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یقدم من قبل

فالح حسن احمد



إنَّ بروَز قطاع خاصٍّ نابٍض بالحیویَّة في إقلیم كوردستان كان على مدى عقوٍد 
ة البدیَل القابَل للحیاة للنَّموذج السائد والمتمثِّل في َسیطرة الدولة على رأس  عدَّ
المال. ومن بین المنافع األُخرى لبروز قطاع خاصٍّ فاعل، ھو ُوجوُد مجتمع 
تنافسيٍّ دینامیكيٍّ من الریادیِّین یعمُل على تحسین النموِّ االقتصادّي، ویزید 

ث المماَرسات التجاریَّة. حجَم الطبقة الوسطى، وُیحدِّ
إالَّ أنَّ من المالحظ أنَّ الشباَب في االقلیم أقلُّ دافعیة في اتِّخاذ خطواٍت فعلیَّة 

ة. وتضمُّ األسباب الكامنة وراء تثبیط إلطالق مشاریعھم التجاریَّة الخاصَّ
الروح الریادیَّة عدًدا ال حصر لھ من المعیقات المعروفة، ومن بینھا: 

صعوبة الحصول على التمویل الالزم، واإلجراءات البیروقراطیَّة المعقَّدة، 
عة، والوجود القوي لالموال السیاسیة في االقتصاد  وُمناخات األعمال غیر المشجِّ

المحلي.
ًبا بھا لزیادَة فھِمنا  وبناءً على ما تقدم یعتبر Business Model مساھمًة مرحَّ
للكیفیَّة التي یمكن بھا لالبتكار في الطرق واألسالیب أن ُیحدَث ثورًة في نماذج 

األعمال التجاریَّة البالیة.
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 ( Business Model) ما المقصود بمصطلح
 یحدد (Business Model ) االسلوب الذي تتبعھ الشركة 

في خلق قیمة ما وتحقیقھا واالستفادة منھا



حجارة البناء التسعة



An organization serves one or several Customer Segments



لمن نوِجُد القیمة؟
َمن أھمُّ عمالئنا؟

بعُض األمثلة:
(Mass market) األسواق الجماھیریَّة

غالًبا ما ُیستخَدُم ھذا النوُع من نماذج العمل التجاريِّ في قطاع إللكترونّیات االستھالكّیة.
(Niche market) صة األسواق المتخصِّ

فمثًال، یعتمُد كثیٌر من ُصنِّعي قطع غیار السیارات على مشتریات ُمصنِّعي السیارات الرئیسیین.
(Segmented) التمییز

تعني تقدیم خدمات لشرائح مختلفة اختالفا بسیطا (عمالء الممیزین في البنوك او العمالء الممیزین في 
ٍة متناھیِة  ُص في تقدیم تصامیَم میكانیكیَّ شركات االتصاالت) فمثال شركة مایكرو بریسجن سیستمز التي تتخصَّ
غر وحلوٍل للصناعة باالعتماد على مصادَر خارجیَّة. إنھا تخدم ثالث شرائح مختلفًة من العمالء– صناعة  الصِّ
ُم لكلٍّ منھا قیًما مقترحة مختلفة عن األخرى اختالًفا  الساعات، الصناعة الطبیة وقطاع األتمتة الصناعیة– وُتقدِّ

طفیًفا.
التنویع

تقدیم خدمات لشرائح مختلفة اختالفا كبیرا
المنصات (األسواق) المتعددة الجوانب

م بعض المنشآت خدماتھا لشریحتین أو أكثر من شرائح العمالء المترابطة. فمثًال، تحتاج منشأة بطاقات  ُتقدِّ
ائتماٍن إلى قاعدٍة عریضٍة من َحَملة بطاقات االئتمان وقاعدٍة عریضٍة أیًضا من التجار الذین یقبلون التعامل 

ًة إلى قاعدٍة عریضٍة من القّراء لجذب  ُم صحیفًة مجانیِّ ٌة ُتَقدِّ بتلك البطاقات. وبالمثل، تحتاج منشأةٌ صحفیَّ
المعلنین. ومن ناحیٍة أخرى، فإنَّھا تحتاج إلى معلنین لتغطیة تكالیف اإلنتاج والتوزیع. لذا ال بد من ھاتین 

الشریحتین لضمان نجاح نموذج العمل التجاريِّ ھذا



It seeks to solve customer problems and satisfy customer needs with value 
propositions



مھا للعمیل؟ ما القیمة التي نقدِّ
أيُّ مشكالت العمیل نساعُد على حلِّھا؟

أيُّ متطلّبات العمیل نلّبي؟
مھا لكلٍّ ما ُحَزُم المنتجات والخدمات التي نقدِّ

من شرائح العمالء؟
الحداثة•
األداء•
التكییف•
ة• إنجاز المھمَّ
التصمیم•
العالمة التجاریَّة•
 السعر   •
خفض التكالیف•
الحدُّ من المخاطر•
سھولة الوصول•
المالءمة/سھولة االستخدام•



Value propositions are delivered to customers through 
communication, distribution, and sales Channels



ل َقَنوات التواصل والتوزیع والمبیعات حلقة الَوصل بین المنشأة وعمالئھا. وھذه الَقَنوات ھي واجھة  تشكِّ
َدًة، منھا: ي الَقَنوات وظائف متعدِّ ا في تجربة العمیل. تؤدِّ المنشأة التي یلمسھا العمالء والتي تلعب دوًرا مھّمً

• رفع مستوى معرفة العمالء لمنتجات المنشأة وخدماتھا.
• مساعدة العمالء في تقییم الِقَیم المقترحة الخاصة بالمنشأة.
َدة. • إتاحة الفرصة للعمالء لشراء منتجات أو خدمات محدَّ

• إیصال الِقَیم المقترحة إلى العمالء.
• توفیر دعم ما بعد البیع للعمالء.

انواع القنوات 
مباشرة 1.
فریق عمل•
مواقع الكترونیة•

2. غیر مباشرة
متاجر الشركة•
متاجر مشتركة•
البیع بالجملة•



Customer relationships are established and maintained with each Customer Segment



تكون مدفوعًة بالدوافع التالیة:
• اكتساب العمالء.

• االحتفاظ بالعمالء.
• تنشیط المبیعات.

نستطیع أن ُنمیَِّز بین عدٍد من نماذج العالقات مع العمالء التي قد توجد مًعا في إطار عالقة منشأٍة ما بشریحٍة 
َدٍة من العمالء، ومنھا: محدَّ

المساعدة الشخصیة•
المساعدة الشخصیة الخاصة•
الخدمة الذاتیة•
الخدمات اآللیة•
المجموعات•
المشاركة في أداء العمل•



Revenue streams result from value propositions successfully offered to customers



یمكن أن ینطوي نموذج األعمال على نوعین مختلفین من اإلیرادات:
.ایرادات المعامالت وھي اإلیرادات الناتجة عن مدفوعات العمالء لمرة واحدة .1

ا لتوفیر َدْعِم ما بعد البیع .2 رةٌ متواصلٍة إّما لتحقیق القیم المقترحة وإمَّ  إیراداٌت متكرِّ
.للعمالء



Key Resources are the assets required to offer and deliver the previously described 
elements





Some activities are outsourced and some resources are acquired outside the 
enterprise



The business model elements result in the cost structure











The Business Model Canvas

Cost Structure
• What are the most important costs inherent to our business model?
• Which key resources are most expensive? 
• Which key activities are most expensive? 

Key Partners
• Who are our key 

partners?
• Who are our key 

suppliers?
• Which key resources are 

we acquiring from our 
partners?

• Which key activities do 
partners perform? 

Key Activities
• What key activities do our 

value propositions require?
• Our distribution channels?
• Customer relationships?
• Revenue streams?

Key Resources
• What key resources do our 

value propositions require?
• Our distribution channels?
• Customer relationships?
• Revenue streams

Customers
• How do we get, keep and 

grow customers?
• Which customer 

relationships have we 
established?

• How are they integrated 
with the rest of our 
business model?

• How costly are they?

Customer Relationships
• How do we get, keep and 

grow customers?
• Which customer 

relationships have we 
established?

• How are they integrated 
with the rest of our business 
model?

• How costly are they?

Channels
• Through which channels do 

our customer segments want 
to be reached?

Value Proposition
• What value do we deliver 

to the customer?
• Which one of our 

customers’ problems are 
we helping to solve?

• What bundles of products 
and services are we 
offering to each segment?

• Which customer needs are 
we satisfying?

• What is the minimum 
viable product?

Revenue Streams
• For what value are our customers really willing to pay?
• For what do they currently pay?
• What is the revenue model?
• What are the pricing tactics? 
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