التمارين. 

بطاقة أصحاب المصلحة، مفيدة في تحديد سمات أصحاب المصلحة المختلفة وتقييم األخذ والعطاء.

تعد عالقات العمل املتوازنة )تبادل األخذ 
والعطاء( ضرورة لعمل عناصر  النظام 
الصديق للبيئة والوصول يف النهاية إلى 

أهداف املشروع.

ف 2-1 أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

40
 بطاقة 

STK

من؟
األهمية:

أخذ )100%(عطاء )%100(

 هل سيكونون على استعداد لدفع املال 
النعممقابل القيمة التي تقدمها؟

األخذ
العطاء

كيف ستتمكن من حتفيرهم؟

هل قمت باعتماد 
هذه املعلومة؟
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

عمىلي

اك أصحاب  ي إ�ش
ي الإطار العمىلي يع�ف

وضع عمليات التبادل هذه �ف
اكم بهدف تعزيز  ف اش�ت وع، أي، تحف�ي ي المرسش

ف �ف المصلحة الرئيسي�ي
ام ع�ب عميات تبادل "أخذ وعطاء" متوقعة. القيمة الحقيقة  ف الل�ت

ي قوة 
اك أصحاب المصلحة، إضافة إىل المشاركة، تكمن �ف لش�ت

ي التصميم والتنفيذ 
ك" يع�ف ك. "التأسيس المش�ت التأسيس المش�ت

، كطريقة  ف ك له بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسي�ي المش�ت
لتمكينهم من ناحية، وتعظيم القيمة المستفادة من ناحية أخرى. 

يتم تنفيذ عمليات األخذ والعطاء عبر مساهمة أصحاب المصلحة والتأسيس المشترك للقيمة. 
انظر الخطوة 3 – اختبار لمزيد 

من المعلومات والتوضيح.
صفحة 95

القيمة احلقيقة الشتراك أصحاب املصلحة، إضافة 
إلى املشاركة، تكمن يف قوة التأسيس املشترك.

ك والمشاركة  ، يجب أن يبدأ التأسيس المش�ت عىل الجانب العمىلي
اك أصحاب  وع: من خالل إ�ش منذ المراحل الأوىل لتطوير المرسش

ف  ي تصميم وتقييم وتحس�ي
المصلحة )بمن فيهم العمالْء( �ف

ي مرحلة الختبار والعتماد. انظر الخطوة 3 
النماذج الأولية، أي �ف
لمزيد من التفاصيل.

ف 2-1 أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
أطلق العنان لأفكارك!

ي العتبار. بالإضافة إىل ذلك، يمكننا اكتشاف 
يجب أن نأخذ احتياجات وسلوكيات أصحاب المصلحة �ف

اكات لستكمال فريقنا  ك لحلنا. يعد تأسيس �ش ي التأسيس المش�ت
اكهم �ف حلول مبتكرة من خالل إ�ش

كات خاصة، مراكز بحوث عامة، عمالء،  كة بالمهام ذات الأهمية الأقل )�ش وتكليف أطراف خارج الرسش
ي تستهدف الفعالية.

اتيجيات الذكية ال�ت موردون، جامعات...( من الس�ت

ن نصائح للمدرب�ي

ي ينبغي عىل رواد الأعمال الصديقة للبيئة الحفاظ عليها من هذا الفصل 
ف ال�ت ف الرئيسيت�ي الفكرت�ي

تتضمن: الأوىل، الحاجة إىل تعريف وتحديد الأولويات والتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة 
ف بشكل صحيح )بطريقة متوازنة ولطيفة(، وثانيا حقيقة إمكانية بروز بعض أصحاب  الرئيسي�ي

وع التجاري. ي مرحلة تطوير المرسش
المصالح لحقا �ف

4١

الشريك 2 الشريك 3
الشريك 4

الشريك 1
املنظمة

العطاء

األخذ
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�ن

ف 2-1 أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
ك العمالء وأصحاب المصلحة أ�ش

وعك، قد  ي النجاح الرسيع لمرسش
طا �ف ي يعد �ش

ي عملية إنشاء تعاو�ف
اك عمالئك �ف رغم أن إ�ش

اك أصحاب المصلحة الآخرين عىل نفس المستوى من النخراط. عىل  يكون من الصعب إ�ش
ي الأشخاص الذين تتوقع منهم 

أساس المقابالت الشخصية مع أصحاب المصلحة، فكر جيدا �ف
تضامنا كامال، وصنف مستوى النخزاط من الأضعف )من خالل استطالع الآراء بشكل دوري حول 

ي التأسيس(.
وع، عىل سبيل المثال( إىل الأعىل )المشاركة �ف المرسش

ن نصيحة للمدرب�ي

، قد يجد رواد الأعمال الصديقة للبيئة من المهم  ف بعد اختيار أصحاب المصلحة الرئيسي�ي
اضات.  وع والتحقق من فعالية الف�ت ك للمرسش لقائهم للتأسيس المش�ت

لعمل ذلك، يمكن لرواد الأعمال إجراء لقاءات شخصية أو إعداد مجموعات من أصحاب 
. أثناء هذه  ف المصلحة )حواىلي 6 أشخاص لكل مجموعة( ولقائهم لمدة ل تزيد عىل ساعت�ي

الجتماعات، يقوم رواد الأعمال الصديقة للبيئة بجمع الآراء من حملة الأسهم من خالل توجيه 
أسئلة لهم حول عملهم التجاري )عىل سبيل المثال، هل يركز العمل التجاري عىل المشاكل 

ي المساهمة فيه؟ ما الذي يعتقدونه 
غبون �ف ح القيمة؟ هل س�ي الصحيحة؟ ماذا تعتقد ِبشأن مق�ت

وع  ي السهام فيه؟ ما الذي سيسطيعون إعطاءه للمرسش
غبون �ف ح القيمة؟ هل س�ي بشان مق�ت

ي المقابل؟(. من خالل جمع ناس من خلفيات مختلفة سويا، سيكون لدى رواد 
ويحصلون عليه �ف

ة للتفك�ي خارج إطار العمل المعتمد والوصول إىل أفكار مبتكرة. العمال فرصا كب�ي
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ح الرسش

كة Collectun D3E Recycling عام ٢009 من قبل  تأسست �ش
السيدة إنيس تميمي بصفتها مصدرة لمنتجات المعادة الخردة 

ي تونس، وتقوم إعادة تدوير المعدات 
كة �ف التونسية. يوجد مقر الرسش

ونية المستهلكة )أجهزة تكنولوجيا المعلومات  لك�ت الكهربائية والإ
دارات العامة. لضمان  كات أو الإ ي من الرسش

ي تأ�ت
والتصالت( ال�ت

ي أوروبا 
فعالية إعادة التدوير، يتم بيع النفايات المعاد تدويرها �ف

كة Collectun D3E recycling دعما  لصناعات متخصصة. تلقى �ش
ي تونس )بصفة 

من الحكومة من خالل قانون ينظم إدارة النفايات �ف
ي واجهتها 

ونية(. أحد أك�ب التحديات ال�ت لك�ت خاصة نفايات الأجهزة الإ
ي المشاريع التجارية حول إعادة تدوير 

كة كان رفع الوعي �ف الرسش
عادة التدوير.  ونية وجمع الهواتف المستعملة لإ لك�ت النفايات الإ
ي هذا 

ف �ف ا للمنافس�ي يتطلب تنفيذ مثل هذا النشاط استيعابا كب�ي
اك عدد من أصحاب  المجال. ونتيجة لذلك، كان عىل إنيس إ�ش

كتها عىل نحو جيد، ويشمل ذلك: ، لتطوير �ش ف المصلحة الرئيسي�ي

العمالء: شركات إعادة تدوير البالستيك والمعادن، سواء 
STBو PPMو Shellو Nokia( المحلية أو العالمية 
)Société des Banques Tunisiennes( و 

.)TUNISIANA

موردي النفايات اإللكترونية، مثل الحكومة 
والشركات التي بها معدات مستهلكة.

الشركاء العالميين: الدول الموقعة على معاهدة بازل.

نظرا لأن القطاع القتصادي لأعادة التدوير يعد من الأسواق 
الناشئة، سوف يتغ�ي الملف الشخىصي لأصحاب المصلحة 

ورة إعادة التفك�ي  باستمرار. وهذا تقوم السيدة تيميمي إىل رصف
ي "الأخذ والعطاء". 

المستمر �ف

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

"كن جزءا من  سلسلة قيمة"

كة: اسم ال�ش
Collectun D3E Recyclage

البلد:
تونس

النشاط:
 إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية 

ونية المستهلكة لك�ت والإ

سنة التأسيس:
٢009

رأس مال البدء:
١90000 يورو

رائد الأعمال:
السيدة إنيس تيميمي

040٥

الصورة: البنك الدولي

ف 2-1 أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

ف القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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مربع التعبيرات اجملازية

مرة أخرى، يوفر العشاء الذي نقوم به مع األصدقاء اإلطار األمثل لشرح 
تصور وضع خريطة أصحاب املصلحة وإشراكهم. ونظرا ألن مهمتنا 

األساسية كانت أن جنعل ضيوفنا يتمتعون بالوجبة )من حيث اجلودة 
والكمية والصحة واالبتكار واللحظة والصحبة(، فيما يسهمون يف نظام 

غذائي أكثر استدامة وأمنا، فإن أصحاب املصلحة املشاركون يشملون 
املضيفون )نحن، الطهاة( والضيوف )األصدقاء املدعوين( ومقدمي 

الطعام )السوق أو احملالت التي نشتري منها املكونات( ومربي الغذاء 
)املزارعون(. بالنسبة لعميات تبادل "األخذ والعطاء":

املضيفون: نحن نشتري املكونات ونهطو الوجبة ونستضيف احلدث، 
ونأمل يف احلصول على رأي من ضيوفنا، ونستمتع باملساء يف صحبة 

رائعة ومشاركة املعلومات حول غذاء مستدام وصحي.

الضيوف: هم جوهر التجربة بالكامل ويسهمون بتواجدهم وسلكوهم 
وآرائهم، إلخ. وقد يقومون حتى بتقدمي هدية كمكافأة لنا على دعوتهم. 

مقدمو الطعام: يقدمون الطعام الصحي واحمللي للوجبة ويحصلون على 
املال يف املقابل، وكذلك على مؤشر للطلب على هذا النوع من األغذية. 

مربي األغذية: يقومون بإمناء وتوصيل الطعام )رمبا عبر وسيط( إلى 
مقدمي اخلدمة. إلى اجلانب اآلخر، بينما نشارك يف جتارة عادلة، 

يحصلون على عائد عادل من أدائهم لعملهم، وهو حافز يدفعهم إلى 
إمناء األغذية احليوية وتوزيعها محليا. 

ان
وفم
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2-2 قطاعات العمالء
اكتشاف عمالئنا  وفهم السوق 

ملخص

ف إىل  ك�ي يكولوجي لأصحاب المصلحة، نقوم بنقل ال�ت ف عىل النظام الإ ك�ي من خالل ال�ت
صاحب مصلحة واحد يحمل المفتاح الرئيسي للجدوى القتصادية والمالية: العمالء. 

ي هذه المرحلة هو تطوير فهم جيد لقاعدة العمالء المحتملة )تحديد 
، هدفنا �ف وبالتاىلي

العميل وعمل ملف شخىصي له( والسوق الحالية المحيطة به )تحليل السوق(، الذي 
وع التجاري الخاص بنا. عالوة  ي تصميم نموذج المرسش

سنصب عليه أساس الختيارات �ف
كاء(،  عىل ذلك، من خالل دمج هذه المعلومات مع تحليل نقاط القوة )الفريق والرسش

ف نهجنا  ائح )اختيار قطاعات العمالء( والموقع )تمي�ي نتخذ قرارات بشأن تحديد الرسش
وع  (. يتم نقل قيمة العميل هذه بعد ذلك إىل جوهر المرسش ف بالنسبة إىل المنافس�ي

ح القيمة.  التجاري من خالل مق�ت

ح القيمة عىل الحتياجات الحقيقة غ�ي  تضمن الرؤية المرتكزة عىل العميل اعتماد مق�ت
ي يمكن الدخول إليها. 

المستوفاة من قطاعات السوق ال�ت

ح ال�ش
يرتكز تطوير العميل بشكل أسا�ي عىل استيعاب الحتياجات العميقة للعميل 

ح القيمة  ي تطوير عالقات ذات مع�ف بينها ومق�ت
وطموحاته، واستخدام تلك الأفكار �ف

اك  �ش ، يمكن من خالل الإ الذي يعكف رائد الأعمال الصديقة للبيئة عىل بناءه. وبالتاىلي
ك ضمان تخليق مثاىلي للقيمة من أجل العمالء. والتأسيس المش�ت

يرتكز تطوير العميل بشكل أسا�ي عىل استيعاب الحتياجات العميقة للعميل 
ح القيمة. وطموحاته لتطوير تطوير مق�ت

النتائج المتوقعة

ي 
يتوقع هنا تحديد قطاعات العمالء ال�ت

ي سياق السوق الذي سندخله، 
سنتناولها �ف

وتوف�ي ملفات شخصية مفصلة للعمالء 
)بطاقات العمالء( مع البيانات العامة 
والوظيفية والعاطفية )الوظائف، أوجه 

المعاناة والمكاسب والمشاعر(.

تحديد سمات عمالئنا من خالل تمييز العمالء وبحث المستخدمين وتحليل السوق.

اذهب إىل التمرين 8 
قطاعات العمالء 

)دليل التمارين، صفحة 46–٥0(

2-2 قطاعات العمالء
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تعريف العمالء احملتملني وحتديد 
سماتهم وملفاتهم الشخصية 

العمالء عبارة عن نوع خاص من المستفيدين وهم يحصلون 
اء الخدمات أو المنتجات  وع من خالل �ش عىل القيمة من المرسش

الخاصة به. 

يتم تغطية ثالثة أوجه للحصول عىل العميل: توليد قيمة 
ي السوق 

معقولة )التوقع والستالم، عرض فريد من نوعه �ف
اء(. مع أخذ هذه  )الختالف( وسعر معقول )إمكانية الرسش

ي 
ي العتبار والبناء عىل خريطة أصحاب المصحلة ال�ت

السمات �ف
ي تحديد العمالء 

ي هذه المرحلة �ف
رسمناها للتو، تتلخص مهمتنا �ف

ف من ضمن المستفيدين. يطلق عليها اسم قطاعات  المحتمل�ي
ي يمكن تعريفها بأنها مجموعات متجانسة من 

العمالء، وال�ت
ي أو السمات 

كز السكا�ف ي السلوك وال�ت
العمالء الذين يتشابهون �ف

ف الآخرين(. القتصادية )من ب�ي

عند دخول السوق، علينا أن ندرسه أول )تقييم السوق( لتخاذ 
يحة(، أو خلق مساحة  ف عىل قطاع فريد به )�ش ك�ي القرار إما بال�ت
سوقية لم يسبقنا إليها أحد تكون فيها المنافسة غ�ي متحققة. 

وع التجاري، يطلق عىل العمالء  ي إطار عمل اختبار نموذج المرسش
�ف

ي دفع الأموال لعمل نموذج أوىلي ) نسخة أولية 
الذين لدهيم رغبة �ف

من المنتج أو الخدمة المقدمة( "المتبنون الأوليون".

، سوف تحتاج إىل  ف فور وضع مخطط لأنواع العمالء المحتمل�ي
ي مجموعات، ثم 

جمع مزيد من المعلومات من أجل وضعهم �ف
تحديد أي قطاع سيحتاج إىل عناية وإجراءات خاصة. 

من الناحية الفنية، يطلق عىل هذا الإجراء "وضع ملفات شخصية 
ح  ف من التفاصيل: �ش للعميل" وتشتمل بصفة أساسية عىل طبقت�ي

عام يرتكز عىل إحصائيات ديمغرافية واسعة، وخريطة شخصية 
من الوظائف المطلوب الوفاء بها )وظائف العمالء( والمشاعر 

ي يحس بها )أوجه المعاناة والمكاسب والعواطف(.
ال�ت

ح عام( هو أصل القيمة  وضع تصور لنمط حياة العمالء )�ش
لتطوير المنتج، ولكن إذا كان ما نحتاجه بالفعل هو إطالق 
وع بحيث يتم خلق  العنان لعالقاتهم الشخصية مع المرسش

ف علينا وضع أنفسنا مكان العمالء للتفك�ي  تعاطف، ثم يتع�ي
وطا محددة  والحديث والإحساس بطريقتهم. يضع ذلك �ش

. تعد  ي المقام الأخ�ي
اكهم �ف لفهم ما يدور بذهنهم وإ�ش

التفاعالت الحقيقية مع العمالء بمثابة مدخالت مثالية، رغم 
ي 

أنه يمكننا إدخال توقعاتنا المبدئية ومعرفة قطاعات العمالء �ف
النموذج التجاري.

اك العمالء عىل فهم احتياجاتهم والوصول  تنطوي عملية إ�ش
ا خلق قيمة  إليهم وتطوير تعاطف معهم وبناء ثقة متبادلة وأخ�ي

اء. لهم من خالل فرص الرسش

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
ي السوق العالمية!

ابحث عن فرص �ن

ي السوق 
، ل تغفل البحث عن الفرص �ف ف عند تحديد العمالء المحتمل�ي

العالمية! رغم أن تسويق المنتجات دوليا قد يستلزم مواءمات وتكاليف 
ي مرحلة مبكرة للغاية من 

ي العتبار �ف
إضافية، يجب أن نأخذ هذا الخيار �ف

ي بعض القطاعات مثل 
مكانات هائلة �ف وعنا التجاري صديق البيئة. الإ مرسش

السياحة البيئية!

ن نصيحة للمدرب�ي

ي الأولويات قد يكون أمرا صعبا، الذي 
ي الصحيح لتب�ف

اختيار القطاع السو�ت
ي مرحلة لحقه، فور اعتماد النموذج التجاري )انظر الخطوة 

يجب تنفيذه �ف
ي إطار هذه المنهجية، يوىص أن يركز رواد الأعمال الصديقة 

4- التنفيذ(. �ف
، ومن  للبيئة عىل قطاع واحد برسعة وتعريفه وتحديد سماته وملفه الشخىصي

ح قيمة لهذا القطاع.  ثم تحديد أفضل مق�ت

ن نصيحة للمدرب�ي

ف طريقة مفيدة لتطوير بطاقات العمالء.  ك�ي تمثل مجموعة )أو مجموعات( ال�ت
ف بالفعل ضمن قطاعات العمالء  عالوة عىل ذلك، إذا كان المشاركون مصنف�ي

المستهدفة، يتم اعتماد البيانات أوتوماتيكيا.

2-2 قطاعات العمالء
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نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
ي الستدامة القتصادية!

فكر �ن

ي النهاية 
ي العتبار أن العمل التجاري الصديق للبيئة هو �ف

يلزم أن نأخذ �ف
عمل تجاري، أي أنه بالإضافة إىل الجوانب الصديقة للبيئة نريد أن نسلط 
ر قراره  ي معاي�ي أخرى لي�ب

ورة أل ننس أن عميلنا قد يفكر �ف الضوء عىل رصف
اء، ويشمل ذلك التصميم والتكلفة والمواصفات الفنية والراحة  بالرسش

والصحة، إلخ.

بطاقات العمالء
للقيام بتمرين إنشاء ملفات شخصية وسمات للعمالء، يمكننا استخدام  بطاقات 

ي يشتمل عليها دليل التمارين. 
العمالء ال�ت

ح عام �ش
صورة تفصيلية عن العميل تستند إىل بيانات موضوعية من 

إحصائيات ديمغرافية واستبيانات العمالء واللقاءات الشخصية 
ي السوق، وأبحاث 

ف والبحوث الثانوية �ف ك�ي ومجموعات ال�ت
ف الأخرى المتوفرة. ويمكن أن تشتمل  ودراسات المستخدم�ي

ي المنطقة الجغرافية الموجودين فيها، ووظائفهم 
عىل بيانات �ف

القياسية ونطاق أعمارهم وتطلعات حياتهم وعالقتهم مع بقية 
العالم، إلخ.

وظائف العمالء 
ي تغطيتها. هذه الحتياجات الكامنة 

ي يرغبون �ف
ح للوظائف ال�ت �ش

ي يحاولون أدائها واستكمالها أو المشاكل 
يمكن أن تكون المهام ال�ت

ي يحاولون تلبيتها. تع�ب 
ي يحاولون حلها أو الحتياجات ال�ت

ال�ت
. الحتياجات عن أفكارنا ودوافعنا العقلية بصورة أك�ب

أوجه المعاناة والمكاسب
تش�ي أوجه المعاناة إىل المشاعر السلبية والمخاوف والنفقات 

ي 
ي يواجهها العميل أو ال�ت

والمواقف غ�ي المرغوبة والمخاطر ال�ت
قد يواجهها قبل أو أثناء أو بعد النتهاء من الوظائف. قد تكون 

ي والسبب الخفي وراء 
ا�أ ي السلوك الرسش

المخاوف حافزا قويا �ف
الإحتياجات والرغبات. 

ي يتوقعها 
المكاسب، عىل العكس من ذلك، هي المزايا ال�ت

ي قد يتفاجأ بها. ويشمل ذلك 
العميل المحتمل أو الرغبات ال�ت

الستخدامات الوظيفية أو المكاسب الجتماعية أو المشاعر 
يجابية أو توف�ي النفقات. عادة ما تكون هذه الحوافز المرتبطة  الإ

بالمشاعر عبارة عن أفكار واعية )رغم أنها تطلعية( حول طريقة 
ف حياتنا. ويمكن تصنيفها وفقا لمدى اتصالها بالعميل، من  تحس�ي
غ�ي هامة إىل استثنائية. يتحدثون بشكل أك�ب إىل قلوبنا ومشاعرنا.

ي 
وع �ف فور النتهاء من هذا الستطالع الأول للعمالء وقبل الرسش

ف علينا الخروج إىل الشارع وجمع بيانات  ح القيمة، يتع�ي بناء مق�ت
ف )العمالء(،  اضات حول المستخدم�ي حقيقة للتحقق من الف�ت
عىل سبيل المثال، ع�ب المناقشة مع المجموعات المستهدفة 
ي الحصول عىل 

أو المقابالت الشخصية. سوف يساهم ذلك �ف
معرفة محددة حول عمالئنا )ثم يمكنك مراجعة المربع: "هل 

قمت باعتماد هذه المعلومة"(. من المهم أن تسلك هذا النهج 
النوعي أول، حيث أن هذه خطوة إجبارية قبل تقسيم العمالء 

إىل قطاعات )الذي يمكن الوصول إليه نتيجة لذلك من خالل 
التحليل النوعي(. 

ي 
وحة بدقة �ف عملية اختبار واعتماد بيانات العمالء هذه مرسش

الخطوة 3 )الختبار(.

انظر الخطوة 3 – اختبار لمزيد 
من المعلومات والتوضيح.

صفحة 95

بطاقة العميل: الشرح العام وأوجه المعاناة والمكاسب والوظائف المراد القيام بها.

2-2 قطاعات العمالء

47

هل قمت باعتماد 
هذه املعلومة؟

بطاقات العمالء

الوظائف التي كانوا شرح عام
يرغبون يف تغطيتها؟

العيوب واملزايا

القطاع:
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48

مربع التعابير اجملازية

توسيع مثال "عشاء لألصدقاء" على مطعم مجاور لألطعمة 
احليوية واحمللية سيساهم يف مساعدتنا على تطوير العميل:

أوال، ومن بني جميع العمالء احملتملني ملطعم صديق للبيئة يف 
اجلوار، سوف نستهدف العائالت الذي يعتنون بصحة أطفالهم 

بشدة والذين لديهم وعي بقضايا البيئة أيضا..

ثم، سنقوم بإنشاء ملف شخصي لهم وحتديد سماتهم: الوصف 
العام: عائالت لديها من 1 إلى 3 أطفال، يعيشون بالقرب من 

  X املنطقة
)يف البلد Y(، من الطبقة املتوسطة، يعملون بشكل عام يف قطاع 

اخلدمات، وبصفة خاصة السياحة. يقدرون جودة احلياة ويتصلون 
بالعالم اخلارجي بشكل جيد من خالل وظائفهم وكذلك من خالل 

اهتماماتهم الشخصية ووعيهم. 

وظائف العمالء: تناول طعام عالي اجلودة وصحي، توفير تعليم 
جيد ألبنائهم، دعم القضايا البيئية واالجتماعية من خالل قراراتهم 

كمستهلكني. 

أوجه املعاناة واملكاسب: ال ميلكون املال الكايف لألكل يف "املطاعم 
الصديقة للبيئة"، ال يحبذون سالسل املطاعم، ميكنهم أكل غذاء 

صحي بأسعار معقولة، يتعرفون على األطعمة احمللية يف فصولها، 
يدعمون املزارعني احملليني، يعلمون أن جميع ما يأكلون مصنف على 

أنه حيوي وخاضع للتجارة العادلة، يستمتعون بوصفات شهية املذاق. 

وج
 ه

ون
 ج

ي/
دول

ك ال
البن

ة. 
ور

ص
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رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ح ال�ش

ق الأوسط للهندسة  كة الرسش ي عام ٢003 كأحد أفرع �ش
تأسست �ف

 Onera كة كة MEET مرص(، لطالما كانت �ش والتصالت. )�ش
ي خالل تقديم أنظمة الطاقة الشمسية 

ي السوق �ف
Systems رائدة �ف

ي مرص. 
المبتكرة وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى �ف

كة التعامل معه كان التغلب  التحدي الأسا�ي الذي كان عىل الرسش
عىل ضعف الوعي العام بشأن مزايا التكلفة الخاصة بأنظمة 
الطاقة المتجددة، وكذلك غياب السياسات العامة المناسبة 

كة Onera Systems بتحديد  ف هذا القطاع. ولذا، قامت �ش لتحف�ي
ي يحقق فيها تقديم حلول الطاقة المبتكرة 

قطاعات السوق ال�ت
أعىل عائد ممكن: مثل أنظمة الطاقة الحتياطية الشمسية، 

إشارات المرور العاملة بالطاقة الشمسية عىل الطرق الرسيعة، 
مواقع شبكات التصالت. مع وعي متنامي بالتغ�ي المناخي، 

يكا رئيسيا للحكومة المرصية،  كة Onera Systems �ش أصبحت �ش
ي مرص. وللحفاظ 

بصورة دفعتها إىل تغي�ي منظومات الطاقة �ف
كة Onera Systems تنفيذ عملية  عىل مكانتها الرائدة، كان عىل �ش

كاملة لتحليل احتياجات السوق واحتياجات وأذواق العمالء 
كة Onera Systems إىل المواءمة المستمرة  ة. قاد ذلك �ش المتغ�ي

ي البيع وعالقاتها مع العمالء. 
اتيجيتها �ف لس�ت

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

"اختيار قطاعات السوق املناسبة"

كة: اسم ال�ش
ONERA SYSTEMS

البلد:
مرص

النشاط:
إنتاج وتوزيع حلول الطاقة النظيفة

سنة التأسيس:
٢003

رأس مال البدء:
30.000 يورو

رائد الأعمال:
السيد وائل النشار

040٥

2-2 قطاعات العمالء

الصورة: البنك الدولي

ف القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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بناء مقترح عالي القيمة فريد من نوعه من خالل اإلشراك القوي ألصحاب المصلحة والعمالء.

النتائج المتوقعة 
ح القيمة، أي،  نتوقع هنا تحديد مق�ت
ي سيتم تقديمها 

"الوعد" بالقيمة ال�ت
اف بها من قبل أصحاب  والع�ت

ح للقيمة  المصلحة والعمالء. هذا مق�ت
سوف يشتمل عىل قيمة مضافة للبيئة 

ي 
وأصحاب المصلحة والعمالء، ال�ت

اتيجي  تتصل جميعها بموقعنا الس�ت
ي السوق 

)الختالف والقيمة المضافة( �ف
ي هذا 

ف والرائدين �ف مقارنة بالمنافس�ي
القطاع:

ملخص
لدينا مهمة تقوم بتوجيه خطواتنا، نظام صديق للبيئة من أصحاب المصلحة 

ف لتحقيق الستدامة لهذه  يصحبنا عىل طول الطريق ومحيط من العمالء المحتمل�ي
وع التجاري عىل الأرض وفقا  العملية. والآن، يدور الأمر عىل تنفيذ فكرة المرسش

اء والتفرد والقابلية للتوريد، يخلق قيمة بيئية واجتماعية  ح القيمة يتسم بال�ش لمق�ت
عىل طريق تحقيق الأهداف. لعمل ذلك، سنقوم من جهة بتحليل السوق للبحث عن 

فرص مختلفة تطابق نقاط القوة لدينا وتركز عىل تقديم قيمة مضافة لما هو متوفر 
اك العمالء وأصحاب المصلحة عىل السواء  بالفعل. ومن الجهة الخرى، سنقوم بإ�ش

ح  ي سينجم عنها مق�ت
ك، وال�ت ي عمليات ديناميكية يطلق عليها التأسيس المش�ت

�ف
القيمة يالئم احتياجات ومطلبات وإسهامات الجميع.

من خالل البحث عن فرص مختلفة يف السوق 
والتأسيس املشترك مع العمالء وأصحاب 

املصلحة، نضمن أن مقترح القيمة اخلاص 
بنا يضيف قيمة مضافة ويالئم احتياجات 

ومتطلبات وإسهامات اجلميع.

2-3 مقترح القيمة 
إطالق طاقة التأسيس المشترك  من أجل االستدامة 

اذهب إىل التمارين 
ح القيمة  9. مق�ت

)دليل التمارين، صفحة ٥4–٥٥( 

ح القيمة  ف عىل مق�ت ك�ي و ١١ ال�ت
)دليل التمارين، صفحة 64–6٥( 

عند النتهاء، واصل مع التمرين الختبار: 
ف  ١0. الختبار أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

ح القيمة - قطاعات العمالء  - مق�ت
)دليل التمارين، صفحة ٥8–6١(

ح القيمة 2-3 مق�ت

٥0

االنخراط

أصحاب املصلحة 
الرئيسيني

عالقات وقنوات مقترح القيمةاألنشطة واملوارد الرئيسية
االتصال بالعمالء

قطاعات العمالء

مصادر العائداتبنية التكاليف 

التصميم املشترك
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�ن

تتعلق القيمة البيئية بقدرة العمل التجاري عىل خلق قيمة من خالل حماية البيئة 
والحفاظ عليها من خالل انشطته وأنشطة عمالئه وأصحاب المصلحة. 

أما خلق قيمة اجتماعية، عىل الجانب الآخر، فيتعلق بإمكانية تناول المشاريع 
، تقوم المشاريع التجارية الصديقة  ف التجارية لقضايا اجتماعية بدمج كال الزاويت�ي

للبيئة بخلق قيمة بيئية من خالل تتبع التحديات البيئية )الحافز الرئيسي عىل 
ف  وجودهما( من خالل الحلول التجارية والعمليات، وقيمة اجتماعية من خالل تمك�ي

ف والموردين والمجتمعات والأجيال  ي ذلك الموظف�ي
أصحاب المصلحة منه )بما �ف

القادمة( وتلبية احتياجات عمالئهم.

ح القيمة ع�ب  ي مق�ت
ي نتعقبها �ف

يتم خلق قيمة بيئية عندما تندمج التحديات البيئية ال�ت
ف يقدر هذه الأهداف  ي أن أحد هؤلء المشارك�ي

أصحاب المصلحة و/أو العمالء، مما يع�ف
البيئية ويعمل عىل حلها.

قيمة العميل
رغم أن قيمة العميل هي قيمة اجتماعية )العمالء عندما 
يكونون أصحاب مصلحة(، نوىلي اهتماما خاصا بها طالما 

وع ممكنة. وهي تستهدف احتياجات  كانت قابلية تنفيذ المرسش
ي صورة خدمات/

وتطلعات العميل ويجب تقديمه إليهم )�ف
اف بها )الثناء عليها  منتجات وتجربة مستخدم( والع�ت

بصورة كافية( من خاللهم. القيمة قد تكون كمية )السعر، 
�عة الخدمة، خفض التكلفة، خفض المخاطر...( أو  نوعية 

)البتكار والتخصيص وتجربة العمالء والتصميم وحالة 
ف الأمرين  ف والراحة/قابلية الستخدام...(، أو  تجمع ب�ي التمي�ي

)الستدامة والتوافر  وإمكانية الوصول والأداء...( من خالل 
وع التجاري، تصور العمالء  عمل ارتباط مع نموذج المرسش

ي يحصلون عليها )إىل أي مدى يتوقعون الوفاء 
للقيمة ال�ت

اءه. ة باستعدادهم لرسش باحتياجاتهم( هو الأمر المرتبط مبا�ش

قيمة العميل تستهدف احتياجات وتطلعات العميل ويجب 
افهم بها. تقديمها إليهم واع�ت

المالءمة الحتياجات العمالء وتطلعاتهم

ن نصائح للمدرب�ي

ورية لتعظيم فرص الحصول عىل بعض  ك رصف تعد عملية التأسيس المش�ت
القيم المبتكرة. ورغم أننا نوىصي به، ل يفضل اتباع رواد العمال لهذا 

ف إسداء  ف المحلي�ي ي حالة وجود فائدة من وراءه. يمكن للمدرب�ي
النهج إل �ف

ك مع أصحاب  ي التأسيس المش�ت
النصح لرواد الأعمال حول مدى الرغبة �ف

المصلحة حسب كل حالة عىل حده. 

القيمة البيئية واالجتماعية

ح القيمة 2-3 مق�ت

٥١

مقترح القيمة
مالئم

احتياجات 
العميل
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التأسيس املشترك ملقترح القيمة: 
املنتجات واخلدمات، احملققني للمكاسب  

واخملففني للمعاناة
ح القيمة الخاص بنا أن يشتمل عىل قيمة للبيئة وأصحاب المصلحة  ف عىل مق�ت إذا، يتع�ي
ي نقوم بها 

، يجب عليه نقل القيمة البيئية والجتماعية ال�ت . بمع�ف والعمالء بشكل أسا�ي
اك أصحاب المصلحة وأداء المهمام المطلوبة من العمالء. الطريقة الأك�ش منطقية  أثناء إ�ش

ح  ي عملية تصميم وتقديم مق�ت
اك العمالء وأصحاب المصلحة �ف لتحقيق ذلك هي إ�ش

ي عمليات تبادل "أخذ وعطاء" سعيا 
ك أصحاب المصلحة �ف ك(. يش�ت القيمة )التأسيس المش�ت

ح احتاجاتهم الفعلية.  وع. يقوم العمالء ببيان و�ش ي المرسش
إىل مشاركة متوازنة �ف

ي نحتاج إىل تحديدها 
ح القيمة  للمنتجات والخدمات القابلة للتقديم ال�ت ي صميم مق�ت

�ف
اك أصحاب المصلحة   ي هذه المرحلة من حيث طريقة عملها، وطريقة اش�ت

بشكل شامل �ف
وكيفية تعظيم المكاسب  )محققي المكاسب( وتخفيف المعاناة  )مخففي المعاناة ( 

لعمالئنا.

ي تخلق قيمة بيئية 
ح القيمة الخاص بنا من كتالوج للمنتجات والخدمات ال�ت يتألف مق�ت

اك أصحاب المصلحة، مصممة حسب احتياجات العمالء  واجتماعية، من خالل إ�ش
وتقدم قيمة مضافة إىل السوق. 

شكل: التأسيس المشترك لمقترح القيمة مع أصحاب المصلحة والعمالء.

أبحاث السوق: البدائل/المنافسة
ح القيمة يعمل عىل تلبية  ي اقتصاد السوق، وجود مق�ت

�ف
اك أصحاب المصلحة ليس كافيا.  احتياجات العمالء بكفاءة وإ�ش

ي السوق بالفعل 
بل يجب أن يُراعى فيه أيضا ما يتم تقديمه �ف

لنفس قطاعات العمالء، ويتناول الحتياجات ذاتها. أي أننا نحتاج 
ف من خالل تقديم قيمة مضافة  ف نهجهنا عن  المنافس�ي إىل تمي�ي

ح القيمة فريد من نوعه. أو، بعبارة أبسط، تقديم مق�ت

ي العتبار، نبدأ المهمة الأساسية الخاصة 
مع وضع هذا الهدف �ف

ف فيه )بحوث السوق(، والبحث عن  بتقييم السوق المنافس�ي
ي السوق ضمن قطاعات العمالء المتوفرة لدينا. نقوم 

فرص �ف
بذلك من خالل النظر إىل منتجات وخدمات بديلة قد يواجهها 

ف وكذلك  ي هذا القطاع والمنافس�ي
ي ذلك الرائدين �ف

عمالئنا، بما �ف
ي تمثل جزءا من( نفس الحتياجات 

ي تتناول )ال�ت
الحلول ال�ت

ح القيمة الخاص ِبَنا. ينبغي أن يلقي هذا  ي مق�ت
المقدمة �ف

التقييم الضوء عىل نوع السوق )مرتكز عىل الكم أو الكيف( 
ي 

ف �ف ي تحتاج إىل تحس�ي
ومواطن القوة الرئيسية والنقاط ال�ت

ف والسمات الأخرى الأساسية )الجودة والسعر  المنافس�ي
والستدامة ...(

يوفر بحث السوق مدخال أوليا هاما لتصميم النماذج الأولية، 
ي ظل الظروف الواقعية وإدخال 

ي يتم اختبارها بعد ذلك �ف
وال�ت

التحسينات عليه ح�ت الوصول إىل حل مالئم للسوق.

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
قدم عرضا ذو قيمة فريدة!

وعنا التجاري.  ي مرسش
تلك هي النقطة الأساسية �ف

. ف يجب أن يقدم العرض قيمة جديدة للعمالء تجعلهم يعرضون عن المنافس�ي

ح القيمة 2-3 مق�ت

٥٢

املنتجات 
واخلدمات

محققو 
املكاسب

مخففو 
املعاناة

 مقترح )مقترحات( 
القيمة

و
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ن نصائح للمدرب�ي
ي تم إنجازها بمعرفة رواد 

تشتمل هذه المرحلة عىل عدد من الأبحاث ال�ت
الأعمال الصديقة للبيئة. تأكد من استغراق الوقت المطلوب والرجوع إىل 

وع،  اح عاىلي القيمة هو جوهر أي مرسش المصادر الكافية والمعتمدة. يُعت�ب الق�ت
ي تحديد الختبارات 

ف علينا مساعدة رواد الأعمال الصديقة للبيئة �ف ولذلك يتع�ي
ك. ف خالل عملية التأسيس المش�ت المناسبة )الخطوة 3( للتحقق والتحس�ي

القيمة المضافة والبتكار
ي المكان الصحيح لتصميم حل ذكي 

تضعنا أبحاث السوق �ف
ي سنقدمها. 

اتيجية للمكانة، تدوير حول القيمة المضافة ال�ت واس�ت
ف أنفسنا فيما يتعلق بالبدائل المتوفرة،  يدور الأمر حول تمي�ي

ي من 
طار، قد يأ�ت ي هذا الإ

ي نهج فريد من نوعه. البتكار، �ف
لتب�ف

أي من الموارد والعمليات سالفة الذكر أو منها جميعا: مشاركة 
اصحاب المصلحة، تصميم وعالقات قائمة عىل العميل، 

ي الجودة، النموذج التجاري، إلخ. وبصفة خاصة، 
الندماج البي�أ

وعنا التجاري الصديق للبيئة تحديد "القيمة  ف عىل مرسش يتع�ي
ز هذه  ي يقدمها للعميل. عالوة عىل ذلك، ت�ب

اء" ال�ت الخرصف
ي 

كائنا( ال�ت ف نقاط القوة لدينا )ولدى �ش المقارنة مع المنافس�ي
يمكن تحويلها إىل فرصة محتملة مصممة حسب الطلب. إذن 

فهذا هو الوقت المناسب لتخاذ هذه القرارات الهامة بخصوص 
ي قد تتغ�ي بالطبع بمرور الوقت كلما قمنا 

وع التجاري، وال�ت المرسش
بالبحار والتطور داخل السوق.

تعد المعلومات الهامة حول السوق الذي نعمل فيه أمرا أساسيا 
لتحديد مكاننا فيه من خالل العمل لصالح نقاط قوتنا واستغالل 

الفرص الحالية، بالتوازي دائما مع رؤيتنا طويلة الأمد.

ي البداية، يمكننا تأسيس عرض القيمة "نظريا" من خالل إجراء 
�ف

ي ومعرفتنا السابقة باحتياجات العميل وتبادل الآراء 
بحث سو�ت

مع أصحاب المصلحة، كما بدأنا القيام بذلك عند تخطيط فكرة 
وعنا التجاري الأولية. بعد ذلك، لغرض العتماد )استمر  مرسش

إىل الخطوة 3(، نقوم بتكرار اختبارات متكررة للسوق لمراجعة 
ح القيمة الخاص بنا بصورة مستمرة، بفضل  ف مق�ت وتحس�ي

. ومن  ف ي حصلنا عليها من المشارك�ي
البيانات والآراء الحقيقة ال�ت

ك، وحيث يجب أن تقود إىل  هنا تزيد أهمية التأسيس المش�ت
ح القيمة  تحديد قيمة مضافة مقارنة مع المنافسة، وهو مق�ت

ح القيمة الفريد من نوعه. ف به: مق�ت الذي سنتم�ي

انظر الخطوة 3 – اختبار لمزيد 
من المعلومات والتوضيح.

صفحة 95

يجب أن يقدم مقترح الجودة الفريد من نوعه قيمة داخل 
السوق )اجتماعية أو بيئية وموجهة للعميل(. 

ح القيمة 2-3 مق�ت

٥3٥3

املنتجات 
واخلدمات

محققو 
املكاسب

مخففو 
املعاناة

القيمة 
االجتماعية

القيمة البيئية

البدائل/املنافسة القيمة املضافة

و
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

٥4

مربع التعابير اجملازية

استكماال ملثال املطعم العادل والصديق للبيئة، قمنا ببناء مقترحه 
القيمة )نظريا( كما يلي: 

القيمة البيئية واالجتماعية: عن طريق جلب منتجاته من املزارعني 
احملليني واملعتمدين بيئيا، والدخول يف جتارة عادية معهم، ورفع 

الوعي بفعالية لدى العمالء، أي أنه يسهم يف الطلب املتزايد على 
الطعام العضوي وخلق فرص عمل محلية وعالية اجلودة واجملتمع 

الصحي بصفة عامة. 

املنتجات واخلدمات: خدمة مطعم للمأكوالت العضوية مع تنوع كبير 
وأسعار يف املتناول، خدمة حديقة رياض أطفال مع ألعاب صديقة 

للبيئة وإلقاء القصص، خدمة رعاية احليوانات، زيارة أسبوعية لسوق 
املزارعني، زيارة شهرية لألراضي التقليدية املستصلحة.

محققو املكاسب: حمية صحية ومتنوعة، فرص تعليم عملي خاص 
بالبيئة، معلومات حول املنتجات األورجانيك واالستلهام من الوصفات 

املنزلية، التفاعل مع اجليران، دعم األعمال واألنشطة احمللية. 

مخففو املعاناة: وجبات أورجانيك شهية بأسعار مناسبة، رعاية 
األطفال واحليوانات األليفة يف أجواء يسودها الدفء، مطاعم غير 

تابعة لسلسلة.

البدائل/املنافسة: السالسل عالية اجلودة أو املطاعم املتخصصة 
)اجلنسيات(، املطاعم النباتية الباهظة، الوصفات املنزلية.

القيمة املضافة: أسعار مناسبة، قائمة بيئية متنوعة، جودة فائقة 
وطعم شهي، شهادة جتارة عادلة وبيئية، رؤية وقائية وزيادة الوعي 

بخصوص املنافع )الصحة والبيئة واجملتمع( لألطعمة اجليدة، 
األورجانيك، احمللية، التواصل مع املزارعني احملليني والتعرف على 

طرق الزراعة التقليدية. 

لي
دو

ك ال
البن

ة. 
ور

ص
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ح ال�ش

ي مجال غسل السيارات، 
أراد هشام البايد إقامة نشاط تجاري �ف

بعدما شغل هذا المجال أهمية وتطور كب�ي داخل دولة المغرب. 
 ،Vireo Car Wash ف آخرين، قرروا إنشاء مغسلة ف إثن�ي ومع مؤسس�ي

: لقد اختاروا تقديم  ف ة عن المنافس�ي ف ي تقدم خدمات متم�ي
وال�ت

خدمة غسل سيارات صديقة للبيئة. لقد استحدثوا طريقة حاصلة 
اع بدون استخدام المياه واستعمال منتجات  عىل براءة اخ�ت

طبيعية بنسبة ١00% قابل للتحلل الحيوي. وح�ت إذا تفهم العمالء 
أن هذه العملية تتيح تقليل كمية المياه المستخدمة لكل عملية 

ي عاىلي القيمة قد ل 
اح البي�أ ، إل أن هذا الق�ت غسل بمقدار ١٥0 ل�ت

قناع لتفضيل  يكون كافًيا وحده، لأن العمالء بحاجة إىل مزيد من الإ
ها. ولذلك، يعكف السيد/ خدمات محطة Vireo Car Wash عن غ�ي

اح القيمة الخاص به. فمن ناحية، يقوم  ف إق�ت هشام عىل تحس�ي
بعرض أسعار مخفضة، ومن ناحية أخرى، يقوم بتوف�ي مساحة 

مخصصة لالأطفال والآباء )توف�ي اتصال واي فاي مثالً(. وتوفر 
ي المنطقة.

الباقة المتكاملة عرض القيمة فريد من نوعه �ف

 Vireo Car Wash واليوم، يقوم السيد/هشام بتطوير أعمال محطة
من خالل إقامة شبكة من الوكالء.

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

"كيف تعلن عن ابتكار"

كة: اسم ال�ش
Vireo car wash

البلد:
المغرب

النشاط:
محطة غسل سيارات

سنة التأسيس:
٢008

رأس مال البدء:
١7.000 يورو

رائد الأعمال:
السيد/هشام البايد

040٥

الصورة: البنك الدولي/ أليسون كويسل

ح القيمة 2-3 مق�ت

ف القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ملخص

كة ما بإقامتها  ي تقوم �ش
ي هذا الفصل/الموضوع بمراجعة أنواع العالقات ال�ت

نقوم �ف
ائح العمالء  يحة عمالء معينة وكيفية التواصل، الوصول إىل قيمة ونقلها إىل �ش مع �ش
ة  المعنية. تؤثر جودة ومستوى التفاصيل المتوفرة بهذه العالقة بشكل كب�ي عىل خ�ب

ات  العمالء وكذلك درجة المعرفة بالماركة. الهتمام بكل نقطة تواصل تخص خ�ب
العمالء ومتابعتها يُعد المفتاح الرئيس لتحقيق الولء للماركة وجذب عمالء جدد. 

النتائج المتوقعة
ف الأنواع   هنا سنقوم بتحديد وتمي�ي

المختلفة لعالقات العمالء والقنوات. فهي 
مجال كب�ي لالبتكار وأفضل فرصة لتقديم 
ائح عمالئنا.  اح القيمة الخاص بنا لرسش اق�ت

تؤثر جودة ومستوى التفاصيل املتوفرة بهذه 
العالقة بشكل كبير على خبرة العمالء وكذلك 

درجة املعرفة باملاركة.

2-4 عالقات و قنوات 
االتصال بالعمالء 

اكهم وجعلهم يشعرون بأنهم جزء  طرق التفاعل مع العمالء وإ�ش
ح القيمة. اذهب إىل التمرين ١٢ عالقات وقنوات من العمل، أثناء إمدادهم بمق�ت

 التصال بالعمالء )دليل التمارين، 
صفحة 7٢–73( 

2-4 عالقات وقنوات التصال بالعمالء

٥6
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التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

يمكننا إقامة أنواع مختلفة من العالقات مع عمالئنا، مثالً:

عالقات العمالء

ف علينا الهتمام بشكل شخىصي  1. المساعدة الشخصية: إذا تع�ي
 بعمالئنا، دون الستعانة بأشخاص آخرين أو ماكينات. 

مثال: مربية، مدرس وخالفه.

2. المساعدة الشخصية المخصصة: هي نوع خاص من 
ي نقوم خاللها بالهتمام بعدد قليل 

المساعدة الشخصية، وال�ت
. فهم يتمتعون بخصوصية عن  ي

من عمالئنا عىل نحو استثنا�أ
 ، يحة العمالء، حيث نقوم بالهتمام بهم بشكل شخىصي ي �ش

با�ت
، بشكل ل يُقدم  ف من خالل تقديم الرعاية والهتمام الواجب�ي

/ ف يحة العمالء. مثال: مدير أو وكيل ممثل�ي ي نفس �ش
هم �ف لغ�ي
ممثالت. 

ي 
ي قيام العميل بتطوير الإجراءات ال�ت

3. الخدمة الذاتية: تع�ف
ي يتوقعها. 

يتولد عنها الخدمة ال�ت

4. الخدمة الآلية: مع الخدمة الأوتوماتيكية، يظل العميل بمثابة 
ء كامن ويتم إمداده بالخدمة عن طريق ماكينة.  ي

�ش

5. الخدمة المرتبطة بالمجتمع: عالقات تقوم عىل مجتمع يرتكز 
عىل قوة ومدخالت جميع أعضاء المجتمع. مثال: يوتيوب، حيث 

ف بإنشاء محتويات ويتفاعلون مع  ف من المستخدم�ي يقوم مالي�ي
بعضهم. 

ك نقوم  ك: من خالل التأسيس المش�ت 6. التأسيس المش�ت
ي عملية تطوير الخدمة، فهم يتولون جزء فعال 

اك عمالئنا �ف بإ�ش
من التصميم بل وعملية إنتاجه. 

بعض أنواع العالقات وأشكال التفاعل )المساعدة الشخصية، الخدمة اآللية، الخدمة الذاتية وغيره( مع عمالئنا

عالقات تقوم على مجتمع يرتكز على 
قوة ومدخالت جميع أعضاء اجملتمع

2-4 عالقات وقنوات التصال بالعمالء

٥7

خدمة 
ذاتية اخلدمة 

اآللية

املساعدة 
الشخصية
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ح  رشادي الذي يرسش تُعد خريطة رحلة العمالء بمثابة المخطط الإ
ي 

رحلة المستخدم من خالل عرض نقاط التواصل المختلفة ال�ت
ف تفاعله مع الخدمة أو المنتج. تعت�ب نقاط تواصل العمالء  تم�ي

هي نقاط الماركة الخاصة بالتواصل مع العميل، من البداية ح�ت 
اء. وبدلً من  النهاية، حيث أنها غ�ي مقيدة باتمام صفقة الرسش

ي تؤدي 
ذلك، تحدث فعاليات التواصل ع�ب العملية بأكملها، وال�ت

اء العرض المقدم: ١( الوعي  كتنا ثم �ش إىل اختيار العميل لرسش
ف عىل معرفة ووعي بأعمالنا،  ف أن يكون المستهلك�ي دراك: يتع�ي والإ

ي 
٢( التقييم: يقوم المستهلكون بتقييم أعمالنا ويضعونها �ف

ي النهاية يختار المستهلكون 
اء: �ف ، 3( الرسش ف مقارنة مع المنافس�ي

اء منتجنا/خدمتنا، 4(  أعمالنا من ضمن الآخرين ويقررون �ش
التوريد: يستلم المستهلكون المنتج ويستخدمونه، و ٥( ما بعد 
ي شكل خدمة 

ف أعمالنا والمستهلك قائمة �ف البيع: تظل العالقة ب�ي
ما بعد البيع عىل سبيل المثال.

عالنات،  نت أو ع�ب الإ ن�ت مثالً، قد يجد العمالء أعمالنا عىل الإ
يشاهدون تقييمنا والآراء المتعلقة بنا، يزورون موقعنا عىل 

نت، يزورون متاجرنا، أو يتواصلون مع خدمة العمالء التابعة  ن�ت الإ
لنا. إنها تبدو قائمة طويلة، ولكن هذا قليل من نقاط التواصل 

ي تلقي الآراء 
ف علينا تحديد هذه النقاط والبدء �ف الخاصة بنا! يتع�ي

ي تُعد أمًرا 
ة العمالء، ال�ت ف خ�ب ي أ�ع وقت ممكن لتحس�ي

بشأنها �ف
ي الأعمال المعارصة. والأخبار الجيدة أن جميع هذه 

وريًا �ف رصف
ح عملية  ي هذا النوع مع التصور، يتم �ش

النقاط تحت السيطرة. �ف
التفاعل خطوة، ولكن مع التأكيد القوي عىل بعض الجوانب، 
ي نفس الوقت، هناك 

كتدفق المعلومات والأجهزة المعنية. و�ف
ي جوانب أخرى: بساطة العرض من 

مستوى عاىلي من التأليف �ف
خالل إسقاط المعلومات الزائدة عن الحاجة والتفاصيل المتعمقة. 

ي مراحل التوقع 
أول، نخطط كل نقطة تواصل لدينا مع عمالئنا �ف

اء والتوصيل وما بعد البيع. ثانًيا، نقوم بتحليل  والتقييم والرسش
مشاعر وأحاسيس وآراء عمالئنا )إيجابية، سلبية، محايدة( تجاه 

ًا، نقوم بتصحيح الجوانب  هذه المراحل، فيما يخص أعمالنا. أخ�ي
ي تؤثر عىل عمالئنا بالسلب من خالل توف�ي 

ي أعمالنا وال�ت
السلبية �ف

عنارص تهدئة لمتصاص المشاعر السلبية، فضالً عن إضافة قيمة 
يجابية.  ي تجعلهم يتمتعوا بالمشاعر الإ

يجابية ال�ت تدعم النقاط الإ
ي 

تركز خرائط رحلة العمالء بشكل قيا�ي عىل المنصة الأمامية ال�ت
تتواصل مع العمالء ووجهة نظر العمالء تجاهها، ومن خالل 

مراجعة وجهة نظر العمالء، فإن هذا سيمثل فرصة جيدة لالطالع 
ي تتم 

عىل رؤية تكميلية تعرض التواصل مع عمليات الدعم ال�ت
وراء الكواليس.

وًعا مفعًما بالقوة لأي إجراء يركز  يمثل تخطيط رحلة العمالء مرسش
وع ل يركز عىل تحقيق  عىل العمالء وأي ابتكار. تذكر أن إقامة مرسش

رغباتنا وتوقعاتنا، بل يهدف إىل الوفاء باحتياجات عمالئنا.

تطوير رحلة العمالء

لغرض إقامة أنواع مختلفة من العالقات عىل نحو سليم مع عمالئنا وكذلك القنوات 
ي بادئ الأمر استكمال خريطة 

ف علينا �ف ي نستخدمها للوصول إليهم، يتع�ي
المختلفة ال�ت

يحة معينة من العمالء.  رحلة العمالء الخاصة برسش

ميثل تخطيط رحلة العمالء مشروًعا مفعًما بالقوة 
ألي إجراء يركز على العمالء وأي ابتكار. 

خريطة رحلة العمالء

2-4 عالقات وقنوات التصال بالعمالء

٥8

املشاعر
االحتياجات واألفكار

 نقاط وقنوات 
االتصال

املراحل
كيف ميكنك تقدمي 

جتربة فريدة 
من نوعها

ما الذي نحتاجه 
لتقدميها؟

املرحلة األمامية 
املرحلة اخللفية

الوقت

بعدأثناءقبل
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رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
web 2.0 بخصوص ثورة

نت نفسها كواقع جديد يؤثر عىل حياتنا الجتماعية  ن�ت فرضت ثورة الإ
والقتصادية، فضال عن كونها طريقة لأداء أعمالنا. تشتمل معظم قنوات 

نت  ن�ت التصال والتسويق عىل مكون web 2.0. يمثل كل مستخدم لالإ
عميال محتمال. الشبكات الجتماعية، مرتبة من حيث الموضوع أو الهتمام 

ي الزمن الحقيقي. 
ي يقاس عليها �ف

أو الشغف، هي التجاهات السوقية ال�ت
اء.  نت ويبحثون عن تقييمات عمالء آخرين قبل الرسش ن�ت  يتصفح العمالء الإ
ي نموذجك التجاري الصديق للبيئية، 

ل تقلل من قدر تقنيات web 2.0 �ف
. بصفة خاصة عند استهدافك أسواق ليست عىل المستوى المحىلي

ن نصائح للمدرب�ي
ي جميع أنواع القنوات للوصول إىل 

احرص عىل تشجيع رواد الأعمال للتفك�ي �ف
نت للتفاعل معهم. فهو منصة  ن�ت ة الإ ف عمالئهم وشجعهم عىل استغالل م�ي

قامة عالقات مع أصحاب المصلحة عىل نحو رخيص و�يع. رائعة لإ

القنوات
تشمل القنوات جميع وسائل التواصل والتوزيع للوصول إىل العمالء وإمدادهم 

اح القيمة.  باق�ت
ي حالة وجود 

يحة عمالء �ف ف عليك �د مجموعة القنوات المرتبطة بكل �ش يتع�ي
ي ستجذب بها 

ف الطريقة ال�ت ف ب�ي ف عليك التمي�ي . وطوال الوقت، سيتع�ي اختالف فعىلي
اهتمام العمالء وكيفية إقامة عالقات وطيدة معهم والحفاظ عليها.

قنوات التواصل
تهدف عملية التواصل إىل "السمعة الجيدة" )الشهرة(، "الصورة" 

)حب العمالء(، "البيع" )زيادة المبيعات(. وتُعد قيمة المصداقية 
ي عملية التواصل. ويمكن أن تعمل قنوات التواصل 

عنرًصا مؤثًرا �ف
نت أو بدونه، ويمكن أن تضم عمليات  ن�ت مع التصال بالإ
يد  ، ال�ب يد المبا�ش التواصل الخطابات، الكتالوجات، ال�ب

، الرسائل النصية، صفحات الويب، الرسائل الإخبارية،  ي
و�ف لك�ت الإ

ة وغ�ي ذلك. المقابالت المبا�ش

قنوات التوزيع والمبيعات
ة، تجارة  ي الأسواق الكب�ي

يمكنك استخدام القنوات المتمثلة �ف
يد، البيع مع التسليم  الجملة، تجارة التجزئة، طلبات ع�ب ال�ب
ونية والويب/الجوال. ونفرق  لك�ت ل، التجارة الإ ف عىل باب الم�ف

ي يقوم الُمصنع بالبيع إىل 
ة، ال�ت ف القنوات المبا�ش ي العادة ب�ي

�ف
ف  ي يستع�ي

ة، ال�ت ، والقنوات غ�ي المبا�ش العمالء عىل نحو مبا�ش
فيها الُمصنع بوسيط أو مجموعة وسطاء لنقل البضائع من 

ي 
نتاج إىل أماكن الستهالك. ويمكن وصف الوسطاء �ف موقع الإ

ة  3 مجموعات: تاجر تجزئة مستقل، تاجر تجزئة كب�ي )سوق كب�ي
"هاير ماركت"، متجر كب�ي متخصص وغ�ي ذلك(، تجارة متحدة 
)وكالة تجارية، تعاونية تجار التجزئة وغ�ي ذلك(. وتعت�ب فريق 

المبيعات لدينا بمثابة مصدر الربح الأسا�ي لنا. كما أنهم 
يمثلوا وسيلة التواصل مع عمالئنا. 

تشمل القنوات جميع وسائل التواصل والتوزيع 
للوصول إلى العمالء وإمدادهم مبقترح القيمة.

2-4 عالقات وقنوات التصال بالعمالء

٥9
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

60

مربع التعابير اجملازية

ُتعتبر القنوات مبثابة الوسائل )الطرق( التي تستخدمها لتهيئة 
وجبة وتقدميها للضيوف، الذين ينتظرونها )ميكنك وضع الطعام يف 
أطباق مفردة أو ملء صينية كبيرة بجميع أنواع الطعام وهم يقومون 

بتوزيعها بأنفسهم(. هناك أيًضا طرق ملموسة أو معنوية ميكنك 
استخدامها للتواصل مع العمالء، وهي البيانات الغذائية وقيمة 

الوصفة اخلاصة أو اجملهود املبذول لتحضيرها. 

وترتبط العالقة مبدى الود أو االهتمام بينك وبني الضيوف. سالسل 
األطعمة السريعة على سبيل املثال، ال متتلك عالقة قوية مع 

املستهلكني، حيث أنها ُتدار بطريقة اخلدمة الذاتية تقريًبا، ويتم 
تقدمي اخلدمة للمستهلكني على نحو أسرع ما ميكن، ولكن يف مطعم 

فخم يف فندق خمس جنوم، يقوم نادل أنيق بفتح زجاجة املشروبات 
ويقوم بتسليتك بسرد قصة حول املشروب الذي تتناوله وكأنك أهم 

عميل على اإلطالق. وهذا ُيعد أكثر خدمة تفاعل خصوصية، مع 
عالقة فريدة بشكل خاص.

ف
رو

مع
ر 

غي
ر/ 

ليك
. ف

رة
صو
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ح ال�ش

تشجع الحكومة التونسية استخدام الطاقة الشمسية من خالل 
حوافز مالية )عىل هيئة إعانات مالية وقروض(. وتخطط الحكومة 
ي 

ي الصناعات والمبا�ف
لدعم استخدام الطاقة الحرارية الشمسية �ف

يعات جديدة.  من خالل دعم عمومي جديد وترسش

ي عام ٢007، اكتشف السيد/أحمد أن الُمناخ العام التونسي كان 
�ف

ي قطاع سخانات المياه الشمسية 
يوفر فرًصا استثمارية جيدة �ف

 Biome Solar كة لية، ولذلك أّسس �ش ف لالستخدامات الم�ف
 .)SWH( ُمصنع سخانات المياه الشمسية ،Industry

وسعًيا وراء احتالل مكانة رائدة داخل تونس، كان هو أول ُمصنع 
تونسي حصلت منتجاته عىل شهادة مطابقة المواصفات الأوروبية 

ي تصدق عىل 
)مؤسسة التصنيف الأوروبية Solar Keymart( ال�ت

جودة وأداء سخانات المياه الشمسية )SWH(. ولأن هدفه الرئيس 
ي بادئ الأمر كان المنازل الخاصة، فقد كان التحدي هو كيفية 

�ف
ي وتعريفهم بالحل المقدم وإقناع العمالء 

جذب ُمالك المبا�ف
اء المنتج. وكان الأسلوب الأمثل هو إنشاء شبكة واسعة من  برسش
ي هذه الحالة، احتلت قناة 

ي جميع أرجاء البلد. �ف
كيب �ن ي ال�ت فن�ي

كة.  ة نجاح الرسش ي مس�ي
التوزيع مكانة رئيسية بالغة �ف

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

"اجلودة أمر جيد، أمر أفضل!"

كة: اسم ال�ش
Biome Solar Industry

البلد:
تونس

النشاط:
إنتاج سخانات 

الطاقة الشمسية

سنة التأسيس:
٢007

رأس مال البدء:
١88000 يورو

رائد الأعمال:
السيد/أحمد إيرنز

040٥

الصورة: البنك الدولي

2-4 عالقات وقنوات االتصال بالعمالء

ف القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ح ال�ش

ي 
ي تقع �ف

ي واحة سيوة، ال�ت
تم تأسيس فندق Taziry Eco-lodge �ف

ي فضالً 
الصحراء الغربية بدولة مرص. وبسبب ثرائها التاريخي والثقا�ف

 Taziry Eco-lodge عن البيئة الطبيعية المحيطة بها، يمثل فندق
ف عن الأصالة. وقد أراد مؤسس  ف الباحث�ي وجهة فريدة للسائح�ي

ي التأكيد عىل تصميم وأنشطة فندق  فندق lodge، السيد شع�ب
اء والتقاليد المحلية.  lodge المدمجة بشكل رائع بالمساحة الخرصف

ولهذا السبب، قرر إقامة فندق eco-lodge مع اتباع الطرق 
التقليدية والصديقة للبيئة فيما يتعلق بالتصميم، جنًبا إىل جنب 

مع الأساليب الأخرى مثل استخدام الطاقة الشمسية لتوليد التيار 
دارة  ي والمياه الصحية الساخنة، فضالً عن برنامج مناسب لإ

الكهربا�أ
المخلفات الصلبة. بالإضافة إىل مزرعة أورجانيك تقوم بإنتاج 

 . ف ي يتم طهيها وتقديمها للسائح�ي
وات، ال�ت اللحوم والفواكه والخرصف

 Taziry Eco-lodge وبجانب الأنشطة الخاصة بالفندق، قام فندق
اك عدد كب�ي من أصحاب المصلحة ع�ب برامج تعليمية وفنية  بإ�ش

وثقافية.

ي استخدام  وعىل الرغم من بُعد المسافة، قرر السيد/شع�ب
أحدث أدوات التواصل للوصول إىل العمالء. وقد نجحت وسائل 

نت، مع قوائم الدليل  ن�ت التواصل الجتماعي القائمة عىل الإ
ي جذب 

نت �ف ن�ت ويجية الفعالة ع�ب موقع الإ الدوىلي والعروض ال�ت
ف الويب 0.٢"،  انتباه وتلبية احتياجات الجيل الجديد من "سائح�ي
الذين يبحثون بحماس وشغف عن المعلومات قبل اختيار وجهة 

سفرهم. والآن، يستحوذ فندق Taziry Eco-lodge عىل مكانة 
 Trip نت مثل موقع ن�ت ة عىل بوابات السياحة القائمة عىل الإ معت�ب

 .Advisor

كة: اسم ال�ش
Taziry Eco-lodge

البلد:
مرص

النشاط:
السياحة البيئية

سنة التأسيس:
٢007

رأس مال البدء:
)غ�ي متوفر(

رائد الأعمال:

ي السيد/فيصل شع�ب

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

استخدام خدمة ويب 2.0 
للتنمية احمللية

الصورة: غير معلومة

2-4 عالقات وقنوات التصال بالعمالء

040٥
ف القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ملخص
ي 

تمثل الأنشطة الرئيسية )KAs( والموارد الرئيسية )KRs( جميع المهام والموارد ال�ت
ي نقوم بصياغتها وتسليمها للعمالء وأصحاب 

نحتاجها لتوليد وتطوير وإدارة القيمة ال�ت
ي تسليم أفضل حل ممكن، 

ي هذا الصدد �ف
المصلحة الآخرين والبيئة. ويتمثل التحدي �ف

ي الطبيعي وتخفيض 
وتعظيم منفعة القيمة للعمالء وأصحاب المصلحة والنظام البي�أ

التكاليف القتصادية والجتماعية والبيئية إىل أد�ف حد ممكن. وللقيام بذلك، يجب 
وع  أن تركز الأنشطة الرئيسية )KAs( والموارد الرئيسية )KRs( عىل دورة حياة المرسش

نجاز الأعمال من  لستكشاف النقاط الحساسة وتشجيع الستعانة بالأساليب المتطورة لإ
خالل عرض المنتج والخدمة.

النتائج المتوقعة

نتوقع هنا الحصول عىل قائمة بالأنشطة 
الرئيسية والموارد الرئيسية وباقة من 

ي تضم معلومات 
البطاقات البيئية ال�ت

ي 
اتيجيات التصميم البي�أ بشأن اس�ت

ي لمنتجاتنا وخدماتنا. 
المطبقة والأداء البي�أ

األنشطة الرئيسية والموارد الرئيسية هي المكونات الرئيسية لتعظيم منفعة القيمة 
للعمالء وأصحاب المصلحة والنظام البيئي الطبيعي، وفي نفس الوقت تخفيض 

التكاليف االقتصادية واالجتماعية والبيئية إلى أدنى حد ممكن.

التحدي هنا هو تعظيم منفعة القيمة 
للعمالء وأصحاب املصلحة والنظام البيئي 

الطبيعي، ويف نفس الوقت تخفيض التكاليف 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية إلى أدنى 

حد ممكن. 

2-5 األنشطة واملوارد الرئيسية 
كل شيء نحتاجه لصياغة وتسليم  وتطوير اقتراح عالي الجودة فريد من 

نوعه الحتياج/مشكلة معينة و/أو شريحة عمالء معينة
 اذهب إىل التمرين ١3 الأنشطة 

والموارد الرئيسية 
)دليل التمارين، صفحة 76–77(

اذهب إىل التمرين ١4 
بطاقات التصميم الصديق للبيئة
)دليل التمارين، صفحة 78–١0٥( 

عند النتهاء، سوف تتمكن من 
الذهاب إىل التمرين ١٥.

)دليل التمارين، صفحة ١٢٢(
 الملخص لتلخيص العمل السابق 

حول عالقات وقنوات التصال 
بالعمالء والأنشطة والموارد 

الرئيسية. 

2-5 الأنشطة والموارد الرئيسية 

63

القيمة

"أفضل مقترح قيمة 
على اإلطالق"

املوارد
األنشطة
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

األنشطة الرئيسية
ف القيام بها لعرض  ي يتع�ي

الأنشطة الرئيسية هي جميع الإجراءات والمهام والعمليات ال�ت
اح عاىلي القيمة.  الق�ت

هناك قائمة إجراءات تُسمى "إجراءات واجبة" منظمة حسب المناطق المختلفة لأعمالنا. 
ويج لمنتجاتنا عىل نحو  عىل سبيل المثال، ستضم المبيعات أي نشاط من شأنه ال�ت

"ملموس"، كالتسويق والمراسالت وشبكات التواصل الجتماعي وتنظيم المعارض 
والفعاليات وغ�ي ذلك، بالإضافة إىل جميع المهام والإجراءات المطبقة بالفعل.

: يمكن تصنيف الأنشطة الرئيسية كالتاىلي

حتدد األنشطة الرئيسية ما يتعني علينا القيام 
به لغرض حتديد وعرض مقترح عالي القيمة 

لشريحة عمالء معينة.

1. حل المشكالت تشمل استخدام وسائل وأساليب عامة أو 
يجاد حلول للمشاكل. وهي عبارة عن  خاصة، عىل نحو ممنهج، لإ

ي تنظيم وتقديم الطريقة 
تركيبة من الأفكار والأساليب تساعد �ف

المناسبة للتعامل مع التحديات. بعض الأمثلة عىل أنشطة حل 
ي الستبيان وتقديم النصح، الخدمة وتصميم 

المشاكل تتمثل �ف
المنتج عندما يتعلق الأمر بنشاط فكري ومعنوي.

نتاج  ي تستخدم الموارد لإ
نتاج يضم جميع الأنشطة ال�ت 2. الإ

ي إقتصاد 
سلعة أو تقديم خدمة مناسبة لالستخدام والتبادل �ف

السوق. ويضم ذلك الزراعة والصناعة والتخزين والشحن إىل 
العمالء والتغليف ويمكن أن تضم توريد الخدمة مثل الخدمات 

نتاج غ�ي  المرصفية )العمليات التشغيلية وبعض عمليات الإ
المادية(، السياحة وأنشطة العقارات. 

3. أنشطة المنصة/الشبكة/المبيعات تضم جميع الأنشطة 
قامة بيئة تعاونية )قد تكون مادية أو رقمية( يتم خاللها  الالزمة لإ
تبادل القيمة. وهي عبارة عن الحفاظ عىل شبكة تشغيلية مجدية 

للوصول إىل العمالء وتشجيع المبيعات والتواصل مع أصحاب 
المصلحة. وتضم بعض الأمثلة أسواق البضائع والخدمات أو 

مجتمعات الويب لأسباب بيئية أو اجتماعية. 

دارة  4. إدارة سلسة التوريد تحدد جميع المهام الالزمة لإ
مبيعات الخامات والخدمات المقدمة من جهة أخرى وتأج�ي 

المنشآت أو أنواع التوريد الأخرى المطلوبة للعمليات التشعيلية 
الرئيسية الخاصة بنا. التوريد الصديقة للبيئة، عىل سبيل المثال، 

أصبح عنرًصا رئيسًيا لضمان سلسلة التوريد المستدام وزيادة 
اح القيمة المقدم من جانبنا.  القيمة العالمية لق�ت
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كة  عبارة عن جميع الموارد الالزمة لصياغة قيمة للعمالء. وهي تُعت�ب ضمن أصول الرسش
ف  ي الموظف�ي

المطلوبة لحماية ودعم الأعمال التجارية. وقد تتمثل هذه الموارد �ف
والأغراض المادية والفكرية والمادية. 

: يمكن تصنيف الموارد الرئيسية )رأس المال الداعم لأعمالنا( عىل النحو التاىلي

ف  ية. عبارة مجموعة من الأفراد الموهوب�ي 1. الموارد الب�ش
ف والمهرة تعتمد عليهم لتسي�ي وإدارة وتشغيل  والمتحمس�ي

ف فعلًيا هي جوهر  أعمالك. وتُعت�ب قائمة الأفراد المهم�ي
بداع  ي والقيادة والإ

وعاتنا. وتُعد سمات التفاؤل والتفا�ف مرسش
ي فريق تجاري مكتمل الأركان. مع 

أد�ف متطلبات يلزم توافرها �ف
تجاوز أدوار العمل التقليدية، المدير، الفنيون، قوة المبيعات، 
ف بالتنوع  ي يتم�ي ننصح بتكوين "فريق الأحالم"، وهو فريق برسش
ي تُعد 

البيولوجي فيما يخص المؤهالت والمهارات والطموح ال�ت
مفتاح النجاح لأعمالك.

2. الأصول المادية تضم عىل سبيل المثال منشآت التصنيع 
ي والمركبات والماكينات والأنظمة وأنظمة نقاط البيع 

والمبا�ف
وشبكات التوزيع. ويعتمد تجار التجزئة الكبار بشكل بالغ 

ي تُعد كثيفة الستخدام لرأس المال. 
عىل الموارد المادية، ال�ت

ي عملية التصميم 
وسوف نتناول المزيد حول الموارد المادية �ف

ي هذا الفصل.
ي �ف

البي�أ

3. الموارد الفكرية عبارة عن ماركات ومواد معرفية ذات ملكية 
اكات وقواعد بيانات  اع وحقوق طبع ونرسش و�ش وبراءات اخ�ت

خاصة بالعمالء. وجميعها تمثل مكونات مهمة بشكل كب�ي بالنسبة 
لقوة نموذج العمل. الجدير بالذكر أن الموارد الفكرية تحتاج إىل 

كات البضائع الستهالكية  نشائها وتطويرها. وتعمد �ش وقت لإ
بشكل كب�ي عىل الماركات الخاصة بها. بينما يعتمد الآخرون عىل 

ي يتم تطويرها عىل 
مجيات والملكية الفكرية المرتبطة بها وال�ت ال�ب

ائح أجهزة الجوال  نحو مستمر. يقوم أحد موردو مجموعة �ش
يحة  عريضة النطاق بإنشاء نموذج أعماله حول تصميمات الرسش

كة  ي الرسش
ي تج�ف

اع، وال�ت الدقيقة )الميكرو( الحاصلة عىل براءة اخ�ت
اخيص. الآن الأرباح الناتجة عن مصاريف منح ال�ت

4. الموارد المالية. تعتمد بعض نماذج الأعمال بشكل كب�ي 
عىل الموارد المالية و/أو الضمانات: كالمبالغ النقدية وخطوط 

 . ف ف المهم�ي ف الموظف�ي ي الأسهم لتعي�ي
اك �ف الئتمان، أو خيار الش�ت

اض مبالغ  قررت إحدى جهات صناعة التصالت العمالقة اق�ت
مالية من البنوك وأسواق المال، عىل سبيل المثال، وسيتم 

استخدام هذه الأموال لمزاولة نشاط التمويل من البائع، والذي 
اء بدلً من  كة عىل طلبات الرسش سيضمن استحواذ هذه الرسش

 . ف المنافس�ي

ن نصائح للمدرب�ي

يحة عمالء قام  اح عاىلي القيمة لكل �ش يقوم أحد رواد الأعمال بتحديد اق�ت
ي هذه الحالة، قد يلزم القيام بأنشطة خاصة أو توف�ي موارد 

بتحديدها. �ف
اح خاص. ومع ذلك، يمكن أيًضا إعداد قائمة  خاصة لغرض تقديم اق�ت

احات القيمة  وع بأكمله وليست لكل اق�ت بالأنشطة والموارد الخاصة بالمرسش
ائح.  وجميع الرسش

2-5 الأنشطة والموارد الرئيسية 
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حتديد األنشطة واملوارد الرئيسية قد يشبه التفكير بكيفية إعداد وجبة 
لصديق: جميع املهام والعمليات واملوارد التي يلزم عليك مراعاتها.

باإلضافة إلى بعض املكونات اجليدة القليلة )اخلامات واملوارد: أنواع 
مختلفة من اخلضراوات، الطاقة، املاء والتوابل(، حتتاج إلى مكان 

للطهي )البنية األساسية: مطبخ وبعض األدوات(، طريقة فعالة 
لتحضير املكونات )اإلنتاج: عملية الطهي( لغرض حتضير وجبتك 

وتقدميها للضيوف )التوزيع، املبيعات واخلدمة: تقدمي وتوزيع العشاء، 
تسلية الضيوف(. بعد تناول الوجبة يتعني عليك التخلص من اخمللفات 

األورجانيك وأكياس التغليف )إدارة انتهاء العمر االفتراضي: حتويل 
مخلفات األطعمة إلى سماد وإعادة تدوير أكياس التغليف البالستيكية(.
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ح ال�ش

كة ذات نشاط اجتماعي تهتم  تُعت�ب Au Grain de Sésame �ش
بالفنون والحرف البيئية المستدامة. وقد تم تأسيس هذه 

كة  ، وتشمل �ش ي عام ٢008 عىل يد الفنانة أسماء بناش�ي
كة �ف الرسش

، وكافيه مكتبة وورشة  ي
Au Grain de Sésame عىل معرض ف�ف

إنتاج للتدريب عىل الحرف البيئية. 

كة: وتضم أهم الأنشطة داخل الرسش

تدريب غير رسمي لسيدات مدينة الرباط سال 

بيع منتجات الحرف المنزلية

إدارة سلسلة التوريد

التعاون والتواصل الثقافي

ي يقومون بإدارتها واستخدمها، لدينا:
حول الموارد الرئيسية ال�ت

الخامات المادية مثل الورق واألصباغ والسلع 
المتداولة )كالمقاعد واألوعية( والبنية األساسية مثل 

المتجر والورشة.

الموارد الرقمية والفكرية، مثل مدونة الويب، والتي 
يقومون فيها بسرد قصصهم وتشجيع االستمرارية 

والوعي االجتماعي

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

استخدام خامات طبيعية محلية 
رخيصة يف املتناول، هو مفتاح النجاح.

كة: اسم ال�ش
Au grain de sésame

البلد:
المغرب

النشاط:
ي وورش فنية

تصميم بي�أ

سنة التأسيس:
٢008

رأس مال البدء:
)غ�ي متوفر(

رائد الأعمال:

أسماء بناش�ي

040٥
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ي استيعاب المعيار 
ي بمثابة منهجية تساعد �ف

يُعت�ب التصميم البي�أ
ي مرحلة تصميم المنتجات والخدمات ونماذج 

ي الفعال �ف
البي�أ

ف المناورة وطريقة  مكانيات وح�ي الأعمال. حيث يتسم بوضوح الإ
التطوير. إن التدخل المبكر يعطي مزيًدا من الحرية ويجعل من 

ي 
، فإن تب�ف الممكن صياغة حلول جديدة أك�ش فعالية وتطوًرا. وبالتاىلي
بداع والبتكار. ي سيوفر مساحات جديدة لالإ

منهجية التصميم البي�أ

اتيجيات  ي لمنتج أو خدمة ما عبارة عن تطبيق اس�ت
التصميم البي�أ

ي ترتبط 
ي للمنتجات والخدمات، وال�ت تتيح تقليل التأث�ي السل�ب

ورية، بينما يتم توليد المزيد من القيم  بالموارد والأنشطة الرصف
للعمالء وأصحاب المصلحة. 

ي تقليل الوزن 
مثال؟ إذا كنا نبيع سلع، مثل الأثاث، فقد نفكر �ف

والحجم، إزالة التغليف أو إعادة تصميم المنتج المراد بيعه 
. ي

بشكل مفكك الأجزاء لتقليل تكاليف النقل والأثر البي�أ

، ننصح بعمل مخطط للصورة  ي
لبدء تطبيق التصميم البي�أ

ي الخاص بأعمالنا مع أي عنرص مرتبط بدورة 
ة للنظام البي�أ الكب�ي

ي 
حياة المنتج وحل الخدمة الخاص بنا. يعتمد مفهوم التفك�ي �ف

ي الصفحات التالية.
دورة الحياة عىل 8 خطوات سنقوم بتناولها �ف

يتم حتديد أكثر من 80% من األثر البيئي 
وتكاليف املنتجات واخلدمات يف مرحلة 

التصميم، وهنا منتلك ميزة التفكير على نحو 
"بيئي" عند تصور منتج جديد أو خدمة جديدة.

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
يك سلسلة التوريد الخاصة بك �ش

يمكنك أيًضا محاولة تشجيع الستدامة والستمرارية داخل سلسلة التوريد الخاصة 
ي ومطالبتهم بدمج 

ف مورديك عىل معرفة المزيد بشأن التصميم البي�أ بك، وتحف�ي
ك لتوجيه  ي عمليات التأسيس المش�ت

اكم �ف . كما يمكنك إ�ش ي
اتيجيات التصميم البي�أ اس�ت

ك.  اتيجيات التصميم الصديق للبيئة نحو غرض مش�ت اس�ت

ن نصائح للمدرب�ي

ي خطوة غ�ي إجبارية كي تصبح "رائد أعمال صديق للبيئة"، عىل 
يُعت�ب التصميم البي�أ

ف  ك�ي الرغم من أننا نوىص بها بشدة. حيث يستطيع رائد الأعمال الصديق للبيئة ال�ت
. ومع ذلك، يمكن  وع اقتصادي كب�ي عىل إنشاء قيمة بيئية أثناء �يان تشغيل مرسش

ي 
وع، كما يُعد وسيلة لفتح آفاق التطور البي�أ ي إثراء المرسش

ي أن يساهم �ف
للتصميم البي�أ

. ف ي مواجهة المنافس�ي
وزيادة التنوع �ف

ن نصائح للمدرب�ي

المنتج، الخدمة أو كالهما؟ سُيطلب من رواد الأعمال الصديقة للبيئة توضيح إذا كان 
احهم للقيمة يعتمد عىل نظام الخدمة-المنتج )PSS( أو الخدمة فقط. ل  تنس  اق�ت

ي 
ي أغلب الأحيان، أن المنتج مرتبط بالخدمة الخاصة به والظروف المحيطة به �ف

�ف
معظم الوقت! عىل سبيل المثال، إذا كان رائد الأعمال الصديق للبيئة يقوم بزراعة 
ي مع الخدمة أيًضا، 

وبيع منتجات زراعية، فيجب عليه أن يستخدم التصميم البي�أ
ة العمالء والقنوات وعالقات العمالء. ومن ناحية أخرى،  كما هو الحال مع مسائل خ�ب

يقوم مورد خدمات، كالفندق مثالً بتوريد المنتجات والموارد المادية )الصابون، 
ف المنتجات  الماء، الطاقة ......(. ويُعد ذلك مهًما، لأن هناك عالقة بينية عميقة ب�ي

ي تحتاج بنية أساسية مادية 
ي تحتاج خدمات يجب بيعها واستخدامها والخدمات ال�ت

ال�ت
ي يلزم توريدها واستخدامها بشكل سليم. 

والمنتجات ال�ت

التصميم البيئي: خطوة 
نحو االبتكار البيئي
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التصميم البيئي ملنتج أو خدمة ما مياثل التفكير يف خطوات الوصفة، 
استراتيجيات مثل إدخال مكونات من مصدر أورجانيك )اختيار خامات 
أكثر استدامة(، استخدام أجهزة طهي فعالة )حتسني التقنية الفعالة( 

أو جتنب اخمللفات عند االنتهاء من الطعام )تصميم لتقليل اخمللفات(. 

يف هذا املسار، ميكننا دمج قيمة بيئية، توفير املوارد وجتنب التلوث وغير 
ذلك. ومبعنى آخر، ميكننا جعل منتجنا/خدمتنا أكثر صداقة للبيئة، 

وهذا ُيعد جانًبا مهًما لزيادة تنافسيتنا! 
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�ن

بطاقات التصميم البيئي: 
كيفية استخدامها؟

ن نصائح للمدرب�ي

ي حالة مزاولة رواد الأعمال لأعمال 
. �ف ي

هناك إجماىلي 9 بطاقات تصميم بي�أ
ف عليهم الطالع عىل جميع البطاقات. ومن  متعلقة بالمنتج-الخدمة، فيتع�ي
ف عليهم الطالع  ناحية أخرى، فإن الذين يركزون فقط عىل الخدمة، سيتع�ي

عىل البطاقات من 6 ح�ت 9. 

نُوىصي بالهتمام بحالت الخدمة )فقط(، لأن هذه الحالت تحتاج إىل توريد 
بنية أساسية مادية ومنتجات واستغاللها عىل نحو سليم. لذلك، هناك عالقة 

ف المنتجات والخدمات. تعرف عليها لغرض تقديم النصح  بينية عميقة ب�ي
لرواد الأعمال الصديقة للبيئة بشكل صحيح. 

ف  ي دليل التمارين بمثابة أدوات لتقييم وتحس�ي
ي المعروضة �ف

تُعت�ب بطاقات التصميم البي�أ
. ي

ف والبتكار البي�أ أداء منتجاتنا وخدماتنا تجاه البيئة لغرض تحديد نطاق التحس�ي

ي "مسارات �يعة"، حيث نطلب تحليل واحتساب 
تُعت�ب بطاقات التصميم البي�أ

ف الأنشطة والموارد الرئيسية من الناحية البيئية. وتحس�ي

ي نطلب فيها 
ي مختلفة، من ١ ح�ت 9، وال�ت

هناك إجماىلي 9 بطاقات تصميم بي�أ
ي 

الإجابة عىل أسئلة حول النواحي البيئية واحتساب أدائنا ثم تطبيق التصميم البي�أ
ف النتائج المعطاة. اتيجيات البتكار لتحس�ي واس�ت

2-5 لأنشطة والموارد الرئيسية 

البدء من البطاقة 1 ح�ت 8
تتكون كل بطاقة من 3 أجزاء.

الجزء الأول هو التقييم وهو عبارة عن إجابة ٥ أسئلة رئيسية 
حول الجوانب المختلفة لدورة حياة المنتج والخدمة. 

ي جميع 
ي هو الحتساب وهو يحاول التعمق �ف

الجزء الثا�ن
الجوانب الرئيسية الخمسة من خالل الإجابة عىل مجموعة من 

الأسئلة بكلمة نعم/ل. ومع كل إجابة صحيحة، نحرز نقاط. بعد 
ذلك، نقوم بتجميع كل النقاط للحصول عىل نقاط من 0 ح�ت 
3 نقاط لكل جانب. وللمساعدة عىل عرضها، نستخدم ألوان 

ات )من "حزين" ح�ت "سعيد"(  ( والتعب�ي )من الأسود ح�ت الأخرصف
كما هو وارد بالصورة. ويعطيك نظام الحتساب تلميحات حول 

ي ومدى 
ي يمكن استخدامها لتقييم أدائنا البي�أ

القياسات البيئية ال�ت
ومقارنة النتائج. 

" وهو عبارة عن مساحة  ن الجزء الثالث يُسمى "التحس�ي
ي منتجنا وخدمتنا 

فارغة لتوليد وصياغة أفكار يمكن تطبيقها �ف
ف النتيجة المحرزة. للقيام بذلك نستطيع الستلهام من  لتحس�ي

ي المدمجة بالبطاقة. عالمة عىل 
اتيجيات التصميم البي�أ اس�ت

ي تضم 
ك ،ال�ت ذلك، سوف تساعد مجموعات التأسيس المش�ت

اتيجيات  ي إيجاد اس�ت
، �ف ف بعض من أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

. فالوقت الحاىلي هو أنسب توقيت  ي
مبتكرة للتصميم البي�أ

ات للحصول عىل  للتفك�ي عما إذا كنا نستطيع تنفيذ التغي�ي
ي فقدناها خالل مرحلة الحتساب. وإذا كنا قادرين عىل 

النقاط ال�ت
ي جزء من الأجزاء الثالثة(، 

ح )ثا�ف ي صندوق الرسش
تطبيق ما نطرحه �ف

فسنكون قادرين عىل إضافة نقاط إضافية، وإذا لم نكن قادرين، 
ي 

سوف تظل النقاط المحرزة كما هي وسوف نكرر نفس الرقم �ف
خلية الحتساب الجديد.

كل بطاقة )من 1 حتى 8( تتكون من 3 أجزاء.
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�ن

ن نصائح للمدرب�ي
يجب توضيح مسالة مهمة حول آلية نظام الحتساب لتجنب سوء الفهم 

 . ح التمارين الواردة بدليل التمارين فيما يىلي خالل �ش

ي حالة قيام 
، �ف ي

ي جزء الحتساب بكل بطاقة من بطاقات التصميم البي�أ
�ف

ي أن نعم و ل ليست الإجابة 
ي تع�ف

رائد الأعمال بالإجابة بكلمة أخرى )ال�ت
شارة إىل ما  ير لهذه الإجابة، فضالً عن الإ الصحيحة(، فيجب عليه إعطاء ت�ب

ف عليه القيام به فيما يخص هذا الموضوع لإحراز النقطة. يتع�ي

اتيجية، فلن يحصل  امه القيام بذلك، دون تطبيق هذه الس�ت ف ي حالة اع�ت
�ف

رائد الأعمال عىل أية نقاط. 

ء عىل الفور.  ي
، يتاح له فرصة أخرى لتخاذ إجراء والقيام بسش ف ي جزء التحس�ي

�ف
ي لمنتجه أو 

اتيجية تابعة للتصميم البي�أ ي هذه الحالة، فإن تطبيق أية اس�ت
�ف

خدمته يمنحه نقطة إضافية يتم إضافتها للنقاط النهائية )الحساب الجديد(. 

ال ينتهي التصميم البيئي، حيث ميكنك 
حتسينه باستمرار وتشجيع رواد االبتكار 

البيئي على املضي قدًما. 

ي البطاقة 9!
ي النهاية، يتم إضافة النتائج النهائية �ن

�ن

ات  ي النهاية بتجميع النتائج )التعب�ي
بعد النتهاء من جميع البطاقات المخصصة، نقوم �ف

ي 
ي مصفوفة التلخيص وال�ت

ف �ف الملونة مع النقاط الخاصة بها( من الجزء الثالث التحس�ي
يمكن فيها احتساب النتيجة الإجمالية. وهنا تتاح لنا مساحة فارغة يمكننا إضافة أفكار أو 

ف المستمر.  اتيجيات فيها لغرض التحس�ي اس�ت

ن نصائح للمدرب�ي
ي حصلوا 

ما هي نتائج رواد الأعمال الصديقة للبيئة؟ كلما زادت النقاط ال�ت
" أخف وازدادت استدامة منتجاتهم وخدماتهم  ي

عليها، كلما كان "العبء البي�أ
ومشاريعهم التجارية! باستخدام هذه النتائج يمكنك تشجيع إجراء منافسة 
صحية بينهم لتعميق انخراطهم والحصول عىل نتائج أفضل. قد يقوم أحد 

ي وقت لحق 
رواد الأعمال بالحصول عىل النتائج مرة ثم يعود من جديد �ف

ف نتيجته إذا قام ببعض التحسينات. لتحس�ي
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تُستخدم التعبيرات واأللوان لتمييز النتائج.
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االستخدام والصيانةالتغليف والتوزيعاإلنتاجالخامات والموارد
اإلدارة عند انتهاء 
البنية التحتيةالمبيعات واالتصالالخدمةالعمر االفتراضي

  أ

NR إدارة الطاقةالشفافية والمعلوماتاألكسسوارات واألدواتسهولة إعادة االستخداماستهالك الطاقةتغليف الخاماتإدارة الطاقةالنوع وخامات

  ب

االستخدام المسؤولسهولة التجديدالمستهلكاتالتصميم المسطحإدارة المياهالكمية )الوزن(

دعم المنتجات صديقة 
البيئة والخدمات 

إدارة المياهصديقة البيئة

  ج
الخامات الفنية والمحتوى 

القابل إلعادة التدوير 
سهولة التفكيكالقابلية لإلصالحالقابلية للتكديسإدارة النفاياتوإمكانية إعادة التدوير

التصميم من أجل 
المشاركة وتبادل 

إدارة األعمالالخامات المكتبيةالخبرات

  د

المواد العضوية، القابلة 
للتجدد والتسميد

المواد الكيميائية 
المتانةوسائل النقلالداخلة والخارجة

وضع الملصقات 
التوريد الصديق للبيئةالمكالمات الجماعيةالتصميم من أجل التعليموالتعريف

  هـ

الطرق والمسافاتالعمليات والتكنولوجياموقع الموارد
تعدد الوظائف 
والحجم المدمج

المواد الكيميائية 
أحوال وسياسات العمالةالرحالت والمعارضسياسات التعويضالداخلة والخارجة

نتيجتك النهائية 

30-0060-3190-61120-91

12-0024-1334-2545-34
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 إذا كان لديك منتج، 
ابدأ هنا!

، بعيدا عن  ي
ي نضع بها تصور لمنتجاتنا من منظور بي�أ

ي الطريقة ال�ت
يجب التفك�ي �ف

ية وقلة التكلفة والسالمة والنواحي الجمالية،  المعاي�ي التقليدية )مثل الهندسة البرسش
إلخ(. 

لعمل ذلك، علينا استيعاب وتحديد مراحل دورة حياة المنتج. كما سبق مناقشته، 
نتاج، التغليف  تتحدد دورة حياة المنتج من خالل ٥ خطوات: الخامات والموارد، الإ

 . ي
اىصف والتوزيع والستخدام والصيانة وإدارة الإهالك عند انتهاء العمر الف�ت

ن نصائح للمدرب�ي

ي يحصل 
تذكر أنه كلما زادت كمية المعلومات ال�ت

وعة  عليها رائد الأعمال، كلما ازدادت معرفته بمرسش
ي الإرصار عىل 

التجاري وسلسلة التوريد، ولذا استمر �ف
هذه المسألة. الوصول إىل معلومات ثمينة سوف 
يساعد رائد الأعمال الصديق للبيئة عىل اكتشاف 

مواطن الضعف، واكتشاف المشاكل والبحث عن أفكار 
مراحل دورة حياة المنتججديدة من أجل التحسن.

املنتج هو اجلزء املادي )احلسي، امللموس( من مقترح 
القيمة، وهو ميثل العنصر األساسي الذي يرغب العميل 

دفع املال مقابله.
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�ن

1. الخامات والموارد 
ي هذه المرحلة  يطلب منا تحديد أي نوع من المكونات 

�ف
. تعد هذه  ي

والخامات والموارد سنستخدم ومن أين ستأ�ت
المرحلة مهمة حيث نقوم بتحديد "وعد" كل ما نحتاجه لعمل 

المنتج، فيما يخص الأعداد والأنواع وجودة الخامات وأي موارد 
أخرى نحتاجها)مثل الماء والطاقة ...(. 

ي هذه المرحلة، يمكننا انتهاز فرص عظيمة تخص استهالك 
�ف

المواد الخام، لنتخيل حجم التوف�ي إذا قمت بتقديم المنتج 
بنفس الجودة والأداء الوظيفي مع استخدام خامات أقل بنسبة 

 %٢0 
أو باستخدام محتويات معاد تدويرها بنسبة ١00% وأرخص ثمنا.

نتاج  2. الإ
نتاج الرئيسية )بما  ي هذه المرحلة، ينبغي علينا تحديد مراحل الإ

�ف
ي ذلك العمليات والمعالجات وعمليات التصنيع، إلخ(. تضفي 

�ف
المنتجات أك�ش تعقيدا، المشتملة عىل أجزاء موردة من مناطق 
وعنا التجاري. قد  بعيدة، الك�ش من جوانب المخاطرة عىل مرسش

ف  ي تحس�ي
نتاج، �ف ي مرحلة الإ

تساعدنا التقنيات الجديدة الفعالة، �ف

ي صناعة 
طريقة إنتاجنا للمنتجات أو تقديمنا للخدمات. �ف

النسيج، عىل سبيل المثال، يمكن استبدال عملية السفع بالرمال 
( بتقنيات الأوزون  ف )معالجة سطحية شديدة الخطورة للجي�ف

وخفض ما يصل إىل 67% من فاتورة استهالك الطاقة لكل وحدة!

3. التغليف والتوزيع 
ي هذه المرحلة، يطلب منا تحديد القضايا اللوجستية الرئيسية 

�ف
مثل البنية التحتية للتوزيع والتغليف وشبكة المتاجر, 

 : الجوانب البيئية الأساسية لهذه المرحلة تتعلق بما يىلي

وسائل النقل والمسافات
شكل وحجم ووزن مواد التغليف.

التصميم المبتكر للغالف والخامات، ووسائل النقل الجديدة 
ي العديد من المدن، 

أصبحت شائعة الأستخدام شيئا فشيئا. �ف
تعمل البدائل الصديقة للبيئة بشكل ممتاز. يتم توريد عبوات 

ة ومستدامة عىل الأقدام أو الدراجات، كطريقة أك�ش  صغ�ي
صداقة للبيئة لتقديم القيمة إىل العمالء.

خطوات دورة العمر

يف صناعة النسيج، على سبيل املثال، ميكن استبدال عملية 
السفع بالرمال )معاجلة سطحية شديدة اخلطورة للجينز( 

بتقنيات األوزون وخفض ما يصل إلى 67% من فاتورة 
استهالك الطاقة لكل وحدة!
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�ن

4. الستخدام والصيانة 
ترتبط مرحلة الستخدام بتفاعل العميل مع المنتج. ويمكن 

تقسيمها إىل ثالث مجموعات مختلفة:

ي تستهلك الموارد بشكل مبا�ش )المستهلكات، 
المنتجات ال�ت

ي المقام الأول( مثل لمبة أو كمبيوتر محمول.
الطاقة والماء �ف

ي تستدعي صيانة فائقة )الماء، الصابون، الطاقة 
المنتجات ال�ت

...( مثل صناعة النسيج أو أدوات المائدة. 

المنتجات قليلة الصيانة )ل تستدعي أي موارد تقريبا لصيانتها 
وإعادتها إىل العمل( كالمقعد مثال.

ف الأوىل والثانية، نظرا لأن  سوف نركز أول عىل المجموعت�ي
المنتجات المستهلكة للطاقة،عىل سبيل المثال، عادة ما تقدم 

ي هذه المرحلة من دورة الحياة. يساهم تشجيع 
أداءا سيئا �ف

ك، واتباع نمط إصالح أسهل وتصميم كالسيكي  الستخدام المش�ت
عىل إنشاء منتج طويل الأمد، تزداد قيمته بمرور الوقت، تماما 

مثل الخمر! 

ي 
ا�ن 5. إدارة التلف عند انتهاء العمر الف�ت

هذه هي نهاية عمر المنتج، ولكن، ما يحدث بعد ذلك يعتمد 

ي فكرنا فيها أثناء مرحلة التصميم.
عىل الطريقة ال�ت

من الممكن أن يجعل التصميم الجيد الصديق للبيئة منتجنا 
"خالدا" بصورة عملية وتجنب التلف والتخلص التام من مفهوم 

ي مقابل نوع من "إعادة الولدة" والتحول إىل منتج 
النفايات �ف

ي إطار نظام 
صناعي آخر أو مادة حيوية آمنة تعود إىل الطبيعة )�ف

إعادة التدوير الطبيعي(. 

ي ملحة نهاية العمر 
اتيجيات التصميم الصديق للبيئة �ف تنفيذ اس�ت

ي وتحقيق 
ف الأداء البي�أ قد تؤدي إىل الكشف عن فرص لتحس�ي

ات أو مصادر دخل أخرى. يمكن إعادة بيع العديد من  توف�ي
ي قطاعات أخرى من السوق، لذا فمن الأهمية بمكان 

المنتجات �ف
ي طريقة تصميم المنتج أو التعريف بالخدمة من 

إعادة التفك�ي �ف
أجل اقتناص هذه الفرص. عىل سبيل المثال، المشاريع التجارية 
طارات المستهلكة  عادة استخدام الإ المرتبطة بصناعة السيارات لإ
ء الذي كان عبارة عن نفاية  ي

ية. تحول السش ي الستعمالت الحرصف
�ف

خاصة )تكلفة!( لإحدى الصناعات إىل مادة خام رخيصة الثمن 
!(. رائع، أليس كذلك؟  للغاية لصناعة أخرى )توف�ي

ن نصائح للمدرب�ي

ي العتبار. يقوم القتصاد الدائري بتحويل 
ة لالهتمام ومبتكرة يراعى أخذها �ف اتيجية مث�ي توجد اس�ت

ي تحويل 
المشاريع التجارية إىل تقديم خدمات بدل من منتجات. المصطلح Servitisation يع�ف

ف لمنتجات "كيان آخر". المنتجات إىل خدمات، ويصبح مالكي هذه المنتجات مستخدم�ي

تاحة إمكانية  هذا "الكيان الآخر" قد يكون جهة صانعة أو موزع يحافظ عىل الملكية بكفاءة لإ
. تقلل هذه العملية من تأث�ي الملكية غ�ي الفعالة إىل خيار  ف الوصول أو التجربة غىل المستخدم�ي

. ف مبتكر آخر أك�ش استدامة للمستخدم�ي

أحد الأمثلة الحديثة عىل ذلك هي مشاركة السيارات. كل يوم يقوم المزيد من الناس 
بتغي�ي مفهومهم، من خالل التحول من الملكية غ�ي الفعالة وعالية التكلفة إىل بديل الدفع 
ي 

ي عىل البيئة من خالل استخدام السيارة �ف بالساعات. بهذه الطريقة، يخفضون الأثر السل�ب
ي تحتاج إىل ذلك فقط، ويوفرون الكث�ي من المال أيضا!

الأماكن والأوقات ال�ت

تنفيذ استراتيجيات التصميم الصديق للبيئة يف مرحلة 
نهاية العمر قد تؤدي إلى الكشف عن فرص لتحسني األداء 

البيئي وحتقيق التوفير أو مصادر الدخل ألخرى. 
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�ن

ح ال�ش

ف بهدف  Dawayer عبارة عن استوديو تصميم أسسه المصمم�ي
إنتاج منتجات صديقة للبيئة مصممة وفق أعىل معاي�ي الجودة. 

ابتكر استوديو Dawayer مادة خام جديدة وفريدة من نوعها 
مصنوعة من النفايات الزراعية الناتجة عن عمليات حصاد الأرز 

لية مستدامة وصديقة للبيئة مثل  ف نتاج أكسسوارات وأثاثات م�ف لإ
وحدات الإضاءة والطاولت والأدوات.

نتاج إىل التلف وأعيد  تمت دراسة منتجاتهم خطوة بخطوة من الإ
ف استهالك الخامات وتطبيق الممارسات الجيدة.  تصميمها لتحس�ي

ي تم تطبيقها هي: 
اتيجيات ال�ت بعض الس�ت

 
الدوائر المغلقة، اختيار مكونات معاد تدويرها 

)نفايات زراعية( كمواد خام. 

تقليل الكمية والحجم لتوزيع أكثر كفاءة

زيادة عمر المنتجات من خالل التصميم المتين والقابل 
لإلصالح.

تحفيز إعادة التدوير الفعالة عندما يصبح المنتج عديم 
الفائدة.

ي 
اتيجيات التصميم الصديقة للبيئة هذه �ف ساعدتهم اس�ت

ة لالهتمام، من المواد الخام وتوف�ي  الحصول عىل نتائج مث�ي
ي نفس الوقت 

ات البيئية، و�ف مصاريف النقل إىل خفض التأث�ي
تشجيع الصناعات المحيلة وتجنب النفايات الممكن تجنبها.

 مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

 "خامة قدمية لتجميل 
الديكور الداخلي"

كة: اسم ال�ش
DAWAYER

البلد:
مرص

النشاط:
التصميم الصديق للبيئة

سنة التأسيس:
)غ�ي معلومة(

رأس مال البدء:
)غ�ي معلومة(

رائد الأعمال:
حبيبة شوكت، خديجة 

يف ونعيمة الجوادي رضوان، سلمى �ش
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رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

وماذا عن اخلدمة؟ 
الخدمة هي إجراء مساعدة أو ممارسة العمل بالنيابة عن شخص ما، مجموعة من 

ي تتيح أداء مهام معينة أو توصيل القيمة. لعمل ذلك، سوف 
التعامالت والواجهات ال�ت

تحتاج إىل تجربة عميل مصممة جيدا )ما الذي سوف يشعر/تشعر به وتعيش وتتفاعل 
معه( ع�ب واجهة استخدام فعالة وممتعة )يمكن أن تكون قناة بيع أو موقع عىل سبيل 

المثال(. 

تقوم الخدمة عىل خلق وتوصيل وتبادل المعلومات والمشاعر، بل وح�ت الأمور المادية. 
، يتصل بالأشياء المادية أو ل يتصل بها. ذات طبيعة خاصة،  ي يوجد بها أمر تجري�ب

امن من منظورين: ف وع، حيث تعمل بشكل م�ت تختلف عن دورة حياة المرسش

تقوم اخلدمة على خلق وتوصيل وتبادل القيمة 
)املعلومات واملشاعر، بل وحتى األمور املادية(

ن نصائح للمدرب�ي

ح الخدمة بصورة أفضل؟ ليس ذلك بالأمر السهل دائما،  كيف يمكنك �ش
فنحن نعيش محاطون بالخدمات ولكننا ل نالحظها تقريبا.

بالنسبة لرائد الأعمال الذي يقوم بتقديم خدمة شائعة مثل تأج�ي 
ح والستيعاب،  الدراجات أو الخدمات المرتبطة بالسياحة، قد يسهل الرسش

أما بالنسبة للمشاريع ذات المنتجات، نوىصي بإيالء اهتمام لهم 
ف المنتج والخدمة. ي العالقة ب�ي

وتشجيعهم عىل التفك�ي بشكل أعمق �ف

ن )عمالؤنا(: يستخدمون الخدمة ويحظون   1. المستخدم�ي
بالتجربة والتفاعلية.

ف التجربة   2. المورد )نحن(: يقوم بتصميم وضبط وتحس�ي
وقابلية الستخدام. 

يعد كال المنظورين مفيدا لفهم "دورة حياة الخدمة" بشكل 
ف المستخدم ومقدم الخدمة باستجابة  ف العالقة ب�ي أفضل. تتم�ي

ي الوقت، ولذا يمكننا ضبط الأداء العام 
أك�ب بك�ش وديناميكية �ف

والحصول عىل نتائج أفضل من خالل الحصول عىل آراء 
. ف المستخدم�ي
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78

مربع التعابير اجملازية

تختص هذه اخلدمة بتصميم التجربة املقدمة إلى ضيوفك، الذين 
ينتظرون تقدمي وجبة الطعام لهم واالستمتاع بها. 

وهي تعكس كل ما عليك حتضيره وتقدميه )ماديا أو غير ذلك( 
جلعلهم راضني ومرتاحني. قد تتفق معي يف أنه ال يوجد وجبة جيدة 

)منتج( ما لم تقم بإعدادها وتقدميها بالشكل املالئم، هل يوجد؟

اخلدمات عبارة عن مجموعة من املشاعر )استمتاع ضيوفك مبذاق 
وجبة الطعام وضوء الشموع واملوسيقى( ومجموعة متنوعة من 

اإلعدادات اجليدة، مثل تصميم غرفة الطعام وتنظيم أدوات املائدة أو 
التحكم يف درجة احلرارة، وغيرها. 

لذا، لتوضيح األمر، إذا أردت تقدمي أفضل وجبة على اإلطالق، يجب 
أن تكون أفضل مضيف وأفضل جرسون، وليس أفضل شيف فقط!

ف
رو

مع
ر 

غي
ر/ 

ليك
. ف
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

تصميم الخدمة بشكل صديق للبيئة!

نا عىل  ف حيث أننا نقوم بتأسيس عمل تجاري صديق للبيئة، سوف نركز مجهودنا وترك�ي
القضايا البيئية المرتبطة بالخدمات. لن يكون ذلك سهل المنال مثل تصميم المنتج 

بشكل صديق للبيئة، نظرا لعدم توافر الخامات )ولكننا سنجد طريقة التعامل معها!(.

ي تصميم 
ف �ف ف الرئيسي�ي لتوضح هذا التحدي عىل وجه الخصوص، نوىصي بمراعاة الجانب�ي

الخدمة بشكل صديق للبيئة:

السلوك المتعلق بطريقة تفاعل المستخدم داخل الخدمة، خطوة بخطوة.

الأكسسوارات المادية هي المنتجات والموارد المصاحبة للتجربة )أي أداة قياس أو 
ي الخدمة(.

عنرص مادي مستخدم �ف

من خالل تصميم اخلدمة بشكل صديق للبيئة، ميكننا 
التأثير على سلوك عمالئنا ونظرتهم للبيئة. فيما يبدو 

أن تصميم منتج بشكل صديق للبيئة أسهل، يتيح تصميم 
اخلدمة بشكل صديق للبيئة فرصا هائلة لالبتكار مع 

جلب قيمة مضافة أعلى للبيئة.

يدور تصميم الخدمة بشكل صديق للبيئة حول األجزاء المادية وطريقة استخدامها 
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ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

تصميم الخدمة: سلوك يتسم بالمسؤولية 

ف المستخدم والبنية التحتية السلوكيات  يحدد التفاعل ب�ي
ويعدل العادات. العوامل الفسيولوجية والثقافية والعاطفية 

ف للخدمات  ي طريقة تجربة المستخدم�ي
شديدة الأهمية �ف

واستمتاعهم بها. 

ي حاجة إىل الوصول لعادات أك�ش استدامة من 
إذا كنا �ف

ف  مستخدمينا، علينا فهمهم بشكل أفضل. بصفة عامة، يمكننا تمي�ي
اتجاه الأشخاص إىل مزيد من الكسل مرة بعد أخرى إذا كانت 

الظروف مواتية. لذا، نوىصي بتصميم التفاعل بشكل يتطلب أقل 
مجهود مع أقل عدد من الخطوات أو النقرات أو الإجراءات إن 

أمكن. 

عىل سبيل المثال، إذا أردنا تقليل استهالك الماء بغرف 
ف أو التكنولوجيا،  الفندق، يمكننا العتماد عىل وعي المستخدم�ي

ي تشجيعهم من خالل 
إل أنه ربما يكون من الأفضل البدء �ف

ة لالهتمام. الطبيعة  الجوائز والخصومات أو الأفكار المث�ي
ي العتبار عن 

ية عبارة عن عالم معقد، لنضع ذلك �ف البرسش
نشاء فرص للحصول عىل ممارسة  تصميم الخدمة، كطريقة لإ

فعالة! 

ي تطبيق هاتفي قد يساعد الآلف من 
ربما يتمثل المثال الآخر �ف

ي السوبرماركت أو تشجيع 
ي اتخاذ الخيار الصحيح �ف

ف �ف المستخدم�ي
الستهالك المسؤول أو تقديم معلومات حول الزراعة الحيوية. 

ولذا، فحتى إذا كنا نقوم بتقدمي خدمات، يجب 
علينا التفكير يف جميع املكونات املادية التي 
نحتاجها خلدمة مستخدمينا والتخطيط لها.

تصميم الخدمة: الأكسسوارات المادية 

ترتكز معظم مشاريع الخدمات عىل عنارص مادية. من أنواع 
الورق )الجرائد وتذاكر الحفالت الموسيقية والعقود...( 

ة )بطاقات sim الهاتفية  إىل الأدوات والأكسسوارات الصغ�ي
وبطاقات الئتمان، ومن البضائع )المناشف والصابون 

ة )السيارات ومعدات الغوص  والطعام...( إىل المنتجات الكب�ي
ي يتم بها إنتاج هذه العنارص، 

والأثاث...(. الطريقة ال�ت
ي عىل البيئة والمجتمع.  المستخدمة والمتحركة لها تأث�ي نس�ب

كما تعلمنا سابقا، من المهم تقييم وخفض الآثار السلبية لهذه 
المنتجات. ولذا، فتحى إذا كنا نقوم بتقديم خدمات، يجب 
ي نحتاجها لخدمة 

ي جميع المكونات المادية ال�ت
علينا التفك�ي �ف

مستخدمينا والتخطيط لها.

ي مجال الخبار والفعاليات، عىل سبيل المثال، شهدنا انتقال 
�ف

ثوريا من الأصول المادية إىل الأصول الرقمية، الجرائد وتذاكر 
ي طريقها المتسارع نحو الندثار. 

الحفالت الموسيقية �ف
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ي مدينة القاهرة ضمن الأصعب عىل 
يعد الزحام المروري �ف

مستوى العالم. تعد مشكلة المرور شديد التلوث والمعاناة 
ى. قد يمثل  ي المدن المرصية الك�ب

ة �ف والفوىصف مشكلة كب�ي
ي المدينة تجربة صعبة. خطر لتيس�ي الهواري وفريقه 

التجول �ف
ة لالهتمام، توصيلة، خدمة حافالت مبتكرة تقدم رحلة  فكرة مث�ي

ي شوراع القاهرة. 
نتاجية والمرح والمتعة �ف خاء والإ ف بالس�ت تتم�ي

ف بالبهجة والمرح من  أرادوا إنشاء بديل جديد لوسائل النقل، تتم�ي
ف أنها  ف ح�ي ي بيئة النقل السلبية، ف�ي

الخارج وتمثل نقطة مضيئة �ف
خاء من الداخل. وهي تستند إىل مجتمع  مريحة وباعثة عىل الس�ت

ف يشعرون  ي بأن الرحلة يجب أن تجعل المستخدم�ي
ورؤية تقىصف

بيوم أفضل، وليس خالل الرحلة فقط. كيف يعمل؟ يتم نقل 
ي نقاط محددة مسبقا ويتمتعون بمزايا إضافية 

الركاب وإنزالهم �ف
اك لشهر كامل والذي  أيضا. تتوفر باقات من ١0 رحالت أو اش�ت

ي الشهر. 
يكلف ما يقرب من ١30 دول �ف

ي مجال 
اتيجيات الآتية عمليا لتشجيع التجديد �ف تم تطبيق الس�ت

ي القاهرة.
النقل العام �ف

تحفيز الروح الجماعية وتشجيع االستخدام المشترك 
لوسائل النقل

تركيب أسطح خضراء )بها نباتات( لزيادة الوعي 
حول التلوث في المدينة والتعاون مع شركات الطاقة 

الشمسية ومساعدتهم للحصول على الدعايا الالزمة

وضع الطرق مع العمالء والتي تم طلبها بناء على 
مساراتهم المشتركة

تركيب واي فاي وطالء السيارة بألوان زاهية لجعل 
التجربة ممتعة

تعليم السائقين ليكونوا أكثر وعيا بقواعد المرور 
والقيادة بهدوء أكبر لتخفيف الضغط عن المسافرين

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

استخدام "النصائح اخلضراء" لتحويل 
رحلة" احلافلة غير املريحة إلى جتربة 

ممتعة وباعثة على االسترخاء

كة: اسم ال�ش
توصيلة 

البلد:
مرص

النشاط:
خدمة النقل الجماعي

سنة التأسيس:
٢0١٢

رأس مال البدء:
)غ�ي معلومة(

رائد الأعمال:
تيس�ي هواري والفريق
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البيع والتواصل بشكل مسؤول
وع التجاري حيث أنها تهدف إىل  يعد كال من التواصل والبيع من أهم مكونات المرسش

تقديم قيمة عادلة إىل العمالء من خالل عمل رواد الأعمال. وبناء عليه، ينبغي أن نكون 
ي الواقع، نحن نعلم أك�ش من أي شخص 

جاهزين للخروج وبيع المنتجات أو الخدمات. �ف
آخر عن ماهية المنتج/الخدمة!

بدون بائع جيد، ستتضاءل فرصك، ح�ت إذا كان المنتج هو أفضل المنتجات عىل 
الإطالق.

الشفافية والقابلية للتتبع 
للتواصل بشكل مسؤول، تعد الشفافية والمعلومات أمورا 

 ،" ء "صديق للبيئة" أو "أخرصف ي
هامة. إذا كان يتوقع منا بيع �ش

ي معرفة ما يقبع وراء المنتجات والخدمات 
ف �ف يرغب المستهلك�ي

الصديقة للبيئة، لذا كن مستعدا لتقديم مزيد من المعلومات 
عند توجيه الأسئلة إليك. 

ي معرفة ما يقبع خلف المنتجات والخدمات 
يرغب العمالء �ف

الصديقة للبيئة الذي يدفعون مالهم لأجلها.

التسويق الصديق للبيئة
يقصد به عملية بيع المنتجات و/الخدمات المرتكزة عىل فوائد 

بيئية بفضل التسويق الصديق للبيئة، يمكن أن تصبح المنتجات 
ي المستقبل داخل السوق 

والخدمات الصديقة للبيئة أك�ش نجاحا �ف
وتصل إىل عمالء جديد و/أو أوضاع أفضل.

اء )أو وضع الملصقات   وضع الملصقات الخ�ن
 الصديقة للبيئة(

ي لها 
ي التعرف عىل المنتجات والخدمات بسهولة وال�ت

تساعد العميل �ف

ي معظم الحالت، يعد ذلك خيارا 
. �ف ي

اىصف ي أقّله طول عمرها الف�ت
أثر بي�أ

يعي  طار الترسش ي حالت أخرى وفقا لالإ
تطوعيا، عىل الرغم من كونه إجباريا �ف

ونية أو  لك�ت للدولة. يمكن إجبار المنتجات مثل الأجهزة الكهربائية والإ

ي 
ي عىل وضع ملصق صديق للبيئة للتما�ش

المنتجات الكيميائية أو ح�ت المبا�ف

مع المتطلبات القانونية أو احتياجات السوق. قد تلطب بعض الأسواق 

ط لدخول مثل هذه الأسواق.  الخاصة أيضا هذا النوع من الملصقات، كرسش

ابق عىل اطالع وابحث عن فرص وضع الملصقات الصديقة للبيئة! 

قد تتطلب بعض األسواق اخلاصة أيضا هذا 
النوع من امللصقات، كشرط لدخول مثل هذه 
األسواق. ابق على اطالع وابحث عن فرص 

وضع امللصقات الصديقة للبيئة! 

نصيحة لرواد الأعمال
تواصل بحكمة

إذا كنت مهتما باعتماد منتجك، يمكنك معرفة المزيد عن الملصقات 
يعية وتكاليفها.  الصديقة للبيئة المتوفرة، ومتطلباتها الفنية والترسش

 . ي شخىصي
عىل الرغم من ذلك، نوىصي أن تبدأ ببساطة من خالل إعالن بي�أ

عالن عن المزايا البيئية لمنتجك أو خدمتك!  فتلك طريقة أ�ع وأرخص لالإ

2-5 لأنشطة والموارد الرئيسية 
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ح ال�ش

ي الخالية 
كة O"Dassia Peintures ببيع دهانات المبا�ف تقوم �ش

من المذيبات وذات القاعدة المائية بالكامل. أّسس السيد عبد 
كة، عرضه عىل سوق شديد التنافسية  ، مؤسس الرسش ي

الصمد جنا�ف
ي المغرب، حيث ل تزال سوق الدهانات الصديقة البيئة 

�ف
مستغلة أقل ما يمكن. 

ي حاجة لمن يطلعهم عىل مزايا المنتجات 
لكن ل يزال العمالء �ف

الصديقة للبيئة، ويلزم البحث عن حجج بيع قوية. ولذا، رّكز 
السيد عبد الصمد طريقة تواصله عىل الصحة والسالمة: 

تخفض منتجات O"DAssia من خطر حدوث 
الربو والحساسية وتجنب الروائح الكريهمة أثناء وبعد 

الدهان.

ينخفض زمن الجفاف من 48 ساعة )الدهانات 
المشتملة على مذيبات( إلى ساعة واحدة، 

أمان فائق نظرا للمكونات غير القابلة لالشتعال

كما أشار إلى بعض مواصفات األداء الفنية )طالء قابل 
للغسل، لون غير متغير، سهولة استخدام أنواع الدهانات 

المائية الخالية من المذيبات(. 

ح ما المقصود بعبارة "صديق  وظيفة حجج البيع هذه هي �ش
ي تحدث لهم 

ف بالمشاكل ال�ت للبيئة"، من خالل تذك�ي المستهلك�ي
أثناء استخدام الدهانات لأغراض شخصية، وإطالعهم عىل 

قضايا السالمة

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

كيف ميكن أن يهتم اجلميع 
"باملشاريع الصديقة للبيئة

كة: اسم ال�ش
O"DAssia Peintures

البلد:
المغرب

النشاط:
إنتاج وتسويق الدهانات الصديقة للبيئة

سنة التأسيس:
٢007

رأس مال البدء:
١.١ مليون يورو

رائد الأعمال:

ي
السيد عبد الصمد جنا�ف

040٥

الصورة: غير معلوم
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فعالية إدارة البنية التحتية

ف بالكفاءة ل ترتبط بالمنتجات  وع التجاري بخلق قيمة تتم�ي تتعلق إدارة البنية التحتية والمرسش
أو الخدمات بشكل مبا�ش وإنما من خالل إدارة أك�ش حكمة للمنشآت )الفنادق والمكاتب 

والمتاجر، إلخ( والبنية التحتية الأساسية وطرق العمليات التجارية. تتضمن الأمثلة كفاءة 
ف أو تجنب الطباعة.  ي مكاتبنا وتغي�ي عادات العامل�ي

استخدام الطاقة والماء �ف

الرقمنة
ي وجود ثورة المعلومات، ربما لحظت أن 

، �ف ي الوقت الحاىلي
�ف

الكث�ي من الأعمال التجارية تتحول من عالم مادي إىل عالم 
كات ورواد  . لعمل ذلك، اختار الكث�ي من الرسش ي أك�ش

اىصف اف�ت
ء إىل تطبيقات رقمية والعمل عن بعد،  ي

الأعمال نقل كل �ش
نت بصورة واسعة، تتيح لفريق  ن�ت كما تتنامى التطبيقات ع�ب الإ
ف وقتا أطول ونمط حياة أك�ش استدامة، من خالل تجنب  العامل�ي

الحوسبة اليومية. وهذه طريقة جيدة لبدء خفض أث�ي البنية 
التحتية!

التوريد الصديق للبيئة
اتيجية  ي الحصول عىل الأصول الس�ت

التوريد الصديق للبيئة يع�ف
ي نحتاج إليها من الموردين أصدقاء البيئة، المعروف عنهم 

ال�ت

اء. وهي  ف عىل الملصقات الخرصف سياساتهم البيئية أو الحاصل�ي
اء المنتجات  ة لالهتمام يمكن اكتشافها. يمكن �ش تمثل فرصة مث�ي

والحصول عىل الخدمات والبنية التحتية الصديقة للبيئة أو 
المنتفع بها أو المستأجرة لتقديم حلول صديقة للبيئة للعمالء. 

وعنا التجاري  ي مرسش
يتعلق وجود سياسة توريد صديقة للبيئة �ف

بتقوية جوهر عملنا الصديق للبيئة من خالل الحقائق، ومن 
الممكن أن تكون مفيدة للغاية لأغراض التسويق الصديق للبيئة! 

ي صناعة السياحة الصديقة للبيئة، تستخدم 
عىل سبيل المثال، �ف

الكث�ي من الفنادق بالفعل )وعادة ما يوجد عليها الملصق 
الصديق للبيئة( منتجات الصابون والمواد الكيميائية والصحة 

ة متجانسة لمستخدميها.  لتقديم خ�ب

تتعلق فعالية إدارة البنية التحتية بطريقة إدارة 
بنيتنا التحتية وأعمالنا بطريقة أكثر استدامة. 
وبالتالي، فهي مرتبطة بخلق قيمة مستدامة ال 

تتصل باملنتجات أو اخلدمات بشكل مباشرة 
وإمنا من خالل إدارة أكثر حكمة للمنشآت 

)الفنادق واملكاتب واملتاجر.(

2-5 لأنشطة والموارد الرئيسية 
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8٥

مربع التعابير اجملازية

املبيعات والتواصل هي الطريق الذي من خالله جنذب 
الضيوف لتذوق واستحسان قيمة وجباتك. قدرتك على تقدمي 
معلومات مثيرة لالهتمام وموثوقة هي املفتاح. الشفافية بشأن 

الوصفة وعملية الطبخ تضيف قيمة خاصة لعملك، وسوف 
تلقى استحسانا كبيرا من ضيوفك.

فيما يتعلق بفعالية إدارة البنية التحتية، ميكننا التفكير 
يف غرفة الطعام، حول الطريقة التي تقوم من خاللها بإدارة 
املسائل املتعلقة باإلضاءة ودرجة احلرارة والتهوية. لتحسني 

هذه اجلوانب، ميكنك حتى البدء بخدعة ذكية لتوفير الكثير 
من الطاقة واملياه. 

ف
فيلي

ن 
يفا

/ إ
لي

دو
ك ال
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ة. 
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�ن

النتائج المتوقعة 
نتوقع هنا أن نحصل عىل نهج أوىلي 
دارة الحسابات يتيح لنا الحفاظ  لإ

وعنا التجاري بشكل  عىل استدامة مرسش
صحيح. من الهام للغاية الحفاظ 

عىل بنية تكاليف متوازنة تماما لتجنب 
ي هذه 

الفشل. كما يمكننا البتكار �ف
النقطة، من خالل خفض بنية النفقات، 

وبصفة خاصة النفقات الثابتة، من 
خالل تنفيذ آليات/أدوات معينة تعمل 

عىل خفض النفقات. 

ملخص

اء المواد الخام إىل دفع تكلفة  للعمل التجاري العديد من التكاليف المختلفة، من �ش
ة(  يجار والمرتبات. من خالل التصنيف الجيد لهذه النفقات )النفقات الثابتة والمتغ�ي الإ

ي هذا الفصل/الجزء، نقوم بمراجعة 
ف أداءه. �ف وع التجاري وتحس�ي يمكن تحليل المرسش

ة عىل اتخاذ  وعنا التجاري ومساعدة كب�ي دارة الصحيحة لمرسش المفاهيم الأساسية لالإ
قرارات تستند إىل معلومات أفضل.

من املهم للغاية احلفاظ على بنية تكاليف 
متوازنة متاما لتجنب الفشل. 

2-6 بنية  التكاليف
حافظ على التوازن الجيد لبنية التكاليف، وبصفة 

خاصة التكاليف الثابتة القليلة، من أجل إطالق 
مبادرتك بأسرع ما يمكّن!

اذهب إىل التمرين ١6 
بنية التكاليف 

)دليل التمارين، صفحة ١٢4–١٢٥( 

2-6 بنية التكاليف
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�ن

التكاليف الثابتة 
مقابل التكاليف 

املتغيرة

تش�ي ببنية التكاليف إىل الأنواع والأجزاء النسبية للتكاليف الثابتة 
وع التجاري. تتغ�ي نسبة التكاليف  ي يتكبدها المرسش

ة ال�ت والمتغ�ي
نتاج. فيما تظل التكاليف الثابتة عىل  ة تبعا لحجم الإ المتغ�ي

وع. أمثلة عىل التكاليف  حالها، بغض النظر عن حجم إنتاج المرسش
ة: المواد الخام وأجور العمال  )إذا كانت العمالة  المتغ�ي

مؤقتة(، والطاقة/الوقود الالزمة للماكينات. أمثلة عىل التكاليف 
ي المقر الرئيسي والتدفئة 

ف �ف يجار ومرتبات العامل�ي الثابتة: الإ
ف وفوائد القروض. والإضاءة والتأم�ي

ي حالة استخدام 
نستخدم بنية التكاليف لتحديد الأسعار، �ف

لقاء الضوء عىل  اتيجية تسع�ي مبنية عىل التكلفة، وكذلك لإ اس�ت
ي يمكن خفض النفقات فيها أو التحكم فيها بشكل 

المواضع ال�ت
وعنا  أفضل عىل الأقل. يمكننا تغي�ي المكانة التنافسية لمرسش
ي 

التجاري من خالل تعديل بنية التكلفة الخاصة به، ليس �ف

ة  ف مكونات تكاليفه الثابتة والمتغ�ي المجمل وحسب، وإنما ب�ي
أيضا. عىل سبيل المثال، يمكننا تكليف أحد الموردين بالقيام 

بوظائف أحد الأقسام عىل أن يتم حسابه وفق مستويات 
كة. بعمل ذلك، تخلصنا من إحدى النفقات الثابتة  استخدام الرسش
كة سوف تربح المال  ي أن الرسش

ة، مما يع�ف وتحويلها إىل نفقة متغ�ي
ي مستويات البيع المنخفضة. 

�ف

وبصفة خاصة عن بدء العمل وعدم ربح الكث�ي من الماء، 
واستمرار الحاجة إىل جذب العمالء وما إىل ذلك، لذا من الأهمية 

بمكان خفض نسبة التكاليف الثابتة إىل أقل قدر ممكن. 

تحدد التكاليف المتغيرة )المواد الخام، الطاقة/الوقود للماكينات، إلخ( والتكاليف الثابتة 
)اإليجار، المرتبات، التدفئة، اإلضاءة( بنية التكاليف الخاصة بنا

كلما كانت التكاليف التي نضعها يف جانب 
التكاليف املتغيرة أكثر، كلما كان ذلك أفضل!

2-6 بنية التكاليف
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ن نصائح للمدرب�ي

من المهم أن يكون رواد الأعمال الصديقة للبيئة عىل وعي أن بنية التكاليف 
ي تم تحديدها سابقا، 

بطة بشكل مبا�ش بالأنشطة والموارد الرئيسية ال�ت م�ت
ي هذه المرحلة، سوف يدرك رائد 

ح القيمة. �ف ي ترتبط بدورها بمق�ت
وال�ت

اء والتنفيذ. وإذا كان  الأعمال صديق البيئة النفقات المرتبطة بعمليات الرسش
اؤه، يمكن لرائد الأعمال دائما العودة ومراجعة الأنشطة  هناك ما ل يمكن �ش
ي تم تحديدها. تعد هذه عملية تفاعلية وتذكر أن أي تغي�ي قد 

والموارد ال�ت
يكون له تأث�ي عىل النموذج التجاري بالكامل!

التكاليف املباشرة مقابل 
التكاليف غير املباشرة

تكلفة الفرص الضائعة
ة من خالل إنتاج سلعة أو  ة عبارة عن نفقات يمكن تحديدها مبا�ش التكاليف المبا�ش

ي ل يمكن 
ة فهي التكاليف ال�ت تقديم خدمة، كالمواد الخام مثال. أما التكاليف غ�ي المبا�ش

ي كل منتج نظرا لحتمية دفعها بغض النظر عن إنتاج السلعة أو تقديم 
أن تتساوى �ف

/المكاتب عىل سبيل المثال.  الخدمة، كإيجار المب�ف

ميكن من خالل املشروع التجاري قياس نتائج أحد 
القرارات من خالل مقارنته مع املكاسب )عادة ما يتم 

قياسه باملكاسب أو العائدات( التي كان املمكن احلصول 
عليها حال اتخاذ اخليار األفضل الثاني.

ف بدائل أخرى عند اختيار أحد  تكلفة الفرصة الضائعة هي خسارة مكسب محتمل من ب�ي
وع التجاري قياس نتائج أحد القرارات من خالل مقارنته  البدائل. يمكن من خالل المرسش

ي كان الممكن الحصول 
مع المكاسب )عادة ما يتم قياسه بالمكاسب أو العائدات( ال�ت

اء ماكينة  . يمكن مقارنة الفرصة الضائعة لرسش ي
عليها حال اتخاذ الخيار الأفضل الثا�ف

جديدة مع فوائد إنفاق المال عىل حملة دعائية جديدة، عىل سبيل المثال. 

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
ي
تقليل رأس المال المبد�أ

ة لإطالق منتجك/ ورة إىل استثمارات كب�ي ل تحتاج بالرصف
خدمتك. يمكن تقليل تكاليف التطوير من خالل العديد 

ي 
ى لحقا. عالوة عىل ذلك، ل تفكر �ف من الطرق، كما س�ت

وعك: قد يساعدك  احتياجك إىل تطوير كل جانب من مرسش
ي 

وعك �ف ي أنشطة مرسش
يك الصحيح لتب�ف العثور عىل الرسش

توف�ي الكث�ي من الوقت والمال.

2-6 بنية التكاليف
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التكاليف مثل النفقات يف حالة الطبخ، التسخني، املكونات، إيجار 
املكان، إلخ. فهي عوامل أساسية يف حتديد اجلودة واالحتماالت للوجبة 

التي تقوم بطهيها. التكاليف املرتفعة )مكونات أفضل، أدوات مطبخ 
أفضل، إلخ( عادة ما تؤدي إلى وجبة أفضل، ولكن ال يستطيع اجلميع 

حتمل هذه النفقات )إذا قمت بوضع سعر ثابت للوجبة يف هذا املثال(. 
إنها تؤثر على مقترح القيمة وعلى جودة الوجبة، كما أنها تؤثر أيضا 

على الضيوف.

إذا كنا نعد الوجبة ألصدقائنا، تتمثل أمثلة التكلفة الثابتة يف دفع 
إيجار املنزل وجتهيز املطبخ )فرن، ثالجة، إلخ( أو وجود أطباق ومفارش 
مائدة أنيقة. على اجلانب اآلخر، تتمثل التكاليف املتغيرة يف املال الذي 
مت إنفاقه لشراء املأكوالت أو املشروبات اخلاصة بالوجبة. وباملثل، تشمل 

النفقات املباشرة الطعام، وغير املباشرة اإليجار. ميكن أن تكون تكلفة 
الفرصة البديلة يف هذه احلالة هي كمية املال الذي لم نكسبه يف هذا 

اليوم الذي انشغلنا فيه بإعداد وجبة الطعام ولم نتمكن من العمل.
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ملخص
ي تمثل الأموال )ليس الربح، والذي هو العائد  

تعد مصادر العائدات لبنات البناء ال�ت
كة من كل قطاع من قطاعات العلماء.  ي تحصل عليها الرسش

مخصوما منه النفقات( ال�ت
كة والموارد الأخرى ذات  بدائل العائدات المبتكرة تمثل إيجاد طريق لتحويل عروض الرسش

ف وأين يمكن أن  ي فهم ما يسعد العمالء والمستخدم�ي
القيمة إىل أموال. تكمن الأهمية �ف

. نماذج جميع العائدات المبتكرة غالبا ما تتحدى  يكون العائد الجديد أو فرص التسع�ي
اضات الصناعة حول ما يمكن تقديمة، وما يمكن تحصيل الأموال عليه أو طريقة  اف�ت

ي أغلب الأحيان لعقود طويلة. يمكن 
اضات �ف جمع العائدات. ل يتم مراجعة هذه الف�ت

ة تنافسية  ف اتيجيات تسع�ي أو فوترة أو ملكية جديدة إىل خلق م�ي أن يؤدي تقديم اس�ت
يصعب تقليدها.

النتائج المتوقعة
ي 

يتوقع هنا أن نحدد الطرق المختلفة ال�ت
من خالل يمكننا خلق عائدات من كل 

قطاع من قطاعات عمالئنا. 

أنواع مصادر الدخل )من اليسار إلى اليمين(: رسوم االستخدام )السكن في نزل 
صديق للبيئة( بيع األصول )منتج صديق للبيئة أو غسالة مالبس صديقة للبيئة( أو 

اإلعالن )بانر لمنتج/خدمة صديقة للبيئة( واإليجار )سيارة كهربائية(.

 ميكن أن يؤدي تقدمي استراتيجيات تسعير 
أو فوترة أو ملكية جديدة إلى خلق ميزة 

تنافسية يصعب تقليدها.

2-7 مصادر العائدات 
حدد من أي تأتي مصادر العائدات، واعمل على 

تعظيمها من كل قطاع من قطاعات عمالئك! 
 اذهب إىل التمرين ١7. 

مصادر العائدات
)دليل التمارين، صفحة ١٢8( 

بعد انتهاء هذا التمرين، سوف تتمكن من 
مقارنة بنية التكاليف ومصادر العائدات 

لتقييم الربح المحتمل الذي يمكن 
وعك التجاري،  الحصول عليه من مرسش
من خالل التمرين ١8. ملخص التكاليف 

والعائدات.
)كتيب التمارين، صفحة 66(

2-7 مصادر العائدات
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كيف ميكن توليد 
مصادر العائدات؟

يجب أن تكون لدينا فكرة دقيقة عن أهمية كل مصدر عائدات وأيها يتطابق بشكل أفضل 
مع قطاع وقناة عمالء معينة. 

بيع األصول
يتم تصنيف بيع الأصل بهذه الطريقة إذا كان البائع يقوم 

ي ملكية المنتج بعد الدفع. 
ي التحكم الكامل �ف بإعطاء المش�ت

ي 
بعبارة أخرى، ينتقل المنتج من حوزة كيان إىل حوزة كيان آخر �ف
. عىل سبيل المثال، عندما يقوم رائد الأعمال  مقابل مبلغ ماىلي

الصديقة للبيئة ببيع منتج )تفاحة حيوية مثال(. 

رسوم االستخدام
بيع حق استخدام خدمة معينة، ويتوقف المبلغ الماىلي عىل 

ل  ف الستخدام. عىل سبيل المثال، يقوم العمالء بدفع رسوم لل�ف
الصديق للبيئة حسب نوع الغرفة وعدد لياىلي شغلها. تفرض 

خدمة الشحن رسوم عىل العمالء مقابل تسليم طرد من مكان 
إىل آخر.

رسوم االشتراك 
ي هذه الحالة بيع الوصول المستمر أو المتكرر إىل خدمة 

يتم �ف
اك شهري أو سنوي إىل أعضاءه  معينة. يقوم الجيم ببيع اش�ت

مقابل استخدام مرافقه. 

اإلقراض/التأجير/االنتفاع
يتم خلق مصادر العائدات من خالل منح شخص ما الحق 
ي سلعة معينة لمدة زمنية معينة مقابل رسوم. 

الحرصي �ف
يحصل المقرضون عىل عائدات، ويدفع المنتفع جزءا من التكلفة 

يجارات )السيارات  ي الإ
الكلية للملكية. تتمثل الأمثلة الشائعة �ف

والأكواخ والالآلت الزراعية، إلخ(.

الترخيص
ف  ي ح�ي

يحتفظ هنا مالكي المحتوى بحقوق الطبع والنرسش �ف
كات  اخيص إىل أطراف أخرى. تحصل �ش يقومون ببيع ال�ت

الدعاية عىل عائداتها بهذه الطريقة، كما يفعل حامىلي براءات 
اع لتقنيات معينة. الخ�ت

رسوم الوساطة
تستخرج العائدات هنا من خالل خدمة وسيطة تتم نيابة عن 

. يكسب الوسطاء ووكالء العقارات عمولة كل  ف أو أك�ش طرف�ي
اء. يمكن أن يلعب رائد الأعمال  مرة يتم فيها عملية بيع أو �ش

ف الذين يزرعون  ف المزارع�ي دور الوسيط أو الرابط ب�ي الأخرصف
، من خالل تقديم نموذج يجعل  ف المنتجات الحيوية والمستهلك�ي

التعامالت أسهل، مع الحصول عىل عمولة كل مرة تكتمل فيها 
اء.  عملية البيع أو الرسش

الدعاية
عالن عن منتج أو خدمة أو ماركة أساس  تشكل رسوم الإ
عالم  الإ الجرائد وصناعة  تعتمد  العائدات هذا.  مصدر 

عالن عىل  بشكل عام عىل هذا النهج، والذي توسع ليشمل الإ
مجيات. ال�ب ومبيعات  المواقع 

تعد مصادر العائدات أمرا 
أساسيا يف مشروعنا التجاري 

حيث ميكن خلقها بطرق عديدة!

2-7 مصادر العائدات
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ن نصائح للمدرب�ي

ي مصادر عائدات جديدة بخالف بيع الأصول 
شجع رواد الأعمال الصديقة للبيئة عىل التفك�ي �ف

ي إمكانية حصولهم عىل العائدات من خالل تقديم خدمة بدل 
التقليدي. دعهم يفكرون �ف

ة لالهتمام لتقليل الآثار السلبية عىل البيئة مع  من بيع منتج، حيث أنها قد تكون طريقة مث�ي
ي الوقت ذاته. 

الحصول عىل عائد مستمر �ف

ي الوقت 
ي نموذج فريميم، والذي يقدم خدمة مجانية وفاخرة �ف

كما يمكنهم أيضا التفك�ي �ف
ف بدفع مقابل المنتج/الخدمة، ولكن  ي هذه الحالة، لن يقوم معظم المستخدم�ي

نفسه. �ف
ي عدم عرض 

ي �ف
ي للراغب�ف

، مع الدفع المجا�ف يتقدم لهم إعالنات تمثل مصدر العائدات الرئيسي
ف الآخرين. ي خدمات إضافية ل يحصل عليها المستخدم�ي

عالنات أو يرغبون �ف الإ

آليات التسعير
قد يكون لمصادر العائدات آليات تسع�ي مختلفة، مثل قائمة أسعار ثابتة أو المساومة 

أو المزادات أو حسب السوق أو حسب الكمية أو إدارة العائد. 

. عىل الرغم  ات ثابتة وتظل بال تغي�ي عىل سبيل المثال، تعتمد الأسعار الثابتة عىل متغ�ي
اه أو الخدمة المطلوبة  من ذلك، قد تكون عرضة للتخفيضات وفقا لعدد الأشياء المش�ت

يحة معينة من العمالء(. وعىل الجانب الآخر،  )كما يمكن وضع السعر خصيصا لرسش
ي ومهارته التفاوضية.  يعتمد التسع�ي الديناميكي عىل حالة السوق ويخضع لقوة والمش�ت

اء )مثل الأماكن المتوفرة عىل  ي حالة إدارة العائد، يعتمد السعر عىل توقيت الرسش
�ف

ي هذه الصدد، سيكون التحدي الأك�ب لرائد الأعمال هو 
الطائرات أو غرف الفنادق(. �ف

اتيجية. وضع سعر وفقا لالس�ت

ح آلية التسع�ي من خالل التفاعل مع  سيكون من المث�ي لالهتمام إذا تمكنت هنا من �ش
العمالء والحصول عىل آرائهم، وحول عكس قيمته الحقيقية )أو المتوقعة(.

سيكون من املثير لالهتمام إذا متكنت هنا 
من شرح آلية التسعير من خالل التفاعل مع 
العمالء واحلصول على آرائهم، وحول عكس 

قيمته احلقيقية )أو املتوقعة(.

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
كن عىل معرفة بالنماذج التجارية الجديدة!

، اختيار  اء محىلي ي النمو: �ش
ة، التجاه إىل استهالك أك�ش عقالنية آخذ �ف عىل مدار العقود الأخ�ي

ي مقابل نفقات أعىل، تعزيز الستهالك قص�ي الأجل.. نحن نالحظ أنماط 
جودة أفضل �ف

استهالكية مختلفة، تقودها اهتمامات بيئية وصحية. عىل وجه الخصوص، يتجه القتصاد 
كة تهدف إىل خفض  ف المجتمعات وممثليهم، حول أهداف مش�ت ي إىل الجمع ب�ي

الدائري والتعاو�ف
تأث�ي الموارد وإعادة استخدامها بصورة أك�ش كفاءة.

ك. يشتمل ذلك عىل  قد تظهر نماذج تجارية جديدة من الصيغة الجديدة لالقتصاد المش�ت
النتقال من اقتصاد الملكية لأحد وظائف الخدمات. قد تحصل عىل المال مقابل التوف�ي 

ي المياه الذي يمكنك الوصول إليه بفضل خدماتك )بدل من بيع أجهزة توف�ي المياه(.
الحقيقي �ف

2-7 مصادر العائدات
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مصادر العائدات هي أشكال الدخل التي يجب عليها دفعها لشراء 
املكونات وأدوات املطبخ وأدوات التسخني وقيمة اإليجار، إلخ، ثم 

حتضير وطهي الوجبة بعد ذلك بشكل صحيح. إذا قام الضيوف بدفع 
ثمن الوجبة التي قدمتها لهم، فسيكون ذلك مصدر العائدات اخلاص 
بك. وإذا لم يدفعوا، كان يتعني على اآلخرين دفعها )املؤسسات العامة 

والرعاة، إلخ( لتتمكن من شراء املكونات وطهي الوجبة.

يف حالة املطعم، يتم احلصول على العائدات من فواتير العمالء. يف 
هذه احلالة، ميكن أن يدفع العمالء سعرا ثابتا لقائمة طعام تشمل 

املقبالت والطبق الرئيسي واملشروبات، أو رمبا يدفعون سعرا ثابتا 
لدخول البوفيه )يف هذه احلالة ميكنهم أكل أي شيء يرغبون فيه(. 

قد تتوفر خيارات أخرى أيضا يف املطعم! 
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ح ال�ش

وع  ج فكرة تأسيس مرسش كان لدى السيدان أم�ي روكمان وتومر زاكن�ب
ي مجال السياحة. وقام تحليلهم عىل الطلب الزائد 

تجاري �ف
ي إ�ائيل. وجودة فرصة فريدة لتقديم جولت 

عىل السياحة �ف
بالدراجات. عىل الرغم من جولت الدراجات شائعة الستخدام 

ي هذا 
ف �ف ف نشيط�ي ي الخارج، لم يكن هناك موظف�ي

إىل حد ما �ف
القطاع داخل إ�ائيل. 

ف لهم، كان عليهم بدء هذا القطاع  ونظرا لعدم وجود منافس�ي
ي وإنشاء الطلب. تركز عرضهم عىل خدمات عالية الجودة 

السو�ت
حهم عاىلي  تستهدف العمالء ذوي الرغبات الخاصة. وتم بناء مق�ت
القيمة عىل المخاوف المتعلقة بالسالمة والراحة: فريق عىل قدر 

عال من التدريب، لوجستيات فعالة وتطلب تخطيط الجولت 
الكث�ي من الموارد: تكاليف الستثمار، تكاليف التشغيل، تكاليف 

ي الحصول عىل الدراجات 
الفريق. تمثلت "النفقات الثابتة" �ف

وتخطيط المسارات والمواد الدعائية وتدريب الفريق. وتمثلت 
ف  ي تكاليف صيانة الدراجات والسيارات وتعي�ي

ة �ف التكاليف المتغ�ي
عمالة موسمية والوقود الالزم للتنقل. 

اتيجي لعطالت قيادة الدراجات الصديقة للبيئة كان  الوضع الس�ت
يدور عول الجودة العالية بال شك، وبالتاىلي كان من الأفضل العمل 

 .  عىل نطاق صغ�ي
وري تحديد آليات التسع�ي الحكيم وفقا للمعاي�ي  كان من الرصف

الصارمة الآتية: يمكن طلب أسعار مرتفعة لرفع تدفق العائدات. 
أتاح ذلك وجود هامش شخىصي كب�ي لأي جولة بالدراجات يتم 

بيعها. 

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

"فكرة بسيطة للعمالء ذوي 
الرغبات اخلاصة"

كة: اسم ال�ش
Eco-bike Cycling Vacations

البلد:
إ�ائيل

النشاط:
جولة بالدراجات

سنة التأسيس:
٢008

رأس مال البدء:
8.000 يورو

رائد الأعمال:
السيد أم�ي روكمان وتومر  

ج زاكن�ب

040٥

الصورة: البنك الدولي

ف القياس والتحس�ي التنفيذ
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن
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االختبار
3

التجاري  باختبار واعتماد حلنا  تختص هذه اخلطوة 
يف السوق. كما سبق بيانه يف اخلطوة 2، يتطلب كل 

جزء أساسي يف مخطط العمل التجاري الصديق 
املبني  االفتراضات  اعتماد  األولي(  )النموذج  للبيئة 

عليها. من خالل التكرارات املتعددة، يف ظل ظروف 
األولي  السوق احلقيقية، نستطيع حتسني منوذجنا 
حتى الوصول إلى حل مثالي مالئم للسوق ويخلق 

الغرض، تدور  بيئية واجتماعية. ولهذا  أفضل قيمة 
لنماذج  املشترك  التأسيس  املعتمدة حول  االستراتيجية 
العمالء وأصحاب املصلحة، بهدف  بالتعاون مع  أولية 
اشتراككم. احتياجاتهم وحتسني  املتزايد من  االقتراب 

افتراضات االختبار  1-3
اعتماد النتائج واالرتقاء شيئا فشيئا  2-3

0٢ 0١03040٥

فالختبارالبناءالتخطيط والضبط القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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أنت هنا!
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وعك التجاري الصديق للبيئة! 3. اختبار نموذج م�ش

ملخص
ي الخطوة 

ي عن الواقع. عندما يكون لدينا نموذجا تجاريا لختباره )المحدد �ف
ء يغ�ف ي

ل �ش
ي هذه الختبارات 

ف الوقت لإجراء الختبارات واعتماد النتائج والرتقاء شيئا فشيئا �ف ٢(، يح�ي
، نقوم ببناء نماذج أولية )حلول  ي الواقع العمىلي

اب أك�ش من ظروف السوق الحقيقية. �ف لالق�ت
تجارية تقريبية، محددة عن طريق مخطط تجاري صديق للبيئة( تقوم عىل مجموعة من 

ي 
( ومن ثم يتم اختبارها بصفة متكررة �ف ي عليها النموذج الأوىلي

ي ب�ف
اضات ال�ت النظريات )الف�ت

السوق، من أجل اعتمادها أو تجاهلها، وصياغة وإعادة صياغة الحل بشكل متكرر وفقا لذلك.

 يوجد خمس عنارص أساسية تتطلب العتماد: 
ح القيمة  اك أصحاب المصلحة ومق�ت المشاكل والحتياجات وقطاعات العمالء وإ�ش

والنموذج التجاري.

النتائج المتوقعة

يتوقع أن نقوم هنا بتحديد الحل 
التجاري الأمثل، من ناحية خلق أقىص 

قيمة وأفضل مشاركة ومدى قابلية 
النموذج التجاري للتنفيذ وقراءة السوق 
ي ذلك اعتماد 

)المالءمة للسوق(. يع�ف
جميع النظريات بالكامل والرتقاء بها 

لتالئم ظروف السوق.

االختبار المتكرر من خالل نهج رباعي المراحل

اختبار منوذج مشروعك 
التجاري الصديق للبيئة!

 وضع نموذج أولي للحل من خالل التأسيس 
اذهب إىل التمرينالمشترك واالختبار المتكرر للسوق

١9. النموذج التجاري 
)دليل التمارين، صفحة ١38–١43(

الدورة المتكررة من تطوير العمل التجاري الصديق للبيئة: نقوم أوال ببناء نموذج أولي  
)الخطوة 2( ثم نقوم باختبار وتكرار النظريات الخاصة بالمشكالت واالحتياجات والعمالء 

وأصحاب المصلحة ومقترح القيمة والنموذج التجاري.

97

4. التوسع 3. املصادقة 2. االختبار 1. النموذج األولي
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أولي

االختبار، االفتراضات 
والتكرار

النموذج 
التجاري

املشاكل 
واالحتياجات
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ي تأّسس عليها 
نقوم بتصميم وتنفيذ اختبارات مالئمة للسوق لمراجعة النظريات ال�ت

اضات ووضع أولويات لها،  . لعمل ذلك، نحتاج إىل تحديد هذه الف�ت النموذج الأوىلي
ي حول أربعة مناطق رئيسية من مخطط النموذج التجاري. قد يخضع كل منها 

تنب�ف
لختبار منفصل، رغم أن بعض الختبارات المتقدمة يمكن أن تخضع لختبارات 

ي حالة اختبارات الأسواق 
ح القيمة والنموذج التجاري �ف ي الوقت ذاته، مثل مق�ت

متعددة �ف
ي عدد من 

ي كل اختبار وسائل القياس الخاصة به ويمكن القيام به �ف
القريبة. يستخدم �ف

بنا من ظروف السوق الحقيقية.  التكرارات، كلما اق�ت

ي يتم اختبارها.
فيما يىلي بيان الخمس نقاط الأساسية ال�ت

1. المشاكل والحتياجات
عىل الرغم من عدم وجود مربع "المشاكل" ضمن المخطط، ترتبط هذه 

ي جرى تنفيذها لوضع المهمة والرؤية )تمرين 
النقطة بالمراحل الولية ال�ت

تحديد المشاكل والحتياجات، عىل وجه التحديد(. ح�ت إذا استطاع رائد 

الأعمال اكتشاف حل تجاري دقيق، عليه التحقق من معالجته للمشكلة 

ي تطوير حل ل يحتاج 
الصحيحة. وعليه بكل تأكيد تجنب إضاعة الوقت �ف

إليه أحد. يمكن القيام بهذا الجانب الخاص باعتماد المشكلة بسهولة، من 

اضات المشكلة" أثناء  اء، أو ح�ت اختبار "اف�ت خالل التحدث مع بعض الخ�ب

المقابالت الشخصية مع أصحاب المصلحة. 

اك أصحاب المصلحة 2. إ�ش
ي لأصحاب المصلحة بالكامل، 

توسيع النطاق ليشمل النظام البي�أ
ضة  يجب أن نهدف إىل التحقق ما إذا كانت مشاركتهم المف�ت
اتيجيات  مالئمة حقيقة لمهمتنا وخططنا أم ل. أفضل الس�ت

ك للتفاصيل الدقيقة  ي التأسيس المش�ت
ي هذا الصدد تتمثل �ف

�ف
لعمليات تبادل "الأخذ والعطاء" مع الفريق ح�ت الوصول إىل 

توازن متفق عليه. 
الستشارات أو للقاءات أو الموائد المستديرة أو ورش العمل أو 
وع  ي تتناول المواضيع ذات الصلة بأهداف المرسش

الفعاليات ال�ت
ي يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة بفعالية 

التجاري وال�ت
قد تكون بمثابة مقياس جيد لمدى استعدادهم عىل المشاركة.

يمكن بناء وسائل قياس لتقييم مدى مشاركة أصحاب المصلحة 
ف ومستوى المشاركة والتحمس للموضوع  حسب عدد المشارك�ي

والستعداد لمزيد من النخراط وتقديم الآراء/الرضا.

3. قطاعات العمالء
من خالل سعيه إىل اعتماد قطاعات العمالء، يجب عىل رائد 
ف وجمع البيانات  الأعمال الصديقة للبيئة لقاء عمالء حقيقي�ي

المتعلقة بهم للتحق من احتياجاتهم وتطلعاتهم وأوجه 
المكاسب والمعاناة، إلخ. يتم إعطاء القياسات ببساطة من خالل 

ي تمت )كمية أو نوعية(.
الستجابات إىل الطلبات ال�ت

ف والمقابالت الشخصية والنقاشات  ك�ي تعد مجموعات ال�ت
ي مواقع التواصل الجتماعي جميعها قنوات صالحة 

والمحادثات �ف
للتحقق من احتياجات عمالئنا وتطلعاتهم وأوجه المكاسب 
والمعاناة الخاصة بهم. كما أنها فرصة أيضا لختبار أفضل 

قنوات ووسائل التصال بالعمالء وتحديدها.

ح القيمة 4. مق�ت
نهدف هنا إىل قياس مدى تقبل وتقدير العمالء وأصحاب المصلحة 
ف علينا بناء نماذج أولية  ي نقدمها لهم. لعمل ذلك، يتع�ي

للقيمة ال�ت
كاء.  قادرة عىل توصيل جزء من هذه القيمة أو كلها إىل هؤلء الرسش

ي هذا 
ي �ف

يمكن أن تساعدنا نماذج مصغرة أو عاملة بشكل جز�أ
ف مع  الصدد. مرة أخرى، ترتبط وسائل القياس بتفاعل المشارك�ي

. الختبار: مستوى الرضا، الآراء والتطلع إىل ما هو أك�ش

ح القيمة، نحتاج إىل نماذج أولية قادرة عىل توصيله  لختبار مق�ت
ي 

إىل العمالء وأصحاب المصلحة ومن ثم قياس تقبلهم، و�ف
النهاية تقديرهم له.

يستخدم يف كل اختبار وسائل القياس 
اخلاصة به وميكن القيام به يف عدد من 

التكرارات، كلما اقتربنا من ظروف السوق 
احلقيقية.

3-1 افتراضات 
االختبار 

اضات الختبار 3-1 اف�ت
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بطاقات كتيب التمارين
ف من البطاقات لجمع المعلومات  ف مختلف�ي ي دليل التمارين هذا، يمكن استخدام نوع�ي

�ف
ح  عند اختبار النظريات الأساسية المتعلقة بأصحاب المصلحة وقطاعات العمالء ومق�ت
القيمة: "بطاقة الكتشاف" ثم " بطاقة الرؤى/أوجه الستفادة". ولذا، يمكن استخدام 

هذه البطاقات لعتماد تحديدنا لأصحاب المصلحة والعمالء عىل حد سواء وجمع 
ح القيمة. آرائهم فيما يخص مشاركتهم وتقديرهم لمق�ت

االختبار محل التركيز: بطاقة االكتشاف لجمع البيانات والرؤى وأوجه االستفادة من االختبار.  التعريف بالنظريات محل االختبار واألسئلة المستخدمة العتمادها.

ن نصائح للمدرب�ي

رشادي كالخطوة 3 بعد  ي الكتيب الإ
تقدم عملية الختبار �ف

وع التجاري الصديق للبيئة )الخطوة ٢(.  تصميم مخطط المرسش

عىل الرغم من ذلك، كن عىل وعي بأن رواد الأعمال بحاجة 

ي أي وقت إىل اختبار واعتماد النظريات من أجل 
رواد الأعمال �ف

اضاتهم بشأن  الستمرار. ولذا، قد يحتاجون إىل تفعيل اف�ت

ح القيمة فيما يمرون بهذه  أصحاب المصلحة والعمالء ومق�ت

ي ذلك أنه 
ي الخطوة ٢. من الناحية العملية، يع�ف

المفاهيم �ف

عند استكمالهم لبطاقات "أصحاب المصلحة" و "العمالء" أو 

ح القيمة"، سيحتاجون إىل القيام  عندما يقومون بتحديد "مق�ت

اضاتهم. لهذا السبب، سيكون رواد  ي لتقييم اف�ت
بعمل ميدا�ف

ي هذه المرحلة.
الأعمال قد أجروا بعض الختبارات �ف

اضات الختبار 3-1 اف�ت
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بطاقة االكتشاف

بيانات املشاركني:
ما هي األشياء التي متثل 

األهمية الكبرى للمشارك
ما الذي فاجأك املشاركني 

بقوله/فعله؟

ما هي املواضيع أو األسئلة اجلديدة املطلوب 
جتربتها يف املقابالت الشخصية املستقبلية؟

ما هي السمات الرئيسية أو املكتشفات التي 
برزت من خالل املقابالت الشخصية؟

مالحظات

أخرى
ما الذي تعلمته...

 املقابلة 
الشخصية

املراقبة األسئلة النظريات
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5. النموذج التجاري
النموذج  اعتماد  المرحلة بسيط وواضح:  ي هذه 

هدفنا �ف
ي هذه 

التجاري، أي الوصول إىل منتج/حل مناسب للسوق. �ف
ي 

يع�ف بالكامل،  التجاري  النموذج  لدينا  يكتمل  عندما  المرحلة، 
ي النهاية 

ذلك إضافة عامل المال إىل المعادلة، والذي يؤدي �ف
ضافة إىل  إىل ضبط المشهد لموقف قريب من السوق. بالإ
التجاري  بالنموذج  المتعلقة  الختبارات  وظيفة  فإن  ذلك، 
ي تم 

البيانات ال�ت تمتد أيضا إىل تقوية أو وضع أسئلة عىل 
السابقة.  التحاليل  من  مستخلصة  مبدئية  ونهايات  جمعها 

من الناحية العملية، حان الوقت لبناء النموذج أوىلي ل يقوم 
ي تقديما وحسب، وإنما يقوم 

ي نرغب �ف
فقط بنقل القيمة ال�ت

بذلك بطريقة تشجع العمالء عىل دفع السعر/الرسوم المناسبة 
له. الختبارات هنا ببساطة إما آليات بيع أو إعادة بيع، أو ح�ت 

شارة إىل السعر أو التكلفة  ة، دائما مع الإ المشاريع تجريبية صغ�ي
ف بالوضوح: فهي تقيس التكاليف  التقديرية. أدوات القياس تتم�ي

كاء عن مكاسبهم، ومن  ي ذلك رضاء الموردين والرسش
من جهة، بما �ف

الجهة الأخرى، يجب أن تتيح إمكانية رسم مخطط لنفق تجاري 
اء( وتقييمه: عدد العمالء  )مسار العميل منذ النجذاب إىل الرسش

اء، عىل سبيل المثال. المنجذبون والمشاركون، وكمية طلبات الرسش

لعتماد النموذج التجاري، نقوم ببناء نماذج أولية تنقل القيمة 
ي دفع المال مقابلها.

بطريقة ترّغب العمالء �ف

ي دليل التمارين، تتمثل وظيفة بطاقة اختبار النموذج التجاري 
�ف

ي فحص النموذج التجاري الذي يحمل العرض عاىلي القيمة. 
�ف

ي 
اء بما �ف وهي تساعدنا عىل جمع آراء العمالء حول تجربة الرسش

ات مثل الجودة والشحن والسعر. ذلك البارام�ت

االختبار المركز عليه: وضع افتراضات الختبار النموذج التجاري.

االختبار المركز عليه: تتيح لك بطاقة الرضا جمع معلومات معينة حول مدى قبول العمالء للمنتج/الخدمة.

اضات الختبار 3-1 اف�ت
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األسئلةالنظرياتاملصادقة؟

كيف تخطط الختبار هذه النظريات؟

حدد درجة الرضا )من 1 إلى 5( عن اخلدمة/املنتج فيما يخص:

التعليقات
وسيلة الشراء...

اجلودة...
خدمة الصيانة...

خدمة التوصيل...
التجربة اإلجمالية...

السعر...

بطاقة الرضا
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�ن

بعد إجراء كل اختبار، تقييم النتائج. 
: ف قد تواجهنا حالت�ي

ها من خالل العودة إىل تعريفها  اضات، فيجب علينا تغي�ي 1. إذا تم إثبات خطأ الف�ت
ات(، ومواءمة النموذج التجاري )إعادة بناء نموذج أوىلي جديد بعد ضبط البارام�ت

ي موضع الرتقاء. تذكر أن 
اضات صحيحة، فنحن عىل المسار الصحيح و�ف 2. إذا كانت الف�ت

اضات قد يؤثر عىل مخطط النموذج التجاري، ولذا يجب القيام باختبار  تغي�ي أحد الف�ت
ف علينا التحقق من عدم تأثر  ضافة إىل مرحلة الختبار السابقة. لكل اختبار، يتع�ي جديد بالإ

ح القيمة الخاص بنا. مق�ت
ليدخل حلنا حيز التنفيذ، يجب ترقيته من 

منوذج أولي إلى احلجم املثالي للسوق حيث 
ميكن تنفيذه )مالئمة املنتج للسوق(.

ن نصائح للمدرب�ي

 ، تعد مرحلة الرتقاء مثالية لزيادة المخصصات الماىلي
ف  حيث يمكن لرائد الأعمال والمستثمرين المحتمل�ي

وع التجاري بسهولة ومدة إمكانية  تتبع تقدم المرسش
تنفيذه )من عدمه(.

ات( من البحث  ي معظم المدخالت )قيمة البارام�ت
أول، تأ�ت

ف يتم استبدال  ي ح�ي
)دراسات السوق( وتمارين المحاكاة، �ف

ي الختبارات 
هذه المعلومات بالتتابع، كلما تقدمنا �ف

ك(  التالية، لتحل محلها الآراء الحقيقية )التأسيس المش�ت
ف )العمالء وأصحاب المصلحة(. كاء الأساسي�ي من الرسش

االرتقاء من نموذج أولي إلى الحجم األمثل للسوق.

3-2 اعتماد النتائج 
واالرتقاء شيئا فشيئا 

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة

ل تخف من الفشل!

الفشل خطوة ل غ�ف عنها لتحقيق النجاح، ولذا 
فالتعلم من الفشل والستفادة منه يعد جزءا أساسيا من 

عملية ريادة الأعمال.

ح  بعد اعتماد جميع النظريات )اعتماد قطاعات العمالء، مشاركة أصحاب المصلحة، مق�ت
ة من مراحل الختبار: الرتقاء.  القيمة، والنموذج التجاري( يمكننا النتقال إىل المرحلة الأخ�ي

، تقربنا عملية  وتشمل زيادة مستوى الختبار ليصبح أقرب إىل أوضاع السوق. وبالتاىلي
وعنا التجاري وتشغيله، أو بعبارة أخرى، تصل بنا إىل  الرتقاء من التحقق من عمل مرسش
الحجم الأمثل للسوق )مستوى النتاج والموارد المرتبطة به(. مرة أخرى، تعتمد هذه 

العملية عىل التكرار.

3-2 اعتماد النتائج والرتقاء شيئا فشيئا

١0١
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مربع التعابير اجملازية

تطبيقا على مثال مطعم الوجبات احمللية والصديقة للبيئة، ميكن 
االطالع على بعض االفتراضات املميزة واالختبارات املتعلقة بها فيما يلي.

قطاعات العمالء:
االفتراضات:  هل تعتقد عائالت الطبقة املتوسطة املهتمني بصحة 

أطفالهم أن الطعام العضوي حل جيد؟ هل يهتمون بدعم املزارعني 
احملليني؟ إلى أي مدى يتسمون بالوعي ويرغبون يف تعليم أطفالهم 

يف هذا الشأن؟ 

اختبار: محاضرة أو مائدة مستديرة يحضرها متحدث بارز )طاه أو خبير 
غذائي( حول فوائد الوجبات الغذائية العضوية واملتنوعة لألطفال. 

ينعقد يف مكان مالئم )مركز مدني مثال( باجلوار ويتم اإلعالن عنه يف 
املناطق العامة الرئيسية التي يتوقع أن مير عليها العائالت املستهدفة. 

ميكننا مراجعة احلضور، ما إذا كانوا مالئمني للمواصفات املطلوبة 
ومستوى اهتمامهم وآرائهم.
إشراك أصحاب املصلحة:

االفتراضات: هل املزراعون احملليون على استعداد لتقدمي منتجاتهم 
مباشرة إلى مطعمنا؟ واملشاركة يف الدعائية/التشجيعية/التعليمية 
مثل األسواق األسبوعية داخل املطعم أو الزيارات الشهرية ملزارعهم؟ 

هل ترغب العائالت يف التفاعل مع املزارعني وتعلم ممارساتهم؟ 

االختبار اختبار: املشاركة يف معرض غذاء محلي مع وجود طاولة 
يعرض بها مأكوالت عضوية لذيذة جلميع األعمار وتواجد 

املزارعني حولها لشرح وصفاتهم الشخصية وكذلك طريقة زراعتهم 
للمحاصيل. ميكننا تسجيل عدد املشاركني ومستوى تفاعلهم 

واهتمامهم بفرص أكبر. أيضا، احلديث مع املزارعني عن إمكانية 
االشتراك يف مشروع املطعم كما سبق.
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١03

مقترح القيمة:
قائمة طعام  للعميل:  بالنسبة  األكثر قيمة  الشيء  ما  االفتراضات: 

الطعام/املطعم  باعتماد  يهتمون  املذاق...؟ هل  متنوعة، اجلودة، 
العادلة؟ هل يالحظون  التجارة  باعتباره عضويا وحسب قواعد 
والبيئة واجملتمع؟ هل يحبون ويشاركون  االرتباط بني الصحة 
بشكل فعال يف حمالت التعليم وزيادة الوعي املقدمة؟ هل هم 

التقليدية؟  الزراعة  املزيد حول ممارسات  مهتمون مبعرفة 
هل متثل خدمة رياض األطفال يف وجود األلعاب املرتبطة بالبيئة 

وإلقاء القصص أهمية لهم عند تناول الطعام؟ بالنسبة للمزارعني، 
هل يرون يف الترويج ألنفسهم قيمة من خالل األنشطة التي يجري 

تنظيمها؟ 

اختبار: ميكن دمجه يف االختبار السابق، فقط من خالل إضافة 
مسابقة لوصفات عضوية، وأنشطة تعليمية إضافية تشمل املزارعني 

واألطفال والعائالت يف أجواء صاخبة وممتعة. ميكننا قياس 
مستويات املشاركة اإلجمالية يف األنشطة الفرعية اخملتلفة وكذلك 

استطالع اآلراء واالهتمام مبزيد من املعرفة أو االنخراط.

النموذج التجاري:
االفتراضات: ما هي تكلفة الشراء املباشر من املزارعني؟ ما هو 

السعر الناجت عن ذلك )لتغطية النفقات( ومدى مالءمتها للعائالت 
املستهدفة؟ هل من املمكن حتصيل املال الالزم لالستثمار األولي؟

االختبار: حملة تبرعات شعبية قبل البيع لزيادة االعتمادات املالية 
اخملصصة الستثمارك، وتقدمي وجبة غداء كاملة للعائلة كمكافأة 

بسعر يجعل النموذج قابال للتطبيق. ميكننا قياس عدد "املتبرعني" 
يف احلملة، مما سيعطينا تقديرا مباشرا ملعطيات الطلب حسب هذا 

السعر.
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ح ال�ش
نظرا لأن سوق التفاح كان متشعًبا وتصدير التفاح الخام 

ف التخلص من  ف اللبناني�ي يشهد تراجعا هائال، كان عىل المزارع�ي
نتاج كان يفوق  كميات هائلة من التفاح كل عام، نظرا لأن الإ

الستهالك. 

ي الغذاء. 
بدت فكرة تجفيف التفاح مناسبة لتجنب الفاقد �ف

ائح التفاح اللبنانية إىل حقيقة  قرر رابح وزوجته تحويل فكرة �ش
ف بأنه الوقت الصحيح لمثل هذا  واقعة لأنهم كانوا عىل يق�ي

ي عظيم عىل المجتمع 
المفهوم، والذي لديه أثر اجتماعي وبي�أ

المحىلي وعمل مربح بالنسبة لهم. عالوة عىل ذلك، كان الكث�ي 
، من خالل  من الناس يتجهون إىل عادات غذائية صحية أك�ش

تفضيل الطعام المحىلي بشكل لفت للنظر. 

وع بتعزيز الصناعة الزراعية داخل البد  ينبغي أن يقوم المرسش
مع دعم مزارعي التفاح وتقديم فرص عمل جديدة للمجتمع 

ي أسلوب معيشة 
ف �ف . لتتناسب مع أذواق الناس الراغب�ي المحىلي

كة Appy تواجدا  وتغذية أك�ش صحية، يجب أن يكون لرسش
ة والمدارس وصالت الجيم وح�ت النوادي  ي المتاجر الكب�ي

�ف
بنكهات مختلفة.

تحتاج هذه الفكرة، برغم جاذبيتها، إىل التحقق، نظرا لتكلفة 
الستثمار المرتفعة المطلوبة لإطالقها، عىل وجه الخصوص. 

ف اتباع نهج الختبار المتكرر: قام السيد  قرر المؤسس�ي
اء التغذية  ف وخ�ب خليفة والسيدة مسلم بالتصال بالمزارع�ي

، وقد أبدى الكث�ي منهم دعمه لمفهومهم. ثم  ف المحلي�ي
ي استخدام ماكينة التجفيف لختبار مفهومهم. كانت 

عوا �ف �ش

كة: اسم ال�ش
Appy"s

البلد:
لبنان

النشاط:
صناعة الأغذية

سنة التأسيس:
٢003

رأس مال البدء:
)غ�ي معلومة(

رائد الأعمال:
السيدة مايا مسلم والسيد رابح خليفة

040٥

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

األفكار التجارية حتيط بنا

ي محالت 
ي لبنان �ف

اتيجيتهم تهدف إىل اختبار المنتج �ف اس�ت
السوبرماركت المحلية وصالت الجيم والمدارس. أشارت 

اختبارات المذاق إىل أن المنتج كان أفضل من البدائل الأخرى 
ي السوق.

�ف

ي التوسع خارج لبنان، مع تنويع باقة المنتجات 
والآن يفكرون �ف

ي سلة.
لتشمل الطماطم أو ربما كوكتيل فواكه مجففة �ف

الصورة: فليكر/ غير معروف

3-2 اعتماد النتائج واالرتقاء شيئا فشيئا

ف القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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التنفيذ
4

فور اعتمادنا للنموذج، يجب علينا اآلن التخطيط بعناية 
لتطوير وإدارة مشروعنا التجاري، ومن ثم االستمرار من 

خالل العمليات. نهج متعدد احملاور لتخطيط كل جزء كبير 
من أجزاء املشروع، يستخدم يف كل منها أداته اخلاصة 
ويعمل اجلميع يف جتانس. سويا، يقدمون معرفة شاملة 
حول طريقة عمل مشروعنا التجاري يف السوق، وطريقة 
إدارته وتعزيز أدائه. وبالتالي، يعني إدارة العمل التجاري 
بشكل فعال االستخدام اجليد جلميع هذه األدوات، سواء 

 يف ظل االستخدام اليومي 
أو على املدى البعيد كلما تطلعنا إلى حتقيق األهداف.

اخلطة واالعتمادات املالية  1-4
خطة اإلدارة القانونية  2-4

خارطة الطريق  3-4
خطة التشغيل واإلدارة  4-4

فالختبارالبناءالتخطيط والضبط القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف



التنفيذ

04

ناالختبارالبناء القياس والتحس�ي

020305

التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

أنت هنا!

١06

القياس 
والتحسني

التنفيذ

االختبار

البناء التخطيط 
والضبط

مقدمة
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�ن

ملخص
ورة لنجاح أي عمل تجاري  يعد استيعاب ورفع وإدارة الموارد المالية بشكل صحيح رصف

، لتحديد إمكانية التحقيق )الجدوى المالية( والجاهزية  ولتحقيق أهدافه. وبالتاىلي
وع التجاري، ننتقل إىل خطة مالية وأرقام مبيعات حقيقية  ي فكرة المرسش

لالستثمار �ف
 . ف )للعام الأول من التشغيل، عىل سبيل المثال( لتدعيمه وجذب المستثمرين المحتمل�ي

قراض  ف والبنوك، تظهر موجة جديدة من آليات الإ إىل جانب المستثمرين التقليدي�ي
، الجمعيات التعاونية المالية، القروض متناهية الصغر، البنوك  ي قراض الشع�ب )الإ

الأخالقية، إلخ(، تتما�ش تماما مع الخصائص الموروثة للمشاريع التجارية الصديقة 
للبيئة وتنامي شعبيتها وشهرتها.

النتائج المتوقعة
يتوقع هنا أن نحصل عىل خطة مالية، 
ي ستحتاج إىل تعديل حسب نتائج 

ال�ت
وع التجاري الحقيقية إذا كانت  المرسش

موجودة.

صورة تمثل خطة تجارية.

تقوم اخلطة املالية مبوازنة الدخول والنفقات، وتتوقع 
التدفقات النقدية وتقدر الربح الصايف للشركة

4-1 اخلطة 
واالعتمادات املالية

تسخير األرقام للوصول إلى إمكانية التحقيق وزيادة 
االعتمادات المالية. 

4-1- الخطة والعتمادات المالية

ن نصائح للمدرب�ي

ي قام بها رائد 
ي اعتبارك أن جميع العمليات ال�ت

ضع �ف
الأعمال الصديقة للبيئة إىل هذه اللحظة ينبغي أن 

وعه التجاري.  ة لكتابة خطة مرسش تقدم له عنارص مبا�ش
ولذا، خطة عمل "الجيل الجديد" سوف تستند إىل 

اضات. حقائق ميدانية وقوية، بدل من الف�ت

١07
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بيان الدخل
يتألف من حساب شكىلي لالأرباح والخسائر، ويعطي التقديرات 

التالية للسنوات الثالث القادمة:

أ. تقديرات المبيعات: تقدير لحجم المبيعات، عىل أساس شهري 
ي السنوات التالية.

ي السنة الأوىل وإما شهريا أو ربع سنويا �ف
�ف

نفاق: التكالفة الفعلية لعمل تقديرات المبيعات.  انية الإ ف ب. م�ي
ائب  ة، وتقدير الفوائد والرصف ف التكاليف الثابتة والمتغ�ي يتم تمي�ي

)ل يعد التوقع من ضمن الحسابات(.

وع.  ج. تحليل الربح والخسارة: تقييم مدى إمكانية تنفيذ المرسش
ي 

ي إطار زم�ف
يصل العمل التجاري القابل للتطبيق نقطة التعادل �ف

معقول، وبعد ذلك يمكنه تحقيق الأرباح.

الحساب الختامي
كة )الأصول(، وما تدين به  يقدم معلومات حول ما تمتلكه الرسش
ي أو بالتساوي إذا 

)المسؤوليات( وقيمة العمل التجاري )الصا�ف
، نهاية  ف ي تاريخ مع�ي

ف أو حملة أسهم( �ف كان ملكا لمجموعة مالك�ي
السنة المالية عادة.

البيانات املالية

التدفقات النقدية المتوقعة
يظهر بهذا البينان التدفات النقدية الحقيقية الداخلة أو الخارجة 
وع التجاري. التدفق النقدي هو بال شك أساس العمل  من المرسش

التجاري. وهو يرتكز جزئيا عىل توقعات المبيعات والحساب 
وع تجاري جديد،  اضات أخرى. عند إطالق مرسش الختامي، واف�ت

يمكننا البدء ببيان التدفقات النقدية المتوقعة مقسمة عىل 
١٢ شهر.

النفقات 
كة بأنشطتها الرئيسية  ي تم استنفاذها أثناء قيام الرسش

النفقات هي التكلفة المعينة ال�ت
المدرة لالأرباح. ولذا، التكلفة قد تكون أول تكون عىل شكل نفقات. سوف نوضح الفرق 
ي مجال التموين 

كتك تعمل �ف ض أن �ش : لنف�ت ف التكلفة والنفقة من خالل المثال التاىلي ب�ي
اء أك�ش  كة برسش ي الصباح، قامت الرسش

وستقوم باستضافة الحدث الأك�ب هذا المساء. �ف
ائها  ي تم �ش

قليال من المتوقع، تحسبا لالإحتياج إليها. كانت تكلفة المنتجات الورقية ال�ت
ي فعالية اليوم. 

٥00 دولر، ولم يتم استخدام سوي منتجات ورقية بقيمة 400 دولر �ف
ي 

كة لالستخدام �ف ي مخزن الرسش
تم تخزين المنتجات الورقية المتبقية بقيمة ١00 دولر �ف

ي هذا المثال، تتألف 
ي يجري استضافتها خالل الأسابيع القليلة القادمة. �ف

الفعاليات ال�ت
التكلفة ٥00 دولر  تتألف من نفقات بقيمة 400 دولر وأصول بقيمة ١00 دولر.

تتألف الخطة المالية من ثالثة بيانات مالية، مع تحليالتها ذات الصلة:

يتضمن التخططي املالي السليم توقعات 
املبيعات والنفقات وتقييم  إمكانية 

التنفيذ )نقطة التعادل( والتعامل مع 
األصول واملسؤوليات وتوقع الربح 

الصايف والتدفقات النقدية.

4-1- الخطة والعتمادات المالية
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�ن

نقطة التعادل

وع التجاري أي مال. وتعرف  ي ل يربح فيها المرسش
نقطة التعادل هي حجم المبيعات ال�ت

ي يتقاطع فيها محوري إجماىلي الدخل مع إجماىلي التكاليف. من هذه 
بيانيا بالنقطة ال�ت

كة رابحة.  النقطة فصاعدا، تكون الرسش

دارة المراقبة المستمرة لنقطة التعادل، للعمل عىل خفضها كلما أمكن.  يجب عىل الإ
: ي يمكن بها ذلك ما يىلي

تشمل الطرق ال�ت

التمويل 
يختص جزء أسا�ي من الحساب الختامي بمتطلبات الستثمار، أو كمية الأموال الالزمة لبدء 

ي مراحل هامة من تطوره، مثل ولدته )القدرة عىل التشغيل( أو نموه )الرتقاء(. 
العمل �ف

ي الشكل التقليدي، تمثل البنوك )القروض( أو المحاور التجارية )المحاصصة أو 
�ف

دارة العامة )المنح أو القروض( مصادر التمويل الرئيسية والوحيدة  القروض( أو الإ
المتوفرة لرواد الأعمال. 

، تضاعفت الفرص ووجدت العديد من آليات التمويل لصالح رواد  ي الوقت الحاىلي
�ف

ي ذلك:
ي القتصاد، بما �ف

الأعمال الصديقة للبيئة وإدخال الديمقراطية �ف

تحليل التكاليف 
المراجعة المستمرة للتكاليف الثابتة، للتحقق من مدى إمكانية 

ة للتحقق من  إلغاء أحدها. وكذلك مراجعة التكالف المتغ�ي
إمكانية التخلص منها، نظرا لأن القيام بذلك يزيد هوامش الربح 

ويخفض نقطة التعادل.

تحليل هامش الربح
يرجى النتباه جيدا إىل هوامش ربح المنتج ودفع المبيعات إىل 

أعىل هامش ربح ممكن لخفض نقطة التعادل.

سناد الخارجي الإ
ي إسناده إىل 

ي حالة وجود نشاط ثابت التكلفة، يرجى التفك�ي �ف
�ف

ة حسب الوحدة، ويخفض  طرف خارجي ليتحول إىل تكلفة متغ�ي
ذلك من نقطة التعادل.

ي التمويل الشع�ب
وع بجمع التمويل )وتسويق نفسه( من خالل عدد  يقوم المرسش

ع من  ف )الناس، الجمهور( الذين يقومون بالت�ب كب�ي من المساهم�ي
نت غالبا )يتم تشجيعهم من خالل هدايا أو  ن�ت خالل منصة عىل الإ

اء المسبق للمنتجات/الخدمات أو طلب حصة. إذا  مكافآت(، الرسش
طلبوا تخصيص حصص لهم، يطلق عىل هذه العملية التمويل 

ي هذا الحالة مستثمرين 
ي بالحصص ويعد المشاركون �ف الشع�ب

بالفعل. 

كاء الماليون ال�ش
كة تعاونية  ي تأسيس �ش

كون سويا �ف مجوعة من الأشخاص يش�ت
ك ديمقراطيا )إضافة المدخرات( ومنح إعانات  دارة تمويل مش�ت لإ

وقروض ميرسة إىل أعضائها.

التسع�ي
حاول تقليل أو التخلص من استخدام الكوبونات أو وسائل 

التخفيض الأخرى، حيث أنها ترفع نقطة التعادل. وكذلك، قم 
بزيادة نقاط السعر كلما كان ذلك مقبول لدى العمالء. يعد 
اتيجية تسع�ي مالئمة عامال أساسيا للحفاظ عىل  امتالك اس�ت

انخفاض نقطة التعادل. 

ة القروض الصغ�ي
داد...( إىل  ات الس�ت ة حسب الحاجة )الكميات، ف�ت قروض صغ�ي

ة. عادة ما توفر الجمعيات  أصحاب المشاريع التجارية الصغ�ي
التعاونية المالية هذا النوع من القروض.

البنوك الجتماعية: 
فلسفة بنكية جديدة تقوم عىل الشفافية )يعرف المقروضون تمام 

أين تذهب أموالهم(، والستثمارات الجتماعية )ل يجري استثمار 
ي 

وط إقراض عادلة و�ف وعات المستدامة( و�ش ي المرسش
الماىلي إل �ف
المتناول.

ظهرت مجموعة واسعة من آليات التمويل غ�ي التقليدية لمصلحة 
وعات التجارية الصديقة للبيئة ويمقراطية القتصاد، بما  المرسش

، الجمعيات التعاونية المالية، القروض  ي قراض الشع�ب ي ذلك الإ
�ف

متناهية الصغر، البنوك الجتماعية.

4-1- الخطة والعتمادات المالية
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�ن

ن نصائح للمدرب�ي

كة. ربما تسأل نفسك "ما هي البيانات المالية ذات  وضع البيانات المالية ذات الأّسس المش�ت
كة؟". إنها عبارة عن بيان دخل، غ�ي أن كل سطر فيها يمثل نسبة من المبيعات.  الأّسس المش�ت
، كما يمكنك  يمكن تنفيذها بسهولة من خالل برنامج جداول البيانات عىل الكمبيوتر الشخىصي

، ويتم تقسيم كل وجه  ي المبيعات بنسبة ١00% دائما بالأعىلي
أيضا وضعها عىل ورقة. يوضع صا�ف

نفاق عىل إجماىلي المبيعات للحصول عىل نسبة مئوية. عىل سبيل المثال، إذا كان  من أوجه الإ
ي المبيعات و ٥0 دولرا من المنتجات المبيعة، فإن البيانات المالية ذات 

كة ١00 دولر �ف لدى الرسش
: المبيعات ١00% تكلفة المنتجات المبيعة ٥0% إجماىلي الربح ٥0%.  كة ستبدو كما يىلي الأّسس المش�ت

عمل مقارنة للبيانات من عام إىل عام. ل يمكنك مقارنة البيانات المالية لعام واحد فقط، بل 
يجب مقارنتها مع العام المنرصم. والمعادلة الوحيدة المطلوبة من هذه الحسابات هي: )العام 

. مرة أخرى، برنامج جداول البيانات يجعل  /العام السابق( - ١ = النسبة المئوية للتغي�ي الحاىلي
، ينبغي أن يكون لديك  ي الوضع المثاىلي

هذه العملية شديدة السهولة، ولكن يمكننا إجرائها يدويا. �ف
أ  ثالث أو أربع سنوات من البيانات المقارنة. بهذه الطريقة ل تنظر فقط إىل عام جيد للغاية أو س�ي

للغاية بالنسبة للتحليل.

انظر إىل البيانات المقطعة. من خالل النظر إىل المبيعات المقطعة وإحصائيات الأرباح يمكنك 
تحديد أي باقات المنتجات أو المشاريع التجارية العاملة تنمو فيها المبيعات بصورة تفوق 

مثيالتها. حاول استخراج الربح التشغيىلي لكل قطاع من قطاعات العمل التجاري أيضا، إن أمكن. 
ثم انظر إىل هوامش الربح لكل قطاع من قطاعات العمل التجاري. قد تفاجئك مستويات الربح 

ف القطاع صاحب أ�ع  المختلفة لكل قطاع من قطاعات العمل التجاري. قم بعمل مقارنة ب�ي
. إذا بدا أنه نفس القطاع، فتلك  ي المبيعات والقطاع صاحب أعىل ربح تشغيىلي

معدل نمو �ف
ي فصل المراجع لمزيد من المعلومات 

أخبار سارة. يرجى الرجوع إىل أحد المصادر المتوفرة �ف
ي مراكز 

اء �ف . عادة ما يتوفر هؤلء الخ�ب والأدوات. وكذلك، يوىص بشدة بالسعتانة بخب�ي ماىلي
الأعمال وريادة الأعمال.

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
هل يجب أن أكون غنيا لتأسيس عمل صديق للبيئة؟

ة لإطالق منتجك/خدمتك. يمكن خفض نفقات التطوير  ورة إىل استثمارات كب�ي ل تحتاج بالرصف
وع بأنفسنا: بل  بالعديد من السبل. عالوة عىل ذلك، ل تستدعي الحاجة تطوير كل جزء من المرسش

يك المناسب لتوف�ي الدعم الماىلي لالأنشطة وذلك لتوف�ي الوقت والمال. يمكننا الستعانة بالرسش

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة 
قناع المؤسسات التمويلية! اسع جاهدا لإ

نظرا لأن الأسواق الصديقة للبيئة والنماذج التجارية الصديقة للبيئة لم تستقر بعد، قد يحجم 
ي اقناعهم 

وعات الصديقة للبيئة الناشئة. ويعود الأمر إليك �ف القطاع التمويىلي عن تمويل المرسش
وعك.  بالجدوى القتصادية لمرسش

ي ٥ دقائق، ينبغي 
أيا كانت جهة التمويل أو الستثمار، يجب التحض�ي لالجتماع بشكل شامل. �ف

وع التجاري  ح العرض المقدم بوضوح تام، مثل العمالء وكيف سيصبح المرسش عليك �ش
ي اعتبارك 

، ضع �ف ف مربحا ولماذا أنتم الفريق المناسب للمهمة. إذا قابلت مستثمرين محتمل�ي
ي المقام الأول، وعىل 

ي غالبية الأوقات عىل شخصيتك وطموحك �ف
أن قرارهم سوف يستند �ف

. ي المقام الأخ�ي
دارة، وعىل أداء الخدمة/المنتج �ف موثوقية فريق الإ

ف للمال" أول )من العائلة والأصدقاء( للحصول عىل  كبداية مثالية، يمكنك البدء بحشد "المحب�ي
ي تمهيد الطريق نحو المؤسسات التمويلية.

. يساهم ذلك �ف رأس مال أوىلي

4-1- الخطة والعتمادات المالية
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�ن

ملخص

ام  ف ورة الل�ت ي رصف
ي كل بلد، مما يع�ف

ف السارية �ف ي ظل القوان�ي
تعمل الأعمال التجارية �ف

ي المقام الأول التوقيت 
يعات والمتطلبات القانونية. يخص ذلك �ف ف من الترسش بعدد مع�ي

وعنا التجاري،  ي لمرسش
ف عليها أن نقرر الشكل القانو�ف ي أعمالنا، عندما يتع�ي

الذي نبدأ �ف
كة ذات مسؤولية  اكة، �ش ي ذلك )يختلف من بلد لآخر(: الملكية الشخصية، الرسش

بما �ف
محدودة )LLC(، مؤسسة، مؤسسة تعاونية أو اجتماعية( يجب علينا أيضا التخطيط 

ي نتعامل معها، مثل حقوق الطبع 
دارة لجميع الجوانب القانونية الخاصة الأخرى ال�ت لإ

وط، إلخ. نظرا لرتباطها  اع، ومعالجة البيانات والعقود والرسش والنرسش وبراءات الخ�ت
ي المختار.

الوثيق بالشكل القانو�ف

تختص خطة اإلدارة القانونية بجميع الجوانب القانونية المرتبطة 
بالمشروع التجاري، بما في ذلك الشكل القانوني التي تعمل في ظله.

ح ال�ش
ي هذه 

، ل يوجد خيار متكامل يالئم الجميع. مهمتنا �ف ي
فيما يتعلق بالشكل القانو�ف

ي )راجع الأوجه الخاصة لكل بلد(، 
المرحلة هي فهم طريقة عمل كل هيكل قانو�ف

ومزاياها وعيوبها، ثم اختيار أفضل هيكل فيها يالئم احتياجاتنا ونموذجنا التجاري.

يتعين علينا في الوقت الذي نبدأ فيه العمليات اختيار النموذج القانوني 
لمشروعنا التجاري الذي يالئم احتياجاتنا ونموذجنا التجاري بأفضل ما 

يمكن.

ي حالتها القانونية، والتبديل 
ي بعض الأحيان، يمكن أن تسلك البدايات نهجا تصاعديا �ف

�ف
ي هذا الخصوص، يتخذ الخيار الأوىلي 

وع التجاري. �ف من إطار إىل آخر كلما تطور المرسش
ي منفصل( مثل الملكية الفردية أو 

الأفضل شكل الملكية الفردية )وليس كيان قانو�ف
ف كل منها بالبساطة النسبية وغ�ي  . يتم�ي ف ي حالة مشاركة عدد من المالك�ي

اكة �ف الرسش
ي المشاريع التجارية عندما ل تمثل 

ي التأسيس والصيانة، ويعد منطقيا للغاية �ف
مكلف �ف

المسؤولية الفردية مصدر قلق. 

، قد يكون من المهم  ف بعد ذلك، عند وصول حجم العمليات إىل مستوى مع�ي
ي 

ي محدود )كيان قانو�ف
)اقتصاديا وماليا وقانونيا وشخصيا( التطور إىل شكل قانو�ف

منفصل( مثل LLC، أو مؤسسة أو مؤسسة تعاونية أو اجتماعية، تضع حدودا عىل 
المسؤولية الشخصية لمالكي للديون والمطالبات التجارية.

النتائج المتوقعة

يتوقع هنا تحديد خطة إدارة قانونية مع 
، الجوانب القانونية  ي

اختيار الشكل القانو�ف
ي سيتم التعامل معها 

الرئيسية ال�ت
دارية الالزمة لعمل ذلك. والإجراءات الإ

4-2 خطة اإلدارة 
القانونية 

اختيار الشكل القانوني األكثر مالءمة وإدارة 
الجوانب القانونية

دارة القانونية 4-2 خطة الإ
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�ن

ميكن أن تسلك البدايات نهجا تصاعديا يف حالتها 
القانونية، والبدء من خالل شكل غير محدود فيما 

يقومون باعتماد النموذج التجاري واالرتقاء، ثم االنتقال 
إلى منوذج محدود يف ظل منو ونضج املشروع التجاري.

ة بإضافة الكيان "مؤسسة إجتماعية" إىل  ة الأخ�ي ي الف�ت
ايد من البلدان �ف ف قام عدد م�ت

كة  مجموعتهم القانونية. ويمكن تصنيفها تحت مجموعة متنوعة من الأسماء، مثل �ش
فائدة اجتماعية )CIC(. بصفة عامة، تمثل خطوة جيدة إىل الأمام للمشاريع التجارية 
ي إعادة استثمار أرباحها لصالح المجتمع.

ي الراغبة �ف
ذات الغرض الجتماعي و/أو البي�أ

وع  كات التعاونية. ل يقترص المرسش ة لالهتمام هيالرسش أحد الأوجه القانونية الأخرى المث�ي
ه عىل المجتمع، ولكنه يسعى إىل العمل الداخىلي بأفضل  التجاري الحقيقي عىل تأث�ي

كاء. الجمعية  ي يحبذها الرسش
صورة ديمقراطية أو عادلة، وهي تلك الممارسات ال�ت

التعاونية عبارة عن مؤسسة تقوم عىل العضوية يتم تأسيسها وتشغليها لمصلحة 
أعضائها - خدمة مصالحهم الشخصية بشكل أسا�ي من خالل التجارة معهم أو تقديم 

البضائع والخدمات والمرافق لهم- مع عودة أي فائض إىل المؤسسة، عىل الرغم من 
إمكانية توزيع الأرباح عىل الأعضاء. 

وع التجاري مثل  بعض الأشكال القانونية تحبذ الأثر والتشغيل الديمقراطي للمرسش
"المؤسسات الجتماعية" )إعادة ضخ الستثمارات داخل المجتمع( والجمعيات التعاونية 

كة أيضا. ي قد تكون مش�ت
ف بها(، وال�ت ي تدار بواسطة وتعمل لصالح أعضائها/العامل�ي

)ال�ت

وع التجاري  وعىل الرغم من ذلك، يمكن لأي شكل تجاري تقريبا أن يفي بغرض المرسش
ي 

صديق البيئة طالما ينطبق بصورة واضحة عىل مهمته ويدعم أصحاب المصلحة بما �ف
ف واللوائح  ف المؤسس�ي ف التأسيس والمواثيق ب�ي ف وأعضاء الفريق. تعد قوان�ي ذلك المؤسس�ي

كاء أدوات مفيدة عندما يتعلق المر بتأسيس إطار عمل  الداخلية والتفاقيات مع الرسش
ي عىل الثقة.

ي مب�ف
قانو�ف

يمكن ألي شكل تجاري تقريبا أن يفي بغرض المشروع التجاري صديق البيئة 
طالما ينطبق بصورة واضحة على مهمته ويدعم أصحاب المصلحة فيه.

ن نصائح للمدرب�ي

ي المسائل القانونية عىل علم 
توافر )أو التوصية( خب�ي �ف

وع تجاري  تام بجميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ مرسش
ي بلد/إقليم قد يكون أصال جيدا. يحتاج رواد الأعمال 

�ف
بال شك إىل يد العون فيما يخلص الشؤون القانونية 
وع التجاري، وتحليل واختيار أنسب الأشكال  للمرسش

القانونية. وكذلك، وفقا لطبيعة العمل التجاري، قد 
يكون من المفيد أيضا تقديم بعض المشورة حول 

يعات البيئية السارية الترسش

دارة القانونية 4-2 خطة الإ
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التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ملخص

، حيث نسعى إىل تحديد خريطة طريق بمرور  ي
يتضمن أحد الأبعاد الأخرى المقياس الزم�ف

 . ي
الوقت تقودنا إىل تحقيق رؤيتنا. تقوم خريطة الطريق بتنفيذ رؤيتنا عىل مقياس زم�ف

النتائج المتوقعة

يتوقع هنا أن نحدد خريطة طريقة 
شاملة لمدة 4 سنوات تتجسد فيها رؤيتنا 

ي مجموعة من الخطوات أو المراحل 
�ف

وتخصيص الموارد الالزمة. 
: ف ف مختلفت�ي ت�ي وهي تتألف من ف�ت

خريطة طريق لرؤيتنا

سوف حتدد قدرتنا على توقع التقدم 
واالحتياجات ملشروعنا التجاري كلما تقدمنا 

فيه قدرتنا على التطور والتوافق مع الظروف 
اجلديدة ويف النهاية االرتقاء يف التأثير.

اعتماد النموذج التجاري: خريطة 
طريقة شهرية للسنة الأوىل من التشغيل 

ة  )السنة "0"( تدور حول إنجازات كب�ي
وبالتوافق مع الخطة المالية.

اعتماد النموذج التجاري: خريطة 
طريقة شهرية للسنة الأوىل من التشغيل 

ة  )السنة "0"( تدور حول إنجازات كب�ي
وبالتوافق مع الخطة المالية.

4-3 خارطة الطريق
من الرؤية إلى الواقع: وضع خريطة الطريق

4-3 خارطة الطريق
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التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ن نصائح للمدرب�ي

" مفيدة لتحديد المخطط التوضيحي  قد تكون تقنية "التفك�ي المستقبىلي
ي المقام الأول تصور المستقبل الذي 

للسنوات الثالث، نظرا لأنها تتيح لنا �ف
ي تحقيقه )وإسهام عملنا التجاري فيه(، ثم النظر إىل هذا المستقبل 

نرغب �ف
اتيجيتنا ومواردنا عىل تقويتها والرتقاء بها.  ف اس�ت ا ترك�ي ، وأخ�ي ي الواقع الحاىلي

�ف
ف الحارصف والمستقبل ورسم طريق لالأمام. إنها تمثل وسيلة لسد الفجوة ب�ي

 اعتماد النموذج التجاري: 
"السنة 0"

مخطط توضيحي: 
3 سنوات من اآلن

عىل الرغم من احتمالية استكمالنا لجميع الختبارات بنجاح، 
ي ذلك الرتقاء إىل ظروف السوق، ل يش�ي ذلك إىل العتماد 

بما �ف
ي الحقيقة، يعد العام الأول شديد 

الكامل لنموذجنا التجاري. �ف
الأهمية من ناحية أننا لنحتاج إىل اختبار حقيقي للنمو فحسب، 

وإنما، والأك�ش صعوبة، معرفة مدى تفاعل السوق مع منتجنا 
ضافة إىل ذلك، يتم خالل  . بالإ وتطوره وطبيعته دائمة التغ�ي

ف يمكن الوثوق بهم  البدايات أيضا بناء سمعة لأنفسنا كمنافس�ي
ي وعد بها إىل أصحاب المصلحة والعمالء.

لتقديم القيمة ال�ت

ض، عىل سبيل التبسيط، أنه بعد مرور السنة "0"، أصبح  لنف�ت
عملنا التجاري عىل أرضية صلبة. فور اعتمادنا لنموذجنا 

ي السنة "0"، يمكننا السعي إىل وضع مخطط 
التجاري بنجاح �ف

توضيحي لمؤسستنا، أي، خطة رئيسية يتم من خاللها تنفيذ 
رؤيتنا وتقيس التأث�ي عىل الأهداف. بعبارات راسخة، يدور 

كتنا خالل السنوات الثالث القادمة  الأمر حول رسم طريق لرسش
)تختلف هذه المدة حسب القطاع(. عالوة عىل ذلك، يجب 
ي العتبار أن الواقع يتغ�ي برسعة هذه الأيام، كما 

أن نأخذ �ف

العام األول من التشغيل عبارة عن عملية تحسين 
ومواءمة مستمرة يجري فيها اختبار مدى قوة 

وإمكانيات مشروعنا التجاري، وبناء الثقة مع العمالء 
والشركاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة اآلخرين.

وعنا التجاري.  ي يعمل فيها مرسش
هو الحال مع البيئة ال�ت

ف �يعة  ف اتباع آلية تحس�ي وبالتبعية، إذا قمنا بمواجته، يتع�ي
 .) ف وفعالة )انظر الخطوة  ٥. القياس والتحس�ي

من خالل رسم طريق للسنوات الثالث المقبلة، 
نقوم بوضع المخطط التوضيحي لمؤسستنا، أي، 
الخطة الرئيسية التي يتم من خاللها تنفيذ رؤيتنا 

وتقيس التأثير على األهداف.

يجب أن نأخذ يف االعتبار أن الواقع يتغير 
بسرعة هذه األيام، كما هو احلال مع البيئة 

التي يعمل فيها مشروعنا التجاري. 

انظر الخطوة 5 –اختبار لمزيد 
من المعلومات والتوضيح.

صفحة 119

4-3 خارطة الطريق
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التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ملخص
دارة عىل أساس  ي الأساس عمليات التحض�ي والأداء والإ

يتطلب تشغيل العمل التجاري �ف
ي هذا الصدد، يتم من 

وع( �ف يومي دون فقدان النظر إىل الصورة الكاملة )أهداف المرسش
دارة توقع الإجراءات المطلوب اتخاذها والظروف المالئمة  خالل خطة التشغيل والإ

ية  كة بشكل صحيح، وهي تختص بالتعامل مع الموال وتنظيم القوة البرسش لتعمل الرسش
وتوزيع العمل، كما أنها تساعد عىل تحديد المنظمة لنفسها.

النتائج المتوقعة

يتوقع أن نقوم هنا بتحديد خطة 
تشغيل وإدارة للعام الأول من النشاط 

)السنة 0(، يتم مراجعتها بعد ذلك، 
كة ومتماشية  تكون متسقة مع مهمة الرسش

مع الخطة المالية وخريطة الطريق.

اخلطة اإلدارية والتشغيلية متلي طريقة القيام 
بالعمليات وإدارتها من قبل فريق العمل. 

4-4 خطة التشغيل 
واإلدارة

تشغيل العمل التجاري: القيام بالعمليات اليومية، 
ي دليل التمارينإدارة الموارد ورؤية الصورة الكاملة 

إذهب إىل الخطوة 4 �ف
 )دليل التمارين، صفحة ١47(

 واتبع  تعليمات المدرب.

4-4 خطة التشغيل واإلدارة
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التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ح ال�ش
مرحلة التنفيذ هو الوقت الذي ندع فيه التصميم والجوانب 

ي بناء المنتج أو الخدمة، وتقديمها إىل 
النظرية جانبا والنخراط �ف

ي أنشطة ما بعد البيع. يتطلب الأداء الفعاىلي 
العمالء والنخراط �ف

دارة، والذي  ي جميع القطاعات تخطيطا متماسكا للعمليات والإ
�ف

يجب أن يشمل العنارص الآتية: 

ي تحقيق 
1. نموذجا إداريا يالئم المنظمة ويساهم بفعالية �ف

غرضها من خالل:

– وضع إطار العمل الفلسفي والمنطقى العام الذي تعتنقه 
كة. الرسش

 ) ف دارة والعامل�ي ية )المدير، أعضاء مجلس الإ – إدارة القوة البرسش
ف الأدوار وتوزيع المسؤوليات، لضمان تواجد  من خالل تعي�ي
ي 

طار زم�ف ف لأداء المهام الالزمة، وفقا لإ الأشخاص المناسب�ي
مناسب لتنفيذها.

– توزيع العمل بطرق منطقية وعادلة.

2. مجموعة شاملة من السياسات والإجراءات، يجري تطويرها مع 
دارة: الأشخاص  ، تغطي المناطق الخمس الرئيسية لالإ ف المختص�ي
ات والأنشطة والعالقات مع العالم  ف والمال والتوريدات والتجه�ي

ف عىل أنشطتنا )العمليات(: ك�ي الخارجي. عىل وجه الخصوص، ال�ت

ي سيكون فيها 
– الموقع: المكان الملموس أو المنشآت ال�ت

ح أسباب  وع التجاري والمناطق المحيطة به. علينا �ش المرسش
فعالية هذا الموقع، مع إبراز أي عيوب أو مشاكل محتملة 

موجودة وما المطلوب عمله لمواجهتها، إن وحد. إذا كان العمل 
ح أسباب هذا الختيار أيضا. اضيا، فيجب �ش اف�ت

وط  يه منهم والرسش – سلسلة التوريد: موردونا وما الذي نش�ت
والأحكام المتفق عليها وسمعتهم وتوافقهم مع مهمتنا وقيمنا.

نتاج: ما الذي سننتجه، من حيث الكمية وطريقة عمل عملية  – الإ
نتاج: المدة والمراحل الرئيسية، والعمليات الفرعية المسندة  الإ
إىل جهات خارجية والتقينات المستخدمة وطرق ضمان الجودة 

نتاج. المطبقة أثناء وبعد الإ

ف لتقديم  كاء المطلوب�ي – التوزيع: قنوات وطرق التوزيع والرسش
منتجاتنا/خدماتنا إىل مواقع عمالئنا.

دارة بحيث تستمر  ي لتقييم وتعديل خطة الإ
3. نظام بإطار زم�ف

ي أداء وظيفتها بالصورة المالئمة والتحسن بمرور الوقت.
�ف

 تنظم خطة اإلدارة الفعالة القوة البشرية من 
خالل حتديد األدوار وتوزيع املسؤوليات 

ووضع جدول العمل.

دارة 4-4 خطة التشغيل والإ
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التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ن نصائح للمدرب�ي

ة المدى،  اتيجية قص�ي يجب عىل رائد الأعمال الصديقة للبيئة تحديد اس�ت
ح  ف أن يأخذ �ش . ولذا، يتيع�ي ف ي المقام الأول عىل العمالء المستهدف�ي

تعتمد �ف
ي تم تحديدها 

ي العتبار كل قطاع من قطاعات العمالء ال�ت
اتيجية حكيمة �ف اس�ت

ي تحديد أحجام 
ي الخطوة المتكررة. سوف يساهم التحليل الكمي قطعا �ف

�ف
ات  اتيجيات الصحية لتباعها، وفقا للمتغ�ي القطاعات، ومن ثم تحديد الس�ت
اتيجية. اتيجية والأثر المتوقع لكل اس�ت الإضافية، مثل تكاليف تطوير كل اس�ت

األدوار والمسؤوليات والتقويم هي المكونات األساسية لخطة اإلدارة.

مخطط خطة اإلدارة

ن نصائح للمدرب�ي

وع التجاري )السنة "0" أو مرحلة  ي هذه المراحل الأولية من تطور المرسش
�ف

ف النواحي  ف جهوده عىل تحس�ي العتماد( يجب عىل رائد العمل ترك�ي
دارية  وع. رغم أن النواحي التشغيلية والإ اتيجية والعملية لنموذج المرسش الس�ت

ي هذه المرحلة إىل 
ء بطبيعة الحال، ل تحتاج �ف ي

تمثل أساس عل أي �ش
ا من الوقت لتطوير أك�ش الخطط  التخطيط الكامل. ولذا، ل تخصص قدرا كب�ي

ي هذه المرحلة.
شمولية، يكفي وجود فهم جيد للمهام والموارد وإدارتها �ف

دارة 4-4 خطة التشغيل والإ
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رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن الختبار

ح ال�ش
ي القطاع العام، قرر السيد نيجي أمايميا 

بعد شغل مناصب إدارية شاملة �ف

ي مجال 
ته ومعرفته �ف البحث عن أفق مهنية جديدة من خالل تقديم خ�ب

استشارات إدارة البيئة والطاقة. 

بداعية  ف من المجالت الإ ي اثن�ي
وعىل الرغم أن مسح السوق أظهر فرصا تجارية �ف

ي بدايته، 
ي تونس، كان الطلب المحىلي عىل هذه الخدمات �ف

)الطاقة والبيئة( �ف

كة Action SARL. وخصوصا  ولم تكن ظروف دخول السوق مواتية لعمل �ش

ف قليىلي التكلفة ذوي المؤهالت  بسبب انخفاض الأسعار نتيجة المنافس�ي

الضعيفة، إضافة إىل نظام القضاء التونسي الذي يشجع عىل ما يطلق عليه 

ي الأد�ف سعرا من الناحية القانونية"(.
"أفضل عرض" )ما يع�ف

ف الممارسات البيئية للمشاريع التجارية(، كان  للوصول إىل هدفه )أي، تحس�ي

ي دخول 
عىل السيد نيجي اتباع خريطة طريق محددة. نظرا للصعوبة الفائقة �ف

كة عند العمل المنفرد، قرر السيد نيجي عقد  أسواق الأعمال التجارية المش�ت

كات أجنبية لمساعدته عىل الدخول إىل هذه الأسواق.  اكة مع �ش  �ش

اكة مع مجموعة كارفور حول الحفاظ عىل الطاقة  عام ٢008، تم عقد �ش

ي جميع المولت التونسية التابعة لكارفور. وأتاح التوقع مع 
فتحت أبوابها �ف

 Action SARL كة ي هندسة الطاقة الشمسية لرسش
كة ألمانية متخصصة �ف �ش

كات  ي أفريقيا. أتاحت تلك الرسش
ي برنامج طموح لتوصيل الكهرباء �ف

المشاركة �ف

ي بلده 
ي الخارج و�ف

للسيد أمايميا اعتماد نموذجه التجاري وكسب السمعة �ف

عىل حد سواء. 

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

فكر عامليا...وإال ستفنى!

كة: اسم ال�ش
Action SARL Tunisia

البلد:
تونس

النشاط:
كة استشارات إدارة الطاقة والبيئة �ش

سنة التأسيس:
٢008

رأس مال البدء:
٢3.000 يورو

رائد الأعمال:
السيد نيجي أمايميا

040٥

الصورة: البنك الدولي

دارة 4-3 خطة التشغيل والإ

ف القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

١١9

02 0١030405

القياس 
والتحسن

5
نحن نتبنى مشروعا لريادة األعمال الصديقة للبيئة لعدد 

من األسباب تتراوح من التطلعات الشخصية واملهنية 
إلى التحديات البيئية واالجتماعية التي حتتاج إلى تتبع. 
عملنا التجاري هو الوسيلة للوصول إلى ذلك، من أجل 

املساهمة يف كوكب أفضل وأكثر اخضرارا، مع كسب املال 
لنا ولشركائنا يف النظام البيئي. إذا، إلى مرحلة التنفيذ 

بالكامل اآلن، نحتاج إلى القياس الدوري للتقدم جتاه 
حتقيق أهداف املشروع التجاري وإعادة اكتشاف أنفسنا 

عند اللزوم. يف االصطالح الفني، يشار إلى هاتني اآلليتني 
بقياس األثر والتحسني املستمر.

5-1 قياس التأثير
التحسني املستمر  2-5

نالختبارالبناءالتخطيط والضبط القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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التخطيط والضبط

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

أنت هنا!

١٢0

القياس 
والتحسني

التنفيذ

االختبار

البناء التخطيط 
والضبط

مقدمة
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ملخص
أصبح قياس الأثر موضوعا معارصا وصعبا للمؤسسات الجتماعية والصديقة للبيئة. 
ي الموروث. ومن جهة 

ورية بالنسبة لغرضنا الجتماعي والبي�أ فهي من جهة، تعد رصف
 . ي

أخرى، كمشاريع تجارية، يجب علينا أيضا إدارة أدائنا الداخىلي الجتماعي والبي�أ

ة  وبالنظر إىل القيود المفروضة عليهم، تتطلب المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغ�ي
ي الوقت ذاته، لتقييم 

ات سهلة القياس، تتسم بالفعالية والمهنية �ف والمتوسطة مؤ�ش
أثرها عىل أرض الواقع.

النتائج المتوقعة
يتوقع هنا أن نقوم بتحديد بطاقة 
وع  ات المرسش نتائج مؤلفة من مؤ�ش

ات الأداء، تقنيات القياس ذات  ومؤ�ش
الصلة الخاصة بها والنطاقات السمية 

للتشغيل )نطاق القيم المقبولة بالنسبة 
ات(، الهادفة إىل تقدير الأثر  للمؤ�ش

وعنا التجاري. الحقيقي لمرسش

يوجد نوعان من المؤشرات بالنسبة لرواد األعمال الصديقة للبيئة: مؤشرات المشروع ومؤشرات األداء.

تعد ضرورية بالنسبة لغرضنا االجتماعي 
والبيئي املوروث. 

5-1 قياس التأثير
المشروع التجاري على أرض الواقع: القياس الفعّال 

لآلثار البيئية واالجتماعية

5-1 قياس التأث�ي

ي دليل التمارين 
اإذهب إىل الخطوة ٥ �ف

)دليل التمارين، صفحة ١٥٢( واتبع 
تعليمات المدرب. 

١٢١

مؤشرات 
املشروع

مؤشرات األداء البيئي
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ن نصائح للمدرب�ي

ات  يجب أل يشغل بال رواد الأعمال الحصول عىل مؤ�ش
ف عىل نقطة  ك�ي ي الخطوة ١: يمكنهم ببساطة ال�ت

مثالية �ف
أن الأهداف تحتاج إىل تتبع وبالتاىلي توجد حاجة إىل 

وع  ات المرسش ف مؤ�ش ات قابلة للقياس. يلزم تحس�ي مؤ�ش
طول مدة ريادة الأعمال، كلما تطور النموذج التجاري. 

ن نصائح للمدرب�ي

ة والمتوسطة، تؤدي محدودية  بالنسبة  المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغ�ي
دارية والوقت المحدد لهذا الأمر، إىل وجود  الموارد المتوفرة، مثل القدرات الإ

ي نفس الوقت يمكنها حساب 
ات سهلة القياس وشديدة الفعالية والمهنية �ف مؤ�ش

ي المناطق المالصقة لها 
كة عىل أرض الواقع، عىل الأقل �ف الأثر الأسا�ي للرسش

ات المستخلصة  ة. يجب أن يركز رواد الأعمال الصديقة للبيئة عىل المؤ�ش مبا�ش
ي من الخطوة ٢ )الأنشطة 

وع )الخطوة ١( ومؤ�ش الأداء البي�أ من أهداف المرسش
والموارد الرئيسية، بطاقة التصميم الصديق للبيئة 9(. 

مؤشرات األداء البيئيمؤشرات املشروع
الأثر هو مرادف للقيمة، من حيث أنه القيمة الحقيقية المقدمة لأصحاب المصلحة 

ي نقدمها. 
والبيئة. ولذا، تضيق المهمة الآن إىل قياس القيمة ال�ت

ات  ي سعينا إىل تتبع التقديم نحو تحقيق أهدافنا، يجب علينا تحديد عدد من المؤ�ش
�ف

مكان ونوعية  ي الصورة المثالية( يسهل قياسها وإدارتها، كمية قدر الإ
)واحد لكل هدف �ف

عند الوصول لحد الكفاية. 

ي تحقيق أهدافنا ومهمتنا. ولذلك، يلزم تحديد 
أول، سنحتاج إىل قياس مدى تقدمنا �ف

وع" إىل أبعد مدى ممكن من الخطوة ١ حيث ستتيح لنا تتبع تقدم  ات المرسش "مؤ�ش
ي اتجاه تحقيق أهدافنا. 

وع �ف المرسش

ف أيضا بتتبع  وع، قد نكون مهتم�ي ات المرسش بالإضافة إىل مؤ�ش
ي لنا 

". يتعلق ذلك بتقييم الأثر البي�أ ي
ات الأداء البي�أ "مؤ�ش

ي 
ات البسيطة والكمية جزئيا �ف باستخدام مجموعة من المؤ�ش

ي 
ي تؤثر فيها البيئة عىل عملنا التجاري. �ف

المواضع الرئيسية ال�ت
ي هامة محددة 

ات أداء بي�أ ، يمكننا استخدام مؤ�ش الواقع العمىلي
ي بطاقة التصميم الصديق لليئة رقم 9 )الخطوة ٢ "الأنشطة 

�ف
. يمكن تكملة  ي

والموارد الرئيسية"( كنهج أوىلي نحو أدائنا البي�أ
ي أخرى )مثل، 

ات أداء بي�أ هذا المؤ�ش الرئيسي من خالل مؤ�ش
استهالك الماء لكل استخدام والنفايات المخلفة لكل خدمة، 

إلخ(. 

ات الأداء الجتماعي"  إضافة إىل ذلك، يمكننا أيضا أخذ "مؤ�ش
ي ذلك العمالء 

ي العتبار. بالنسبة لأصحاب المصلحة )بما �ف
�ف

وفريق العمل(، يدور الأمر حول تقييم رضاهم وانخراطهم 
ات الأداء الجتماعي(، من خالل  وع )مؤ�ش ي المرسش

الحقيقي �ف
الطرق الرسمية وغ�ي الرسمية لجمع البيانات، مثل المحادثات 

الشخصية واستطالعات الرأس بعد الفعاليات واستبيانات الرضا 
والمراجعات داخل المجموعة، إلخ. 

انظر الخطوة 2 – اختبار لمزيد 
من المعلومات والتوضيح.

صفحة 33

انظر الخطوة 1 – اختبار لمزيد 
من المعلومات والتوضيح.

صفحة 17

5-1 قياس التأث�ي

١٢٢
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

ملخص

ف المستمر. يجب  ات، يمكننا بدء دورة التحس�ي من خالل تقييم أثرنا باستخدام المؤ�ش
وع  وعنا التجاري )مخطط المرسش أن تلمس هذه العملية جميع مناطق وأجزاء مرسش

ي تحديد المناطق الرئيسية المطلوب 
التجاري صديق البيئة(. تتمثل الخطوة الأوىل إذن �ف

تحسينها حيث يمكن أن يكون لنا تأث�ي هام وفعال. بعد ذلك، نقوم بالبحث عن 
ي 

ا، نقوم بتعديلها، �ف ات التصميم المرتبطة بهذه المناطق وتحديدها. وأخ�ي بارام�ت
ف أخرى . حدود نطاقاتها السمية، ومن ثم إطالق دروة أداء-قياس-وتحس�ي

ف المستمر، وإصالح كل جزء من  من خالل تقييم الأثر، يمكننا بدء دورة من التحس�ي
وعنا التجاري. أجزاء مرسش

النتائج المتوقعة
اتيجية لتطبيق  يتوقع هنا تحديد اس�ت
ف المستمر، تتألف من  فلسفة التحس�ي

ي تم 
ف الرئيسية ال�ت مواطن التحس�ي

ات التصميم ذات  تحديديها ومتغ�ي
ي تحتاج إىل الضبط.

الصلة ال�ت

يجب أن تلمس هذه العملية جميع مناطق 
وأجزاء مشروعنا التجاري.

دورة التحسين المستمر: تقييم األثر وتحسين النموذج.

5-2 التحسني املستمر
التحسين المستمر لعملنا التجاري للوصول إلى 

األهداف والتوافق مع العالم المتغير

ن المستمر 5-2 التحس�ي

١٢3

اخلطة

الفحص
عمل

مؤشرات 
األداء البيئي

خلق القيمة 
البيئية

فعل
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ن

نصائح لرواد الأعمال الصديقة للبيئة
ابق عىل اتصال!

تتطلب البيئة غ�ي المحددة لعملنا التجاري الصديق للبيئة الوصول المستمر إىل أحدث 
المعلومات حول أُطر العمل القانونية والسياسية، والحلول التنافسية واحتياجات العمالء 

ها. سوف تساعدك الحلول المرتكزة عىل الويب بالإضافة إىل التصال  والتكاليف وغ�ي
اتيجيات فّعالة. يمكنك دائما  ي تقليل المخاطر وتشكيل اس�ت

اء والعمالء، �ف المبا�ش مع الخ�ب
القيام بما هو أفضل لتحقيق التحسن المستمر.

ح ال�ش
ي 

لأغراض البيان، تعرض فيما يىلي أك�ش المواطن الشائعة ال�ت
ي ذلك الأمثلة القياسية لمناطق 

، بما �ف ف تحتاج إىل تحس�ي
. ف التحس�ي

1. أصحاب المصلحة 
إضافة أصحاب مصلحة آخرين إىل خطة المشاركة، مما يتيح 

مستوى أعىلي من المشاركة وتقديم حوافز نسبية ومكافآت مقابل 
ذلك، ما يؤدي إىل تأسيس مزيد من العالقات الهامة مع المجتمع 

كاء، ومزيد من القيمة  ، ومنح مزيد من الرؤية والأموال للرسش المحىلي
ي الأجيال المستقبلية، إلخ.

للمستفيدين، والتفك�ي طويل الأجل �ف

2. العمالء 
فهم أعمق لحتياجاتهم، وتواصل وتسويق أك�ش فعالية، 

ف أك�ب فيما يتعلق بالمنافسة،  وتوصيل أك�ش راحة، وعوامل تمي�ي
وتركز أقوى عىل نقاط القوة لدينا، والنتقال إىل قطاعات عمالء 

مختلفة، إلخ.

ي 
3. االأداء البي�أ

ف الأداء  ات التصميم الصديق للبيئة بهدف تحس�ي تنويع متغ�ي
، ورفع متطلباتنا البيئية تجاه  ي لأنشطتنا ومواردنا الرئيسي

البي�أ
كات وأصحاب المصلحة )"التوريد الصديق للبيئة"(،  الرسش

واستهداف وعي أك�ب لدى العمالء بقضايا البيئة، إلخ.

4. القيمة البيئية المقدمة 
ح المزايا البيئية  تخصيص مزيد من الوقت والموارد لرسش

وعنا إىل العمالء وأصحاب المصلحة عىل حد سواء،  لمرسش
ي المجتمعات المحلية 

ي �ف
والحديث عن الأثر ورفع الوعي البي�أ

من خالل أنشطة مشاركة، إلخ.

تشمل بعض مواطن التحسني األكثر شيوعا: مستوى 
املشاركة واحلوافز، التواصل والتسويق، التركيز على نقاط 
القوة، متغيرات التصميم الصديق للبيئة، التوريد الصديق 

للبيئة والوعي البيئي يف اجملتمعات احمللية.

ن المستمر 5-2 التحس�ي

١٢4
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أسس عملك التجاري الصديق للبيئة01
رشادي لرواد االأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب االإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف

ح ال�ش
ي تونس عام ٢009 عندما قام 

كة Saphon Energy �ف تأسست �ش
ف لبيد،  ي حس�ي

ي وصديقه، المستثمر المرص�ف
المهندس أنيس عو�ف

بابتكار فكرة لمحول جديد لطاقة الرياح.

ف الرياح  ف تقنية تورب�ي كة Saphon تهدف إىل تحس�ي لم تكن �ش
الحالية وإنما تطوير طريقة ثورية جديدة لستغالل طاقة الرياح. 

ي فك النظام الدّوار بالكامل 
تمثلت فكرة أنيس الأساسية �ف

اعي غ�ي دّوار. تطورت  )الشفرات والرصة( واستبدالها بجسم �ش
الفكرة بمرور الوقت وظهرت كتقنية واعدة تحت اسم تقنية 

Zero-Blade. محول طاقة الرياح موضع الحديث، الذي أطلق 
ف بعدم وجود شفرات وغ�ي دّوار،  عليه "The Saphonian"، يتم�ي
ولديه حركة عقدية 3D لالأمام والخاف، مستوحاة بشكل كب�ي من 

اعية وأجنحة الطيور أو أنواع معينة من الأسماك. المراكب الرسش

ضافة إىل كفائتها المذهلة )ضعف كفاءة توربينات الرياح  بالإ
الحالية(، تضيف هذه التقنية قيما جديدة، فهي تلغي جميع 

سلبيات الأجهزة الدّوارة، وإنتاجها أرخص بكث�ي ول يصدر عنها 
ي 

اع هذه التقنية وتسجيلها �ف أي أصوات. يجري تسجيل براءة اخ�ت
70 دولة مختلفة.

ي مراحل التطوير 
ف "The Saphonian" ل يزال �ف وحيث أن التورب�ي

الأوىل، يجب إجراء تحسينات مستمرة عليه لمالءمة احتياجات 
العمالء واهتمامات أصحاب المصلحة أيضا. 

مثال يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا

فكر خارج الصندوق!

كة: اسم ال�ش
Saphon Energy

البلد:
تونس

النشاط:
طاقة الرياح

سنة التأسيس:
٢009

رأس مال البدء:
–

رائد الأعمال:
ي و 

أنيس عو�ف
ف لبيد حس�ي

0405

ن المستمر 5-2 التحس�ي

الصورة: البنك الدولي

ن القياس والتحس�ي التنفيذ

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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لقد وصلت إلى نهاية الرحلة التي بدأت بفكرة املشروع 
التجاري إلى حل مالئم للسوق يقدم قيمة حقيقية! 

واألكثر من ذلك، أنك استطعت حتويل حتد بيئي إلى فرصة 
عمل قابل للتطبيق تخلق قيمة بيئية واجتماعية. أحسنت!

واآلن حان وقت اخلروج إلى السوق وتنفيذ فكرتك!

تهانيا! 

ف القياس والتحس�ي

أسس عملك التجاري الصديق للبيئة0٥
رشادي لرواد الأعمال الصديقة للبيئة   الكتيب الإ
ي منطقة البحر المتوسط 

�ف
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