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 مجموعة	أدوات
االقتصاد	الدائري:	

تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو تنمية مستدامة



شكر
------

ــا	مـــورال	مـــن	شـــركة	»ســـيركورال	 تـــم	إعـــداد	مجموعـــة	األدوات	هـــذه	مـــن	قبـــل	إيفـ
الصغيـــرة	 الشـــركات	 دور	 تعزيـــز	 الدائـــري:	 االقتصـــاد	 أدوات	 مجموعـــة	 أدفايـــزر«	
والمتوســـطة	نحـــو	تنميـــة	مســـتدامة.	Building Markets	يف	كانـــون	الثـــاين	عـــام	

 .2022

تـم	توفيـر	مجموعـة	األدوات	هـذه	بتمويـل	أساسـي	مـن	مؤسسـة	كـوكا	كوال	ألنشـطة	
Building Markets	الداعمـة	للشـركات	متناهيـة	الصغـر	والصغيـرة	والمتوسـطة	
المانحيـن	 أمـا	دعـم	 النفايـات	يف	ميانمـار.	 لزيـادة	تحويـل	 التدويـر	 إعـادة	 يف	قطـاع	
الخارجيـة	 لـوزارة	 التابـع	 والهجـرة	 والالجئيـن	 السـكان	 مكتـب	 مـن	 فجـاء	 اإلضـايف	
تركيـا،	 Building Markets	يف	 لبرنامـج	 التمويـل	 يوفـر	 الـذي	 	،)PRM( األمريكيـة	
حيـث	يوفـر	االقتصـاد	الدائـري	إمكانـات	مثيـرة	للنمـاذج	االقتصاديـة	الجديـدة	لريـادة	

األعمـال	بيـن	الالجئيـن.

لمواجهـة  الصغيـرة  للشـركات  التحويليـة  القـوة   Building Markets منظمـة  تطلـق 
الشـامل.  والنمـو  الوظائـف  خلـق  دفـع  خـال  مـن  الملحـة  االجتماعيـة  التحديـات 
الصغيـرة  المحليـة  الشـركات  عـن  المنظمـة  تبحـث   ،2004 عـام  يف  تأسيسـها  بعـد 
والمتوسـطة التنافسـية لبنائهـا وربطهـا بساسـل التوريـد واالسـتثمار. باسـتخدام هـذا 
كثـر مـن 26700 شـركة صغيـرة ومتوسـطة  النمـوذج، دعمـت Building Markets أ
وسـاعدتها يف الفـوز بعقـود بقيمـة 1.36 مليـار دوالر وقـروض بقيمـة 21 مليـون دوالر، 
كثـر مـن 23.500 فرصـة عمـل يف أسـواق متنوعـة مثـل تركيـا  كمـا سـاعدت يف خلـق أ

وهايتـي. وليبيريـا  وأفغانسـتان  وميانمـار  واألردن 

هـل لديـك تعليقـات أو أسـئلة حـول مجموعـة األدوات يمكـن تقديـم ذلـك يف موقـع 
.newyork@buildingmarkets.org
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3 مجموعة	أدوات	االقتصاد	الدائري	

شكر............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2

المقدمة..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
الغرض من مجموعة األدوات؟............................................................................................................................................................................................................................................................. 4

لماذا تعتبر الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضرورية لالقتصاد الدائري؟............................................................................................................................................ 5

ما هو االقتصاد الدائري؟.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

االنتقال إىل اقتصاد دائري: المخاطر والفرص......................................................................................................................................................................................................................................... 7
8 .............................................................................................................................................. دور أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة يف توجيه الشركات نحو اقتصاد دائري

كيف يخلق االقتصاد الدائري قيمة مضافة.............................................................................................................................................................................................................................................. 8

نماذج األعمال التي تعتمد االقتصاد الدائري....................................................................................................................................................................................................................................... 10
10 ............................................................................................................................................................................................................................................. أنواع نماذج أعمال االقتصاد الدائري 
أمثلة على نماذج أعمال االقتصاد الدائري................................................................................................................................................................................................................................... 13
تصميم مسار االستدامة مع مراعاة النظام الدائري ................................................................................................................................................................................................................ 14
15 ........................................................................................................................................................................................................................................................... مبادئ تصميم النظام الدائري

16 ............................................................................................................................................................................................................................... خمس خطوات لخلق القيمة وعرضها وتحصيلها
الخطوة رقم 1: الفهم ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 18
وضع رؤية النظام الدائري ................................................................................................................................................................................................................................................................... 18
استخدام أداة القيم والرؤية................................................................................................................................................................................................................................................................. 19
ما هو نموذج األعمال؟.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
20 ................................................................................................................................................................................................................................... استخدام مخطط نموذج األعمال الدائري 
كيف يتم وضع األعمال يف النظام البيئي األوسع؟................................................................................................................................................................................................................... 22
استخدام إطار عمل »بيستيل )PESTEL(« )التحليل السياسي االقتصادي االجتماعي الثقايف التقتني القانوين البيئي(.................................................................... 22
تحديد مصادر النفايات باستخدام أداة المخلفات البنيوية الخمس الكبرى.................................................................................................................................................................. 23
25 ...................................................................................................................................................................................................................... استخدام أداة النفايات البنيوية الخمس الكبرى 

26 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... الخطوة رقم 2: التصميم
26 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. تحديد عرض القيمة 
استخدام أداة مخطط عرض القيمة................................................................................................................................................................................................................................................ 27
27 .................................................................................................................................................................................................................................................................. اختيار نموذج عمل دائري 
استخدام أداة نموذج األعمال الدائري............................................................................................................................................................................................................................................. 27
كات المطلوبة يف سلسلة القيمة.......................................................................................................................................................................................................................................... 28 الشرا
استخدام أداة منتج سلسلة القيمة................................................................................................................................................................................................................................................. 29

الخطوة رقم 3: التحقق......................................................................................................................................................................................................................................................................... 31
تحديد التوقعات واالفتراضات............................................................................................................................................................................................................................................................ 31
32 ................................................................................................................................................................................................................................ استخدام أداة التحقق من األعمال الدائرية 

الخطوة رقم 4: التنفيذ ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 33
33 ........................................................................................................................................................................................................................................................... تصميم خارطة طريق األعمال
استخدام أداة خارطة الطريق.............................................................................................................................................................................................................................................................. 33

الخطوة رقم 5: التقييم.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 35
طريقة قياس األثر .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 35
35 ....................................................................................................................................................................................................................................... استخدام أداة تحليل التكاليف والفوائد 

المصادر اإلضافية............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 38

المراجع................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 39

المحتويات
------



4 مجموعة	أدوات	االقتصاد	الدائري	

المقدمة
------

من	المتوقع	أن	يصل	عدد	سكان	العالم	إىل	ما	يقارب	من	10	مليارات	شخص	بحلول	
عام	1.2050	إنتاج	السـلع	يف	تزايد	مسـتمر	لتلبية	احتياجات	سـكان	العالم	المتزايدين،	
مثـل	الغـذاء	والمـاء	والسـكن	والسـلع	المنزليـة	والمالبـس	والنقـل.	ُيعتبـر	الكثيـر	من	هذا	
اإلنتـاج	كثيـَف	االسـتخدام	للطاقـة	ويتطلـب	زيـادة	اسـتخدام	مـواد	سـتنفد	يف	وقـت	مـا	
أو	محـدودة.	يف	الوقـت	نفسـه	فـإن	مـوارد	الكوكـب	شـحيحة	ونظامنـا	االقتصـادي	الحـايل	
الـذي	يتطلـب	التعامـل	بمبـدأ	»األخـذ	والصنـع	والرمـي«	ليـس	مسـتداماً.	كبديـل،	مـن	

الضـروري	التحـول	إىل	نظـام	اقتصـادي	دائـري	جديـد.

يوفـر التحـول إىل نظـام اقتصـادي دائـري جديـد حـاً لتقليـل الضـرر البيئـي والتصـدي لتغيـر 
المنـاخ مـن خـال تعزيـز التنميـة االقتصاديـة المسـتدامة. يعـد التحـول والتكيـف مـع نماذج 
أعمـال االقتصـاد الدائـري مـن األنشـطة الحيويـة التـي يمكـن أن تسـاعد يف زيـادة الفوائـد 
االقتصاديـة للشـركات مـع ضمـان تلبيـة احتياجـات العمـاء. هنـاك فرصـة كبيـرة يف تحويـل 
النفايات إىل موارد قّيمة من خال اسـتعادة المواد والمنتجات وإعادة اسـتخدامها وإعادة 
توظيفها وإصاحها وإعادة تدويرها. يمكن للشـركات إعادة دورة حياة المواد، وتمديد فترة 
قيمتهـا، وتجنـب اسـتخراج المـواد الخـام النـادرة لضمـان سلسـلة توريـد مسـتقرة للمـوارد. 
باإلضافـة إىل ذلـك، يمكـن لهـذا النظـام أن يقلـل مـن االعتمـاد علـى المـواد المسـتقدمة مـن 

بلـدان أخـرى، ممـا يسـاعد علـى خفـض تكاليـف النقـل واإلمـداد المرتبطـة بهـا.

يؤثـر  الشـركات.  أولويـات  مـن  والبيئيـة  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  المخاطـر  إدارة  أصبحـت 
األخاقيـة  الممارسـات  مسـتوى  ورفـع  المسـتدامة  المنتجـات  علـى  المسـتهلكين  طلـب 
علـى سـمعة العامـة التجاريـة. باإلضافـة إىل ذلـك، أصبحـت العوامـل االجتماعيـة والبيئيـة 
كثـر أهميـة للمسـتثمرين والمؤسسـات الماليـة عنـد اختيـار االسـتثمارات طويلـة األجـل.  أ
هنـاك فوائـد عديـدة العتمـاد نمـاذج أعمـال االقتصـاد الدائـري. يمكـن أن تسـاعد ممارسـات 
وتحقيـق  التنافسـية  الميـزة  وزيـادة  البيئيـة  الضغـوط  تقليـل  علـى  الشـركات  االسـتدامة 
وفـورات يف تكاليـف المـواد والوصـول إىل أسـواق جديـدة. يعطـي االقتصـاد الدائـري رخصـة 

للعمـل لجـذب التمويـل والمسـتهلكين علـى حـٍد سـواء.

الميـاه  وأمـن  البيولوجـي  التنـوع  كفقـدان  أوسـع  لتحديـات  الدائـري  االقتصـاد  يسـتجيب 
والنفايـات والتلـوث. يعتبـر دور الشـركات، كونهـا تمثـل جـزءاً أساسـياً مـن المجتمع المحلي 
ويف السـياق العالمـي األوسـع، أمـراً بالـغ األهميـة لخلـق وتقديـم الفوائـد للنـاس والكوكـب 

والربـح، ممـا يضمـن مسـتقباً مزدهـراً وصحيـاً للجميـع.

مكتب المراجع السكانية )من دون تاريخ( انخفاض معدالت الخصوبة واحد من آسباب تزايد عدد السكان من كبار السن عالمياً. تم عرضه يف 19 أيار,   1
https://www.prb.org/news/population-of-older-adults-increasing-globally/ :2022, من موقع

الغرض	من	مجموعة	األدوات؟
 االقتصاد الدائري يكتسب زخماً عالمياً. 

ازدادت المنافسة على الصعيد العالمي، 
وأدت القوانين واالبتكار التكنولوجي 

والمخاوف االجتماعية والبيئية إىل تغيير 
طريقة قيام الشركات بأعمالها اليوم. 

وتقوم الحكومات والمنظمات من جميع 
األحجام، من الشركات متعددة الجنسيات 

إىل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة )MSMEs(، ببناء خطط عمل 

وإستراتيجيات للقضاء على النفايات 
والتلوث وحماية مجتمعنا وأنظمتنا البيئية. 

ولكن كيف تبتعد الشركات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة عن العمل التقليدي؟ 

ففي الكثير من األحيان، ال تعرف الشركات 
من أين تبدأ أو تجد االنتقال معقداً. تعتبر 

الحلول البسيطة التي تستبدل الموارد التي 
تمت إعادة تدويرها أو التي يمكن إعادة 

تدويرها بالمدخالت الدائرية مكاناً ممتازاً 
 Building للبدء. تهدف مجموعة أدوات

Markets  لالقتصاد الدائري إىل مساعدة 
الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة يف 
تبني االقتصاد الدائري واالستدامة وتحسين 
كفاءة الموارد والنمو بطرق مستدامة ومرنة.

وتشرح مجموعة األدوات كيف تكون 
العناية بالبيئة والمجتمع مربحة للشركات 

مع تجنب المخاطر المستقبلية المتعلقة 
بالمناخ. كما يقدم األدوات والعمليات 

واألساس المنطقي لفهم وتصميم والتحقق 
من صحة وتنفيذ إستراتيجيات االقتصاد 

الدائري ونماذج األعمال يف المؤسسة 
وسالسل القيمة.

https://www.prb.org/news/population-of-older-adults-increasing-globally/
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لماذا	تعتبر	الشركات	المتناهية	الصغر	والصغيرة	
والمتوسطة	ضرورية	لالقتصاد	الدائري؟

------
تساهم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل كبير يف االقتصاد العالمي، حيث تشكل حوايل ٪90 من األعمال و70٪ 
مـن العمالـة يف جميـع أنحـاء العالـم، باإلضافـة إىل مسـاهمتها بأكثـر مـن ٪40 مـن الناتـج المحلـي اإلجمـايل يف االقتصـادات الناشـئة.2 كمـا 
تسـاهم هـذه الشـركات يف خلـق فـرص العمـل والنمـو االقتصـادي واالسـتقرار االجتماعـي واالبتـكار. تظهـر األبحـاث أن الشـركات التـي تطبـق 
كبـر علـى تحمـل الصدمـات المناخيـة واالقتصاديـة.3 يعـد دعـم الشـركات  نمـاذج أعمـال مسـتدامة تمتلـك أداًء ماليـاً أفضـل وتمتلـك قـدرة أ
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يف تحولها للمستدام أمراً ضرورياً لتطوير االقتصاد األخضر وهو أمر بالغ األهمية لتحقيق أهداف 

األمـم المتحـدة للتنمية المسـتدامة.4

البيئيـة ومتطلبـات المسـتهلكين واضطرابـات  التنظيميـة المتعلقـة باالسـتدامة والسياسـة  للكـم المتزايـد مـن التشـريعات واألطـر  نظـراً 
كثـر  سلسـلة التوريـد ونـدرة المـوارد وتقلـب أسـعار المـواد، يجـب علـى الشـركات مواءمـة العمليـات واألنشـطة االقتصاديـة مـع ممارسـات أ
اسـتدامة. يجـب أن تكـون األولويـات االجتماعيـة والبيئيـة محـط تركيـز عاجـل لجميـع الشـركات، ممـا يوفـر فرصـة لمزيـد مـن المرونـة والنمـو 

علـى المـدى المتوسـط والبعيـد.

يوفر االقتصاد الدائري فرصة ممتازة لجميع الشركات لكي:

تخفض التكاليف 	 

تفتح أسواق جديدة	 

تضاعف النمو المربح	 

تقضي على النفايات	 

تحّد من االنبعاثات	 

ن سبل العيش	  تخلق فرص العمل وتحسِّ

تحمي البيئة والمجتمع	 

https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance :البنك العالمي. )2022(. تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تم العرض يف 19 أيار 2022 من  2
كسفورد، أرابيسك بارتنرز. )2015(. من صاحب األسهم إىل أصحاب المصلحة: كيف يمكن لالستدامة أن تحقق التفوق يف األداء المايل. تم العرض يف 19 أيار 2022 من: جامعة أ  3

https://www.arabesque.com/2020/02/04/from-the-stockholder-to-the-stakeholder/
https://sdgs.un.org/goals :األمم المتحدة. )التاريخ غير محدد(. األهداف السبعة عشر | التنمية المستدامة. األمم المتحدة. تم العرض يف 19 أيار 2022 من  4

1. القضاء على النفايات 
والتلوث

2. الحفاظ على المواد قيد 
االستخدام ألطول فترة 

ممكنة

3. تجديد النظم البيئية 
الطبيعية

https://www.arabesque.com/2020/02/04/from-the-stockholder-to-the-stakeholder/
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ما	هو	االقتصاد	الدائري؟
------

تعتبـر أنظمـة اإلنتـاج واألنظمـة االقتصاديـة التقليديـة الحاليـة “خطّيـة”، حيـث تأخـذ الشـركات والمسـتهلكون المنتجـات والمـواد وتصنعهـا 
وتتخلـص منهـا، ممـا ينتـج كميـات كبيـرة مـن النفايـات. ُتلـوِّث النفايـات المتولـدة البيئـة، وتشـكل مخاطـر صحية جسـيمة علـى المجتمعات 
علـى مسـتوى العالـم. يـؤدي هـذا إىل تفويـت الشـركات فرصـة تحويـل النفايـات إىل منتجـات أخـرى يمكـن أن تسـتمر يف الـدوران يف نظـام 
اإلنتـاج، ممـا يوفـر قيمـة ثابتـة بـدالً مـن التلـف الفـوري. ويمكـن للشـركات والمسـتهلكين بـدالً مـن ذلـك، التفكيـر بشـكل جماعـي يف تحويـل 

كبـر قيمـة ممكنـة مـن خـال إبقائهـا متداولـة يف نظـام اإلنتـاج.  المـواد التـي تـم التخلـص منهـا إىل مـوارد قّيمـة واسـتخراج أ

مـن  المقتبـس  التعريـف   ”Building Markets“ هـذه تسـتخدم  األدوات  الدائـري. يف مجموعـة  لاقتصـاد  التعريفـات  مـن  العديـد  يوجـد 
جيسـدويرفر وآخريـن، 2020، والـذي يصـف المفهـوم ومبـادءه وكيفيـة تنفيـذه، كالتـايل: االقتصـاد الدائـري هـو نظـام يتـم فيه تقليل مدخات 
المـوارد والنفايـات واالنبعاثـات وتسـربات الطاقـة عـن طريـق إعـادة التصنيـع وإطالـة عمـر المنتـج وتكثيـف اإلنتـاج وإلغـاء الطابـع المـادي 
عـن المـواد وحلقـات الطاقـة. يمكـن تحقيـق االقتصـاد الدائـري مـن خال الرقمنة، والخدمنة، ومشـاركة الحلـول، والتصميم لمنتجات دائمة، 

والصيانـة واإلصـاح، وإعـادة االسـتخدام، وإعـادة التصنيـع، والتجديـد، وإعـادة التدويـر.5

فعلـى سـبيل المثـال، مـاذا لـو اسـتطاع مصنعـو األثـاث اسـتعادة المـواد مـن عمائهـم وتحويلهـا إىل منتجـات أخـرى لعمـاء آخريـن، بـدالً مـن 
رمـي األثـاث القديـم يف مكبـات النفايـات؟ مـاذا لـو تمكنـوا مـن إصـاح أو إعـادة تصنيـع األثـاث حتـى يتمكـن العميـل مـن إعـادة اسـتخدامه؟ 
مـاذا لـو اسـتطاعوا إنشـاء نظـام تأجيـر لألثـاث بحيـث يدفـع العميـل للشـركة المصنعـة رسـوماً شـهرية مقابـل المنتجـات بـدالً مـن شـرائها؟ 
سـيقلل ذلـك مـن تكلفـة المـواد المطلوبـة، كمـا سـينتج تدفقـات إيـرادات إضافيـة مـن خدمـة اإلصـاح أو نمـوذج التأجيـر. وأيـاً كان النمـوذج 

المختـار، سـتكون الفوائـد كبيـرة. سـوف تبحـث مجموعـة األدوات يف نمـاذج األعمـال هـذه بمزيـد مـن التفصيـل يف القسـم التـايل.

 Geissdoerfer, M., Pieroni, M. P. P., Pigosso, D. C. A., & Soufani, K. )2020(. Circular Business Models: A Review. Journal of Cleaner Production, 277, 123741.  5 
Retrieved May 19, 2022, from: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123741

االقتصاد	الخطي

المصادر

التصنيع

التخلص

االقتصاد الدائري

الطاقة	الناتجة	عن	المصادر	المتجددةالطاقة	الناتجة	عن	المصادر	المحدودة

التصنيع

إعادة	التدوير

االستخدام

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123741
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كثـر كفـاءة بمبـادئ تركـز علـى »األشـخاص والكوكـب والربـح« ويخـرج فيه عن المنظـور التقليدي للنمو من  م االقتصـاد الدائـري نظامـاً أ ُيقـدِّ
االسـتهاك. إن اعتمـاد نهـج االقتصـاد الدائـري يعنـي أنـه ال يـزال بإمـكان األعمـال التجاريـة النمـو مـع تقليل اسـتخدام المـواد الخام واالنتقال 

كثر اسـتدامة ومدخات الطاقة الخضراء. إىل خيارات أ

االنتقال	إىل	اقتصاد	دائري:	المخاطر	والفرص
------

إن الجـدوى مـن االقتصـاد الدائـري واضحـة. فهـو يمكـن أن يسـاعد يف تقليـل تكلفـة التعبئـة والتغليـف والنقـل واسـتخدام المـواد، وتقليـل 
أوجـه عـدم الكفـاءة، وتجنـب ارتفـاع أسـعار المـواد التـي يمكـن اسـتردادها وإعـادة اسـتخدامها وإعـادة تدويرهـا بـدالً مـن ذلـك. ويمكنـه أيضـاً 

دعـم تدفقـات اإليـرادات اإلضافيـة مـن خـال تقديـم نمـاذج أعمـال مبتكـرة جديـدة. 

ومـع ذلـك، ال يمكـن تغييـر نمـاذج األعمـال والعمليـات والممارسـات بيـن عشـية وضحاهـا، ويتطلـب ذلـك تقييـم األعمـال ومواءمتهـا مـع 
النظـام البيئـي األوسـع، بمـا يف ذلـك المورديـن والعمـاء. ومـن أهـم األسـئلة األساسـية حـول االنتقـال إىل نمـوذج االقتصـاد الدائـري مـا يلـي:

أين يمكن تقليل األثر السلبي للعمليات؟ 	 

أين يمكن آن يحدث االبتكار تأثيراً إيجابياً؟ 	 

ما الفرص األكثر أهمية لألعمال لتقليل الفضات وخلق قيمة إضافية للمنتجات؟ 	 

كبر للمنتجات؟ 	  ما الذي يجب إعطاؤه األولوية لخلق قيمة أ

ما الذي يجب التركيز عليه اليوم لضمان القيمة والنمو على المدى الطويل؟	 

ما مدى استعداد السوق لمنتج أو خدمة مستدامة جديدة؟ 	 

كيف يمكن لألعمال إضفاء القيمة للناس والكوكب وتحقيق االزدهار؟ 	 

يتيـح االقتصـاد الدائـري إمكانيـة القـدرة علـى توفيـر قيمـة كبيـرة وتخفيـف المخاطـر وتحقيـق النمـو المسـتدام. تهـدف مجموعـة األدوات إىل 
اإلجابـة عـن األسـئلة األساسـية حـول إمكانيـة تحقيـق نمـاذج األعمـال الدائريـة. يجـدر النظـر يف المخاطـر المحتملـة التـي يمكـن مواجهتهـا 
اليوم، إذا استمرت النماذج الخطية وغير المستدامة. ترتبط بعض المخاطر بندرة المواد. على سبيل المثال، قد تصبح المواد المحدودة 
كثر تكلفة مع زيادة الطلب. سيسـاعد الوصول إىل المواد أو المنتجات التي يمكن اسـتردادها من العماء أو المدخات  والمطلوبة بقوة أ
كثـر ارتفاعـاً.  المعـاد تدويرهـا علـى تقليـل التكاليـف. تؤثـر القواعـد البيئيـة الجديـدة أيضـاً علـى الشـركات، مثـل عقوبـات التلـوث وضرائـب أ
فيمـا يلـي موجـز لبعـض المخاطـر المحتملـة التـي قـد تواجههـا الشـركات غيـر المسـتدامة، إىل جانـب الفرص والفوائـد التي يمكن أن تولدها 

نمـاذج األعمـال الدائرية والمسـتدامة. 

  المخاطر  الفرص
فتح أسواق جديدة	 
تحسين صورة العامة التجارية	 
ميزة تنافسية أعلى	 
توفير التكاليف وإدارة النفايات والمواد الخام 	 

والتعبئة والتغليف
تقليل االنبعاثات الضارة	 
خلق فرص العمل	 

اضطراب سلسلة التوريد	 
تقلُّب أسعار المواد النادرة	 
التنظيم واالمتثال	 
صعوبة الحصول على التمويل	 
المخاطر المتعلقة بالمناخ وتدهور رأس المال 	 

الطبيعي
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دور	أهداف	التنمية	المستدامة	لألمم	المتحدة	يف	
توجيه	الشركات	نحو	اقتصاد	دائري

وإسـتراتيجيات  حلـول  تطويـر  علـى  العالـم  أنحـاء  جميـع  يف  المنظمـات  تعمـل 
االقتصـاد الدائـري التـي تعـزز اإلنتـاج المسـتدام واالسـتهاك واسـتعادة المنتجـات 
والمـواد مـن خـال حلـول مبتكـرة والتـي غالبـاً مـا تكـون بسـيطة. يمكـن أن تسـاعد 
مواءمـة إسـتراتيجيات االسـتدامة مـع أهـداف األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة 
الشـركات علـى تتبـع التقـدم المحـرز مقابـل جهـود وأهـداف االسـتدامة. مـن بيـن 
أهـداف التنميـة المسـتدامة السـبعة عشـر، تعـد األهـداف التاليـة هامـة للشـركات 
المسـتدامة،  والمجتمعـات  المـدن   :11 الهـدف  الدائـري:  االقتصـاد  يف  المشـاركة 
الهـدف 12: االسـتهاك واإلنتـاج المسـؤوالن، الهـدف 13: العمـل مـن أجـل المنـاخ، 

كات لتحقيـق األهـداف.6  الهـدف 17: الشـرا

إعـادة توجيههـا سيسـاعد  أو  فـإن اسـتردادها إلعـادة اسـتخدامها  الحالـة،  يف هـذه 
12، أي  الهـدف  المـواد والتوافـق بشـكل جيـد مـع  الشـركة علـى تقليـل تكاليـف 
كبـر وتعزيـز الحيـاة المسـتدامة. ومثـال علـى  تحقيـق المزيـد بمـوارد أقـل وكفـاءة أ
حجـم  مـن  طـن  مليـون   50 مـن  كثـر  أ تشـكل  التـي  اإللكترونيـة،  النفايـات  ذلـك 
النفايـات سـنوياً.  ويتزايـد بشـكل خـاص اسـتهاك الهواتـف الذكيـة ليصـل إىل 4٪ 
كل عام، مع أن الهاتف الذكي مصنوع من مواد معرضة لخطر النضوب.7 يشـكل 
التنقيـب عـن هـذه المـواد ضغطـاً علـى البيئـة، ويلـوث التربـة والميـاه، كمـا يشـكل 
الهواتـف  إعـادة تدويـر  العمـال والمجتمعـات المحليـة. تعـد  مخاطـر صحيـة علـى 

الذكيـة أمـراً بالـغ األهميـة لضمـان اسـتعادة المـواد وحمايـة البيئـة والمجتمـع مـن األذى والتلـوث.

كيف	يخلق	االقتصاد	الدائري	قيمة	مضافة
 ------

مـن المفيـد التفريـق بيـن الـدورات التقنيـة والبيولوجيـة عنـد النظـر يف المنتجـات والمـواد. يمكـن أن يسـاعد فهـم االختافـات بيـن هـذه 
الـدورات يف تحديـد طريقـة إعـادة إدخـال أنـواع مختلفـة مـن المـواد والنفايـات يف النظـام واسـتخدامها ألطـول وقت ممكن بأعلى جودة. كلما 
قلّـت معالجـة المـادة بعـد اسـتخدامها ألول مـرة، زادت الجـودة والقيمـة التـي سـتحتفظ بهـا المـادة أو المنتـج، ألن العمليـة سـتتطلب طاقـة 

أقـل ومدخـات مـواد جديـدة وخـام أقـل وعمالـة ومعالجـة أقـل.

يتـم تمثيـل عمليـة تدفـق المـواد المختلفـة يف مخطـط الفراشـة االقتصـادي الدائـري الـذي تـم تطويـره يف األصـل بواسـطة مؤسسـة إيليـن 
مـاك آرثـر.8 تظهـر يف هـذا التمثيـل الرسـومي لتدفـق المـواد يف االقتصـاد الدائـري، الـدورة البيولوجيـة علـى اليسـار، والـدورة التقنيـة علـى 
اليميـن. كلمـا كانـت الدائـرة أصغـر، زادت القيمـة المحصلـة مـن المـادة أو المنتـج. مثـاً: يمكـن أن تنتقـل الغسـالة )الجانـب األيمـن/ الـدورة 
مـن  الـذي صنعـت  الغـرض  نفـس  تحافـظ علـى  أنهـا  يعنـي  قيمـة(، وهـذا  واألعلـى  األصغـر  )الدائـرة  اإلصـاح  إىل  التجميـع  مـن  التقنيـة( 
أجلـه يف البدايـة وتحتفـظ بالقيمـة ذاتهـا. أمـا يف الـدورة البيولوجيـة، يمكـن اسـتخدام اسـتخاص المـواد األوليـة والمـواد العضويـة لصنـع 
منتجات ثانوية أخرى. وكمثال عن هذا النوع من اسـتعادة المواد، تنتج نفايات األدوات المنزلية المصنوعة من النفايات العضوية، مثل 

المصابيـح المصنوعـة مـن قشـور البرتقـال، قيمـة أعلـى. وفيمـا يلـي بعـض األمثلـة التـي توضـح الدورتيـن.9  

 https://sdgs.un.org/goals :األمم المتحدة. )التاريخ غير محدد(. األهداف السبعة عشر | التنمية المستدامة. األمم المتحدة. تم العرض يف 19 أيار 2022 من  6
WEEE Forum. )2021, October 13(. International E-waste Day: 57.4m Tonnes Expected in 2021. Retrieved May 20, 2022, from: https://weee-forum.org/ws_news/international-e-waste-day-2021/  7

 https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram :مؤسسة إلين ماك آرثر. )التاريخ غير موجود(. مخطط الفراشة: تصور االقتصاد الدائري. كيف نبني االقتصاد الدائري. تم العرض يف 19 أيار 2022 يف موقع  8
بيانشيني وروسي وبيليجريني. )2019(. التغلب على العوائق الرئيسية لتطبيق االقتصاد الدائري من خالل أداة تصور جديدة لنماذج األعمال الدائرية. االستدامة، 11 )23(، 6614. تم العرض يف 19 أيار 2022 من موقع:  9 

https://doi.org/10.3390/su11236614  

	-	)Closing the Loop(	الدارة	إغالق
التعدين	الحضري	لتصنيع	الهواتف	الذكية		

يجمع نظام إغالق الدارة الهواتف التي وصلت إىل نهاية 
عمرها االفتراضي يف البلدان التي تفتقر إىل البنية التحتية 

أو القوانين لدعم إعادة تدويرها. تستعيد الشركة المواد 
التي يمكن بيعها كخردة أو إعادة تدويرها وتصنيعها 

كهواتف جديدة ُتباع بأسعار معقولة للسكان المحليين يف 
أفريقيا والبلدان ذات االقتصادات الناشئة األخرى. وهذا 

يدر دخالً للمجتمعات األفريقية ويساعد يف تقليل انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربون عن طريق تجنب استخراج الموارد 
الخام. وفقاً لـنظام إغالق الدارة، ُيقدر أن يقلل استخراج 
الذهب من النفايات من انبعاثات الكربون بنسبة تصل 

إىل ٪90 مقارنًة بالتعدين الكالسيكي. يتماشى إغالق 
الدارة على مواءمة العمليات التجارية يف هذه البلدان 

وإستراتيجيتها مع أهداف التنمية المستدامة الثاين عشر 
)االستهالك واإلنتاج المسؤوالن( والثامن )العمل الالئق 
والنمو االقتصادي( واألول )القضاء على الفقر( والثالث 

)الصحة الجيدة والرفاهية( والسادس )المياه النظيفة 
والصرف الصحي( والثالث عشر )العمل المناخي( 

كات من أجل األهداف(.  والسابع عشر )الشرا

https://www.closingtheloop.eu/
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تشـير الـدورة البيولوجيـة إىل المـواد العضويـة مثـل الخشـب والطعـام والمـاء. يمكـن إعـادة تدويـر هـذه المـواد أو تحويلهـا إىل مـواد حيويـة، 
كالنفايـات الزراعيـة التـي يمكـن اسـتخدامها يف صناعـة السـماد الطبيعـي أو الغـاز الحيـوي. تشـكل الزراعـة الكثيفـة وإنتـاج اللحـوم ضغطـاً 
كل التربة وتدهورها وفقدان األراضي خصوبتها. يمكن أن يساعد استنساخ الدورة الطبيعية للطبيعة،  كبيراً على البيئة، مما يؤدي إىل تآ
كثـر اسـتدامة.  كبـر وأ حيـث تنتشـر المـواد الغذائيـة يف النظـام البيئـي، يف تحسـين التنـوع البيولوجـي والحفـاظ علـى أرض خصبـة إلنتـاج أ
يوضـح مثـال »إيكوفاتيـف« أدنـاه كيفيـة تحويـل المـواد األوليـة الزراعيـة إىل مـوارد ثمينـة إلنتـاج مواد التعبئـة والتغليف، لتحل محل المواد 

غيـر المسـتدامة مثـل الباسـتيك.

تشـير الدورة التقنية إىل المواد غير المتجددة والتي ال يمكن تحويلها إىل سـماد مثل الوقود األحفوري والباسـتيك والمعادن. ومع ذلك، 
يمكـن اسـتعادة هـذه المنتجـات والمـواد للحفـاظ علـى تداولهـا يف النظـام ألطـول وقـت ممكـن. يمكـن إجراء هذه العملية عن طريق اإلصاح 
أو التفكيـك إلعـادة التصنيـع أو إعـادة التدويـر السـتخدام األجـزاء والمـواد مـرة ثانيـة يف منتجـات أخـرى. مثـال: إصـاح الهواتـف الذكيـة وإطالة 

عمرهـا لفتـرة أطـول مـع الحفـاظ علـى المواد النادرة شـحيحة المصادر. 

إيكوفاتيف	)ECOVATIVE(	-	ورق	التغليف	المصنوع	من	الفطر
إيكوفاتيف هي شركة رائدة يف مجال التغليف المستدام، ليحل محل البالستيك ومنتجات التعبئة والتغليف األخرى المصنعة 

من مشتقات البترول. تتميز العبوات المستدامة من شركة »إيكوفاتيف« بنفس مواصفات العبوات البالستيكية. تصنع منتجاتها 
االستهالكية بالكامل من جذور الفطر )الميسيليوم( بعد مزجها بمواد أولية زراعية منخفضة القيمة، تنتج بشكل أساسي من المحاصيل 
المحلية. عملية اإلنتاج بسيطة للغاية لكنها تقدم تكلفة تغليف منخفضة للعمالء. تنتج »إيكوفاتيف« أيضاً مواد مستدامة لعزل المباين 

وبدائل الجلود ومواد حيوية أخرى.

آبل	-	الخدمة	الذاتية	إلصالح	الهواتف	الذكية
توفر خدمة اإلصالح الذايت الجديدة من شركة آبل للعمالء ومقدمي خدمة اإلصالح المستقلين مجموعات وأدوات وأدلة إصالح حتى 
يتمكنوا من إصالح أجهزتهم من شركة »آبل«. وهكذا ُتستخدم المنتجات لفترة أطول وتنخفض كمية النفايات الناتجة. يقلل إصالح 

كثر  المنتجات الكهربائية من الحاجة الستخراج مواد أولية جديدة، كما يقلل من النفايات وانتشار التلوث. من خالل تصميم منتجات أ
ديمومة وقابلية لإلصالح، يمكن الحفاظ على المنتجات والمواد يف دوائر مغلقة إلطالة عمرها ألطول وقت ممكن.

الزراعة/
الدورةجمع المحاصيل

البيولوجية
الدورة
الفنية

تجديد التربة

الغاز الحيوي

استخراج علف بيوكيميايئ

 السالسل التعاقبية

شركة تصنيع قطع تبديل

استخراج المواد الخام

 شركة تصنيع منتجات

مقدمو الخدمة

مكب النفايات

المستخدم

إعادة
التدوير

إعادة
التصنيع 

إعادة االستخدام/
إعادة التوزيع

أعمال
الصيانة

المستهلك

التحلل الالهوايئ

مخطط	الفراشة

مقتبس من مؤلف يف »بيانتشيني 
وآخرون«. مخطط الفراشة.

https://www.ecovative.com/
https://www.apple.com/newsroom/2022/04/apples-self-service-repair-now-available/
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الربـح. وهـو يحـدد  القيمـة وتحقيـق  نمـوذج العمـل هـو خطـة وإسـتراتيجية للشـركة لتوليـد 
المنتجـات أو الخدمـات واألسـواق المسـتهدفة والقنـوات والنفقـات المتوقعـة. يف المقابـل، 
التـي تضيـف بهـا المنظمـات القيمـة  الدائـري المنطـق يف الطريقـة  يوضـح نمـوذج األعمـال 
وتقدمهـا وتحصلهـا، وبنفـس الوقـت تخفـض بهـا الضـرر البيئـي واالجتماعـي. يجـب أن يقـدم 
اسـتخدام  يقلـل  المثـال،  سـبيل  علـى  واقتصاديـة.  واجتماعيـة  بيئيـة  منافـع  القيمـة  عـرض 
المـواد التـي يمكـن إعـادة تدويرهـا أو إعـادة اسـتخدامها يف التصميـم واإلنتـاج مـن اسـتخراج 
كسـيد الكربـون. ومـن األمثلـة األخـرى تنفيـذ نمـاذج أعمـال  المـواد الخـام ومـن انبعاثـات ثـاين أ
المشاركة حيث يمكن التشارك باستخدام المواد، مما يؤدي إىل تكثيف قيمتها. عند تقديم 
النظـر يف خلـق فـرص العمـل وتنميـة المهـارات مـن خـال إدخـال  قيمـة اجتماعيـة، ينبغـي 
مرافـق اإلصـاح وإعـادة التصنيـع مـع فنيـي اإلصـاح أو أعمـال إعـادة التدويـر وإدارة النفايـات. 
والمصنعيـن  المورديـن  بيـن  تعاونـاً  األعمـال هـذه بشـكل منفـرد وتتطلـب  نمـاذج  ال تعمـل 
األعمـال  نمـاذج  نـوع  يف  القسـم  هـذا  يبحـث  القيمـة.  سلسـلة  طـول  والعمـاء  والموزعيـن 

التجاريـة ذات االقتصـاد الدائـري التـي يمكـن للشـركات التفكيـر فيهـا.

أنواع	نماذج	أعمال	االقتصاد	الدائري	

الفائـدة  تقديـم  مـع  للمشـروع  جيـداً  ربحـاً  الدائـري  االقتصـاد  أعمـال  نمـاذج  تولـد  أن  يمكـن 
للطبيعة والناس. كما هو موضح يف األقسام السابقة، يمكن أن تصل نماذج أعمال االقتصاد 
الدائـري لـوالء العمـاء وتقلـل تكاليـف المـواد وتولـد تدفقـات إيـرادات بديلـة. كمـا يمكـن دمـج 
والظـروف.  القطـاع  القيمـة حسـب  عـرض  األعمـال يف  ونمـاذج  اإلسـتراتيجيات  مـن  العديـد 

تصـف نمـاذج األعمـال األربعـة أدنـاه األسـاليب المحتملـة التـي قـد تتبناهـا الشـركات.

باتاغونيا	)Patagonia(-	إعادة	
تدوير	وإصالح	المالبس

تقدم شركة باتاغونيا مثاالً ممتازاً 
لمؤسسة نجحت يف تنفيذ نماذج أعمال 
االقتصاد الدائري.10 لقد طبقت الشركة 
أساليب مستدامة يف إنتاجها وعملياتها 

الستخدام الموارد بشكل أفضل وخلقت 
والًء للعالمة التجارية كما ولدت أرباحاً 
من خالل القيمة البيئية التي أضافتها. 
وأصبحت الشركة رائدة يف إعادة تدوير 

المالبس، »مساعدة العمالء على تقليل 
االستهالك وتحسينه«. تقدم باتاغونيا 

منتجات ذات ديمومة ومبتكرة وسهلة 
اإلصالح )عمرها قابل للتمديد(. كما توفر 

خدمة إصالح يتمكن من خاللها العمالء 
من إعادة منتجاتهم لتجديدها )تدوير(، 
مبقية المنتجات قيد االستخدام ألطول 

فترة ممكنة. تتعامل باتاغونيا مع النظام 
البيئي األوسع ومع العالمات التجارية 

األخرى وتجار التجزئة والمزارعين 
لتثقيفهم حول الفوائد البيئية الستخدام 
كثر استدامة )إطالة عمر المنتج(. مواد أ

رام أرشانا ، أ. )18 تشرين الثاين، 2021(. يف سعينا لتحقيق   10
 الدائرية. باتاغونيا. تم العرض يف 21 أيار 2022 من:

https://eu.patagonia.com/es/en/stories/our-quest-for- 
 circularity/story-96496.html إطالة	عمر	المنتجالتدوير

إزالة	الطابع	المادي تكثيف	اإلنتاج

قيـــد  والمنتجـــات  بالمـــواد  االحتفـــاظ  ضمـــان 
االســـتخدام ألطـــول فتـــرة ممكنـــة. يمكـــن القيـــام 
إعـــادة  أو  االســـتخدام  إعـــادة  طريـــق  عـــن  بذلـــك 

لتصنيـــع. ا

إصاحهـا  ويمكـن  طويـاً  تـدوم  منتجـات  تصميـم 
واإلصـاح. للصيانـة  تفكيكهـا  أو  بسـهولة 

منتـج  إىل  الحاجـة  دون  برمجيـة  خدمـات  تقديـم 
شـركات  تسـتبدل  المثـال،  سـبيل  علـى  مـادي. 
الـدي  أقـراص  بمنتجـات  سـبوتيفاي  و  نتفلكـس 
يف دي والموسـيقى المضغوطـة محتـوى فيديـو 

اإلنترنـت. علـى  يبـث  وموسـيقى 

آليـات  خـال  مـن  المنتجـات  اسـتخدام  تكثيـف 
المشاركة. تتم مشاركة المنتجات مثل السيارات 
أو األجهزة أو المابس واسـتخدامها من قبل عدة 
وتقليـل  المنتـج  قيمـة  تكثيـف  يتـم  أشـخاص. 

والطاقـة. كالميـاه  المـوارد،  اسـتخدام 

نماذج	األعمال	التي	تعتمد	االقتصاد	الدائري
------

https://eu.patagonia.com/es/en/stories/our-quest-for-circularity/story-96496.html
https://eu.patagonia.com/es/en/stories/our-quest-for-circularity/story-96496.html
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عـن  القيمـة  القيمـة وإضافتهـا وتحصيلهـا.11 يشـرح عـرض  مـن خـال عـرض  األعمـال  نمـاذج  التـايل طريقـة تصنيـف  القسـم  يصـف 
المنتجـات أو الخدمـات المقدمـة والمسـتفيدين منهـا. فيشـمل، مثـاً، حصـول المسـتهلكين علـى ملكيـة المنتجـات الكهربائية المنزلية. 
كمـا يشـير إضفـاء القيمـة إىل طريقـة توفيرهـا مـن خـال أعمـال كتصميـم المنتـج أو خدمـة مـا بعـد البيـع لإلصـاح. يشـير إضفـاء القيمـة 
إىل اإليـرادات الناتجـة عـن الفوائـد التجاريـة والبيئيـة واالجتماعيـة، مثـل خلـق فـرص العمـل والقضـاء علـى النفايـات والحـد مـن التلـوث. 
كمـا يطـرح إطـار العمـل بعـض األسـئلة التـي يجـب مراعاتهـا عنـد تصميـم إسـتراتيجية لتنفيـذ نمـاذج أعمـال االقتصـاد الدائـري والتـي 

تقـدم أمثلـة علـى الحلـول المحتملـة.

الجدول رقم 1. نماذج أعمال االقتصاد الدائري12

تحصيل	القيمةخلق	القيمةعرض	القيمة

ما هي المنتجات التي 	 
تقدمها؟

من هم عماؤك؟	 
ماذا يحتاج عماؤك؟	 
كيف تلبي حاجاتهم؟	 

ما هي عناصر سلسلة 	 
القيمة؟

ما هي إمكاناتك؟	 
ما هي الموارد والقدرات 	 

التي تحتاجها؟

من أين تأيت اإليرادات؟	 
ما هي التكاليف المترتبة 	 

على ذلك؟
ما هو نموذج ايراداتك؟	 

المنتجات/ المواد/ المواد 	 التدوير
األولية المستخدمة أو 

التي تم إصاحها أو إعادة 
تصنيعها أو تجديدها أو 

إعادة تدويرها.
العماء الحاليون أو الجدد 	 

الذين يرغبون يف الحصول 
على منتجات غير ضارة 
بالبيئة ميسورة التكلفة.

استعادة المنتجات/ المواد/ 	 
المواد األولية العضوية 

وتحويلها إىل موارد جديدة 
)كالمنتجات والمواد(.

إصاح وإعادة تصنيع 	 
وتجديد وإعادة تدوير/ بيع 
نفايات المنتجات الثانوية 

من أجل الربح.
مساعدة الموردين من 	 

خال إعادة عناصر النفايات 
إلعادة تدويرها يف تصنيع 

منتجاتهم.
استرجاع المنتجات التي 	 

يستخدمها العماء من 
خال تحفيزهم وتوعيتهم 

حول االستدامة.
سلسلة التوريد العكسي.	 

إيرادات المنتجات عالية 	 
الجودة )هوامش ربح 

عالية( أو الخدمات عالية 
المستوى، والء العماء.

نموذج اإليرادات القائم على 	 
حزم الخدمات أو العقود 

المخصصة )الدفع مقابل 
الوظائف أو النتائج(.

الدفع مقابل الخدمة 	 
)كالترقية واإلصاحات(.

إعادة االستخدام 	 
اإلصاح 	 
إعادة التصنيع/ 	 

التجديد
التصميم النموذجي	 
الخدمات اللوجستية 	 

العكسية
الحوافز إلعادة 	 

المنتجات

Geissdoerfer, M., Pieroni, M. P. P., Pigosso, D. C. A., & Soufani, K. )2020(. Circular Business Models: A Review. Journal of Cleaner Production, 277, 123741.  11 
Retrieved May 19, 2022, from: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123741

المرجع نفسه.  12
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تحصيل	القيمةخلق	القيمةعرض	القيمة

منتجات طويلة األمد/ 	 إطالة عمر المنتج
منتجات بتصميم دائم/ 

ترقية/ ضمانات وخدمات 
الدعم/ الصيانة/ اإلصاح/ 
خدمات التحسين والتبديل

العماء الحاليون أو الجدد 	 
الذين يسعون للموثوقية 
والتوفير من خال إطالة 
فترة استخدام المنتجات 

باهظة الثمن
تقديم منتجات مميزة/ 	 

عالية الجودة ومستويات 
عالية من الخدمة

الخدمات )مثل الصيانة 	 
واإلصاح والترقية 

والتجديد/ التحسين 
والتبديل

تصميم منتج طويل األمد/ 	 
قابل لإلصاح

القدرات الرقمية )مثل توقع 	 
وقت الصيانة(

تعاون شبكة الخدمة	 
التسويق/ تثقيف 	 

المستهلك لتعزيز عمر 
طويل للمنتج

عاقة طويلة األمد مع 	 
العماء

اإليرادات المستمرة من 	 
عقود الخدمة المؤقتة/ 

الدخول يف عاقات طويلة 
األمد مع العماء

زيادة األرباح طويلة 	 
األجل من خال التوفير 
من استخدام المنتجات 

لفترة أطول )عمليات 
إعادة التدوير المتعددة( 

ومكافآت الفعالية المتوقعة 
يف العمليات )مثل توفير 

الطاقة(
التسعير على أساس وحدة 	 

خدمة )مثل زمن االستخدام 
وعدد االستخدامات(، رسوم 

اإليجار أو االستئجار

منتجات طويلة األمد	 
إمكانية الترقية	 
تصميم من أجل 	 

الديمومة
التسويق/ العميل 	 

الذي يرغب منتجاً 
طويل العمر

التثقيف لتعزيز العمر 	 
الطويل للمنتج 

الصيانة/ دعم المنتج	 

المنتجات المقدمة 	 تكثيف اإلنتاج
كخدمات/ منتجات 

تشاركية
العماء الحاليون أو الجدد 	 

الذين يرغبون يف مشاركة 
تكلفة المنتجات و/ أو 

مائمة المنتجات
التوفير المؤقت للمنتجات 	 

بدالً من ملكيتها

القدرة على إدارة عمليات 	 
طلب وتزويد للمنتجات

القدرات الرقمية )مثل 	 
التتبع(

النقل والخدمات اللوجستية	 
إعادة بيع أو إعادة توزيع 	 

المنتجات
تصميم أنظمة خدمة المنتج	 
إدارة الموردين )مثل 	 

مقدمي الخدمات(
إدارة العاقة مع العماء	 

اإليرادات المتكررة الناتجة 	 
كات أو عقود  عن االشترا

الخدمة أو العاقات طويلة 
األمد مع العماء

زيادة هوامش الربح 	 
بسبب القيمة اإلضافية من 

التفرد والتوفير من خال 
استخدام المنتجات لفترة 

أطول ومكاسب الكفاءة يف 
العمليات )مثل استهاك 
الطاقة والنقل وأقل كمية 

ممكنة من المنتجات(

نماذج المشاركة	 
نماذج التأجير/ 	 

االستئجار
تعاونيات 	 

المستخدمين
نماذج التجميع	 
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تحصيل	القيمةخلق	القيمةعرض	القيمة

استبدال الخدمات أو تقليل 	 إزالة الطابع المادي
الحاجة إىل األجهزة

العماء الحاليون أو الجدد 	 
الذين يريدون الخبرة/ 

الماءمة دون دفع الثمن 
الكامل كما يف حال التملك

توفير حلول جاهزة لتلبية 	 
احتياجات العماء

تصميم التكنولوجيا للرقمنة	 
تصميم أنظمة خدمة المنتج	 
تثقيف العميل	 

التسعير حسب النتائج 	 
المتفق عليها )مثاً الدفع 

مقابل اإلضاءة بدالً من 
المصباح الكهربايئ(

استخدام البرامج بدالً 	 
من األجهزة

اعتماد الخدمة بدالً من 	 
المنتج

تثقيف المستهلك 	 
لترشيد الطلب

بندلز	)Bundles(	-	نموذج	
االشتراك	لألعمال	الدائرية	

يتم استخدام كميات كبيرة من المواد 
والموارد والطاقة إلنتاج األدوات 

المنزلية. غالباً ما يتم التخلص من هذه 
المنتجات يف نهاية دورة حياتها، مما ينتج 
النفايات، فضالً عن خسارة قيمة المنتج 
والمواد. أوجدت شركة بندلز، يف هولندا، 

كة مع الشركة  الفرصة للدخول يف شرا
المصنعة »مييل )Miele(«. وأطلقت 

منتجاً كمبادرة عمل خدمي، حيث يدفع 
كاً الستخدام آالت الغسيل  العمالء اشترا

وآالت تنظيف الصحون وآالت القهوة 
دون الحاجة إىل شرائها. تهتم »بندلز« 
باإلصالح والصيانة الستخدام منتجاتها 

لفترة أطول. من خالل تقنية »إنترنت 
األشياء«، تقوم الشركة أيضاً بتتبع 

استخدام المنتجات، مما يساعدهم 
على التنبؤ بالصيانة، وبالتايل زيادة فترة 

استخدام األجهزة وأدائها.

التدوير

»سايكلون« عامة تجارية تصنع أحذية الجري من نبتة الفاصولياء، وهو 
كثر استدامة. وتستهلك  محصول قليل االستهاك للمياه يؤمن مواد أ

تصميماتها مواد أقل، مما يساعد يف التقليل من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. 
تقدم الشركة للعماء نموذج اشتراك مقابل رسوم شهرية. يعيد العميل األحذية 

البالية كل ستة أشهر ويستلم زوجاً جديداً. تقوم الشركة بعد ذلك بإعادة تدوير 
األحذية القديمة وإعادة تصنيعها إلبقائها تدور يف النظام.

إطالة	عمر	المنتج	

تبيع شركة »كلير سايكل« األدوات المنزلية التي تم تجديدها من خال حلول 
تصفية المخزون وإعادة البيع القائمين على البيانات. قامت الشركة بدمج 

نموذج عمل دائري إلطالة عمر المنتجات، وتقليل الضرر البيئي من خال تجنب 
تصدير نفايات للمكبات. تهدف »كلير سايكل« إىل توفير المنتجات التي يمكن 

إعادة استخدامها مراراً وتكراراً. 

تكثيف	اإلنتاج

»شيرترايب« منصة عبر اإلنترنت تعمل على ترشيد إنشاء أسواق تجارية 
بمشاركة النظراء من رواد األعمال. وهي تسمح ألي شخص ببناء موقع ويب 
مخصص يمكن استخدامه كسوق أو منصة لمشاركة النظراء. فتساعد عرض 
القيمة )القيمة المقترحة( الخاصة بها رواد األعمال من جميع أنحاء العالم من 

إنشاء وإدارة أسواقهم اإللكترونية هذه.

إزالة	الطابع	المادي

طـورت شـركة«نيتفليكس« نموذجـاً تجاريـاً لتقديـم محتـوى الفيديـو مـن خـال 
الرقمنـة، واسـتبدال المنتجـات الماديـة، كأسـطوانات الفيديـو المدمجـة »دي يف 
دي« ممـا قلـل مـن اسـتخدام المـواد والمخـزون والتصنيـع والتأثيـرات السـلبية 
علـى البيئـة. فعـرض القيمـة الخـاص بهـم يقـدم المنتـج كخدمـة بـدالً مـن المنتـج 

المشـترى، ممـا يزيـد مـن فعاليـة المـوارد. 

أمثلة	على	نماذج	أعمال	االقتصاد	الدائري

https://bundles.nl/en/about-us/
https://www.on-running.com/en-us/cyclon
https://clearcycle.co.uk/
https://www.sharetribe.com/
https://www.fastcompany.com/3068388/how-netflix-ication-can-deliver-a-waste-free-circular-economy
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تصميم	مسار	االستدامة	مع	مراعاة	النظام	الدائري	

يعد تصميم المنتج أمراً أساسياً لانتقال من النموذج الخطي إىل نموذج إنتاج األعمال الدائري. وهو يحدد طريقة إصاح المنتجات 
يف نهاية عمرها االفتراضي أو تفكيكها من أجل إعادة التصنيع أو إعادة التدوير. تخيل التأثير المثير لتصميم كل منتج بحيث يمكن 

أن يستمر تداوله يف النظام دون فقدان قيمته أو توليد النفايات!

سـيكون التصميـم الدائـري بمثابـة مخطـط للمسـاعدة يف زيـادة كفـاءة المـواد واسـتخراج أقصـى قيمـة مـن المـوارد مـع تقليـل أوجـه 
القصـور. ويجـب يف هـذه المرحلـة مـن دورة المنتـج مراعـاة احتياجـات العميـل وطريقـة اسـتخدام المنتجـات وإدارتهـا واسـتعادتها. 
فينتقـل سـلوك المسـتهلك بشـكل متزايـد مـن التملـك إىل الخدمـة، فهـل مـن الضـروري حفـر ثقـب يف الجـدار؟ هـل السـيارة أو السـفر 
مـن مـكان إىل آخـر ضروريـان؟ يسـاعدنا طـرح مثـل هـذه األسـئلة علـى فهـم احتياجـات العمـاء وعلـى اتخـاذ قـرارات حـول تصميـم 
منتجاتنـا أو خدماتنـا أو نمـاذج أعمالنـا لتلبيـة تلـك االحتياجـات مـع تقليـل أوجـه القصـور والنفايـات أيضـاً. باإلضافـة إىل ذلـك، مـن الهـام 
جـداً التفكيـر يف تحليـل دورة حيـاة المنتـج مـن اسـتخراج المـواد إىل نهايـة العمـر االفتراضـي ودور األعمـال يف سلسـلة القيمـة لزيـادة 

عمـر المـواد والمنتـج وكفـاءة المـواد.

إعادة	التدوير

المواد	األولية

النفايات	المتبقية

	الجمع

 االستهالك	واالستخدام
وإعادة	االستخدام	واإلصالح

التوزيع

التصميم

 اإلنتاج

وإعادة	التصنيع

االقتصاد
الدائري



15 مجموعة	أدوات	االقتصاد	الدائري	

مبادئ	تصميم	النظام	الدائري

يوضح الجدول التايل االعتبارات واإلرشادات للمساعدة يف تصميم المنتجات والخدمات لمنع توليد النفايات عن طريق تمديد عمر 
المنتجات والمواد ألطول فترة ممكنة. 

الجدول 2: مبادئ التصميم لنظام دائري13

القواعد	االرشاديةالهدف

	كيف	أصنع	منتجات	دائرية؟

إن المواد المستخدمة يف المنتجات بالغة األهمية لتقليل 
الضرر البيئي.

ما	الذي	يجب	أن	أفكر	به؟

تخفيف التعليب أو التخلص منه	 
استخدم المواد المعاد تدويرها 	 
تحسين التنبؤ لتقليل الشراء أو لتحقيق فائض يف اإلنتاج	 

تصميم	المنتجات	يف	النظام	الدائري؟

من الضروري تصميم المنتجات مع مراعاة طول عمرها 
واستخدامها ألطول وقت ممكن عن طريق توظيف منتجات 

ومواد متينة وقوية يسهل إصاحها أو صيانتها أو إعادة 
تدويرها.

كيف	أبعد	منتجايت	عن	مكبات	النفايات؟	

يجب تصميم المنتجات بحيث يمكن تفكيكها بسهولة 	 
إلصاحها أو تطويرها.

يجب اتباع نماذج األعمال الدائرية مثل التأجير أو المشاركة 	 
لتمكين استخدام المنتجات عدة مرات.

كات لتتبع 	  يجب استخدام التكنولوجيا أو بناء شرا
المنتجات الستعادتها الحقاً.

استعادة	المواد

تأكد من إمكانية استرداد المواد وأجزاء المنتج ومكوناته 
حتى ال يتم هدر أي شيء.

كيف	يمكنني	استرداد	منتجايت	بشكل	فعال؟

توفر مخططات االسترجاع )اللوجستيات العكسية( حوافز 	 
للمستهلكين إلعادة المنتجات.

اختر المواد والمكونات التي يمكن إعادة استخدامها وإعادة 	 
تدويرها.

جدول مستخرج بتصرف من السي، ب. ولونغ، ج. وسبيندلر، و. )2021(. كتيب االقتصاد الدائري: إدراك ميزة النظام الدائري. بالجريف.    13
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كثـر مرونـة وربحيـة. توفر كل خطوة أدوات وأطر عمل لتحديد   تقتـرح مجموعـة األدوات خمـس خطـوات لتوجيـه ودعـم الرحلـة نحـو أعمـال أ
كبر لألعمال والمجتمع والبيئة.  وتقييـم وقـت وطريقـة خلـق وتقديـم والحصـول على فائدة أ

يمكـن مـن خـال الجمـع بيـن األدوات المختلفـة تطويـر وتنفيـذ نمـوذج أعمـال دائـري مبتكـر شـامل، بـدءاً بالتحليـل اإلسـتراتيجي وصنـع 
القـرار وانتهـاًء بالتنفيـذ العملـي. سـيتم شـرح كل خطـوة لفهـم مبـادرة األعمـال وتصميمهـا والتحقـق منهـا وتنفيذهـا وتقييمهـا.

تذكـر أن هـذه الخطـوات مصممـة لتقديـم مخطـط لابتـكار. ولكـن الشـركات تتعلـم مـع زيـادة التفاعـل والمشـاركة مـع العمـاء والمورديـن 
والمسـتثمرين عبـر سلسـلة القيمـة الجوانـب األكثـر أهميـة بالنسـبة لهـا وطـرق التكيـف مـع النظـام البيئـي األوسـع، فالمرونـة والتكيـف 
أساسـيان هنـا. ويف نهايـة العمليـة، سـيدعم الهـدف الواضـح والخطـة اإلسـتراتيجية االبتـكار وبنـاء أعمـال قويـة ومسـتدامة لخلـق القيمـة 

وتحصيلهـا. وتقديمهـا 

 خمس	خطوات	لخلق	القيمة	
وعرضها	وتحصيلها

------

من الضروري رؤية 
الصورة األوسع لمكان 
العمل أو الفكرة اليوم 

والتحديات والفرص التي 
تواجهها كعمل تجاري 

يف النظام البيئي األوسع، 
كاالتجاهات واحتياجات 

العماء وقوى السوق 
الخارجية، كما سيساعد 

يف وضع رؤية لتنفيذ 
كثر  عمليات وإجراءات أ

استدامة.

قم بتقييم االفتراضات 
والتوقعات ومدى توفر 
جميع القدرات والموارد 

الازمة لتقديم عرض 
أعمال قوي.

يجب تحديد واختيار 
أنسب عرض قيمة 

ونموذج أعمال دائري 
لتطويرهما ودمجهما 

يف إستراتيجية األعمال. 
ومن الممكن تحديد 

خيارين أو ثاثة لحصرها 
يف مرحلة الحقة يف الخيار 

األكثر قابلية للتطبيق.

قم بتطوير خارطة طريق 
وتحديد األهداف استناداً 

إىل رؤية ما لتحقيق 
األهداف والغايات. 

يجب أن تتضمن خارطة 
الطريق أسس إطاق 

العمل أو المبادرة. 
تذكر، هذه رحلة وال 

يمكن القيام بها بين 
عشية وضحاها، وتلعب 

الخطوات الصغيرة 
والمؤثرة دوراً أساسياً 

أيضاً. 

قم بتحليل التكاليف 
والفوائد من خال تقييم 
ما إذا كانت فكرة العمل 

أو المبادرة ستحقق 
النتائج والفوائد المرجوة 
للناس والكوكب واألرباح.

1
الفهم

2
التصميم

3
التحقق

4
التنفيذ

5
التقييم
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خمس	خطوات	لبناء	عمل	دائري

الفهم

ما	هي	رؤيتك	للنظام	
الدائري؟

أداة القيم والرؤية 

ما	هو	نموذج	عملك؟

أداة نموذج األعمال 
الدائرية 

كيف	يتم	تحديد	
مكانك	يف	النظام	
البيئي	األوسع؟

األداة: التحليل 
السياسي االقتصادي 

االجتماعي التقني 
)بيستيل( 

أين	نفاياتك؟

أداة المخلفات 
البنيوية الخمس 

الكبرى

التصميم

ما	هو	عرض	القيمة	
الخاص	بك؟	

أداة عرض القيمة

ما	هو	نموذج	األعمال	
الدائري	الذي	يمكنك	

اختياره؟

أداة إطار نموذج عمل 
االقتصاد الدائري

كات	 ما	هي	الشرا
التي	تحتاجها؟

أداة منتج سلسلة 
القيمة

التحقق

ما	هي	توقعاتك/	
افتراضاتك؟

أداة التحقق من 
األعمال الدائرية

التنفيذ

كيف	تقوم	بإعداد	
خارطة	الطريق	
الخاصة	بك؟

أداة خارطة طريق 
نموذج األعمال 

الدائري

التقييم

كيف	تقيس	األثر؟

أداة تحليل التكاليف 
والفوائد
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الخطوة	رقم	1:	الفهم	

تتمثـل الخطـوة األوىل لدمـج نمـاذج االقتصـاد الدائـري يف األعمـال التجاريـة يف التفكيـر المعمـق حـول رؤيـة التدويـر وفهـم القـدرات 
والمـوارد الازمـة للمضـي قدمـاً بالفكـرة. مـا هـو دافعـك؟ مـا هـي نقـاط قوتـك ومـا هـي فرصـك؟ ستسـاعدك اإلجابـة علـى هذه األسـئلة 
يف تطويـر خطتـك وتحديـد األهـداف ذات الصلـة لوضـع أسـس متينـة لعمـل مسـتدام. سـتحتاج أيضـاً فهـم العوامـل الخارجيـة التـي 
يمكن أن تؤثر على عملك، سواء الحالية أو المستقبلة. يمكن أن تضم هذه العوامل مثاً: طلب المستهلك أو الوصول إىل التمويل 

أو التضخـم أو القواعـد الناظمـة. 

هنـاك عنصـر أساسـي آخـر يجـب فهمـه وهـو تحديـد مـكان إنتـاج النفايـات الخاصـة بـك لصياغـة خطـة للقضـاء عليهـا أو تقليلهـا. يلخـص 
المخطـط التـايل  األهـداف والنتائـج واألدوات لإلجابـة علـى األسـئلة التاليـة:

الهدف

افهم مكانك الحايل كعمل تجاري لتحديد 
الفرص وطريقة تأثير القوى الخارجية يف 

إستراتيجيات االستدامة الخاصة بك.

التعليمات

استخدم ملصقات الماحظات 	 
يف كل مربع يف التمارين

عند العمل على التمارين، 	 
ضع يف حسبانك مفاهيم 

تقديم وخلق قيمة اجتماعية 
وبيئية واقتصادية

األدوات

أداة القيم والرؤية	 
مخطط نموذج األعمال 	 

الدائري
أداة تحليل )»بيستيل« 	 

)PESTEL
المخلفات البنيوية الخمس 	 

الكبرى النتائج

طّور أساساً لتنفيذ مبادرات االقتصاد الدائري 
يف عملك استناداً إىل سياق عملك والتحديات 

والفرص المدفوعة من قوى الخارجية.

ما	هي	رؤية	النظام	
الدائري؟

ما	هو	نموذج	العمل؟
ما	هو	مكانك	داخل	
النظام	البيئي	األوسع؟

أين	تتولد	النفايات؟

وضع	رؤية	النظام	الدائري	

رؤيـة  لوضـع  والتطلعـات  الطموحـات  تحديـد  الضـروري  مـن  للدائريـة.  والرؤيـة  الفوائـد  وتحديـد  تقييـم  الضـروري  مـن  أوىل،  كخطـوة 
مؤسسـة دائريـة قابلـة لاسـتمرار. علـى سـبيل المثـال، يمكـن أن تتمثـل الرؤيـة يف طـرح منتـج لتقليـل الضغـوط البيئيـة وتقديـم قيمـة 
اجتماعيـة مـن خـال إعـادة تدويـر نفايـات مـا بعـد االسـتهاك إىل منتجـات أخـرى قيمة. سيسـاعد وضـع الرؤية على تطوير عرض قيمة 

كثـر اسـتدامة. تسـاعد أداة القيمـة والرؤيـة يف تحديـد سـياق العمـل. يتضمـن عمليـات وممارسـات أ
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استخدام	أداة	القيم	والرؤية
كمل يف الجدول أدناه المربعات التي تستجيب لكل من الخطوات التالية: أ

 الخطوة	رقم	1
الطموح	الدائري:	ما هما الرؤية والطموح لتقديم وإنشاء قيمة مشتركة طويلة األجل؟

 الخطوة	رقم	2
الداعمون	الرئيسيون: من سيكون األشخاص األساسيون لمساعدتك يف تحقيق طموحك؟ فيمكن أن يكونوا موردي مواد أو موارد، 

أو مؤسسات إقراض لتمويل مشروعك، أو شركاء ذوي خبرة فنية.

 الخطوة	رقم	3
األهداف	الرئيسية: ما هي أهدافك الرئيسية لدفع مبادرتك إىل األمام؟

 الخطوة	رقم	4
نقاط	القوة	الرئيسية: ما هي نقاط القوة الرئيسية التي ستساعدك على تقديم القيمة؟ كالوصول إىل بعض المواد واألسواق 

والخبرات يف قطاع عملك. 

 الخطوة	رقم	5
الفرص	الرئيسية: ما هي الفرص المتاحة يف وضعك الحايل؟ هل هناك مثاً طلب مرتفع من العماء على المنتجات المستدامة أو 

هل يوجد دعم حكومي للمشاريع الخضراء؟

أداة	القيم	والرؤية14

http://www.r2piproject.eu/wp-content/uploads/2019/08/4-Starting-your-Innovation-Journey.pdf :مستخرج بتصرف من مشروع الطريق نحو اقتصاد دائري. )ال يوجد تاريخ(. تم العرض يف 21 أيار 2022 يف موقع  14

الرؤية
الدائرية

األهداف	الرئيسيةالداعمون	الرئيسيون

نقاط	القوة	الرئيسية

طموح	االقتصاد	الدائري

الفرص	الرئيسية



20 مجموعة	أدوات	االقتصاد	الدائري	

ما	هو	نموذج	األعمال؟

مخطـط نمـوذج األعمـال الدائـري هـي أداة إسـتراتيجية لوصـف وتصميـم وتحديـد التحديـات الرئيسـية لتحسـين 
العمليات وإيجاد مصادر جديدة للقيمة. من الضروري فهم قيمة إنشاء مبادرة ما وطريقة إنشائها والمستفيدين 
منها. سـيتم اسـتخدام مخطط نموذج األعمال الدائري لوضع نظرة عامة شـاملة عن فكرة العمل. تتضمن هذه 
األداة تسـع بنـود وتوفـر إطـاراً لتحليـل عـرض األعمـال والتعمـق فيـه وتخطيطـه. كمـا أنهـا تلخـص العناصـر التـي 
كات والعمـاء والفوائـد والتكاليـف والمـوارد. وبشـكل عـام، تسـاعد هـذه األداة يف تصميـم حـل يلبـي  تحـدد الشـرا

احتياجـات العمـاء مـع تحديـد التأثيـرات اإليجابيـة علـى البيئـة والمجتمع.

بعـد االنتهـاء مـن هـذه الخطـوة سـيتبين منطـق العمـل وكيـف يتماشـى مـع جميـع العناصـر األخـرى.  يجـب أن 
تسـهل هـذه األداة النقاشـات الداخليـة وتحـدد المجـاالت التـي يمكـن تكييفهـا أو تطويرهـا أو تحويلهـا. 

استخدام	مخطط	نموذج	األعمال	الدائري	

امـأل المربعـات يف الجـدول أدنـاه، وأجـب عـن األسـئلة يف كل مربـع لتحديـد اآلثـار االجتماعيـة والبيئية واالقتصادية 
للمقترح. 

عروض	القيمة: ما هي المنتجات والخدمات التي يتم تسليمها للعماء؟. 1

شرائح	العمالء: من هم العماء؟ جهز قائمة بأهم ثاث شرائح عماء على األقل. أضف شرائح . 2
العماء التي يمكن أن تحقق أعلى عائدات. عند التفكير يف العماء، ضع يف اعتبارك جميع أصحاب 

المصلحة الذين يستفيدون من العرض، بما يف ذلك المواطنين.

القنوات: ما هي قنوات التواصل مع العماء؟ كيف يتم تسليم عرض القيمة؟. 3

عالقات	العمالء: كيف تبدو هذه العاقات وكيف تحافظ الشركة عليها مع التواصل واالنخراط مع . 4
العماء؟ 

األنشطة	الرئيسية: ما هي األنشطة المستخدمة لتنفيذ نموذج األعمال؟ . 5

كات التجارية الرئيسية.   . 6 الشركاء	الرئيسيون:	ضع قائمة بالشرا

الموارد	الرئيسية: جهز قائمة بجميع الموارد الازمة إلدارة األعمال، كالموظفين والمهارات ورأس . 7
المال والمتاجر يف السوق والموقع اإللكتروين.

هيكل	التكلفة: ضع قائمة بالتكاليف الثاثة األهم إلدارة األعمال، كتكاليف الخدمات اللوجستية . 8
وتوريد المواد والتصنيع. يجب أن يسرد هذا القسم أيضاً التكاليف االجتماعية والبيئية المحتملة، 

كسيد الكربون والنفايات؟ أي هل ينتج عن العمل مستويات عالية من انبعاثات ثاين أ

كات ورسوم اإليجار. . 9 اإليرادات: ضع قائمة بمصادر اإليرادات، مثل المبيعات المباشرة واالشترا
وضعوا ضمن هذا القسم قائمة بالمزايا االجتماعية والبيئية، أي الفوائد التي تخلقها الشركة حالياً 

وتعود على البيئة والمجتمع؟ 
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مخطط	نموذج	األعمال	الدائري15

https://www.circulardesignguide.com/post/circular-business-model-canvas :مستخرج بتصرف من نموذج األعمال الدائري. دليل التصميم الدائري. )التاريخ غير موجود(. تم العرض يف 20 أيار 2022 من موقع  15

 1.	الشركاء	
الرئيسيون

كاتك  ما هي شرا
الرئيسية عبر 

سلسلة القيمة )من 
المواد والمعلومات 

والتمويل(؟

 2.	األنشطة	
األساسية

ما هي األنشطة التي 
تقوم بها والتي تخلق 
عرض القيمة الخاص 
بك إلفادة رأس المال 

البشري والطبيعي 
والمايل؟

 4.	عروض	القيمة

ما هي االحتياجات 
التي تلبيها منتجاتك 

أو خدماتك لعمائك؟ 
هل يلبي عرضك حاجة 

حالية يمكن تكييفها 
بسهولة مع احتياجات 

المستقبل؟

 5.	عالقات	العمالء

ما هي حلقات التواصل 
التي ستبنيها مع 
عمائك لتمتلك 

استجابة أسرع 
وقابلية للتكيف مع 

ماحظاتهم؟ كيف 
يمكنك ربط العماء 

مع مراحل أخرى من 
رحلة منتجك/ خدمتك 

أو موادك؟

 7.	قطاعات	العمالء

من هو العميل أو 
المستخدم الرئيسي 

لمنتجك أو خدمتك؟ 
هل يوجد مستفيدون 
آخرون خارج سلسلة 

القيمة المباشرة 
الخاصة بك؟

3.	الموارد	الرئيسية

ما هي القدرات التي 
تحتاجها إلدارة عملك 

على المدى القصير 
والطويل؟ موظفون أو 

مهارات أو رأس مال أو 
مواد أو بنية تحتية؟

8.	بنية	التكاليف

1. ما هي التكاليف المالية، المتعلقة 
كتساب  باللوجستيات والتعبئة والمواد وا

العماء والمبيعات والتسويق؟

2. ما هي التكلفة البيئية، أي انبعاثات ثاين 
كسيد الكربون الناتجة عن النقل ومياه الصرف  أ

الصحي وما إىل ذلك؟

9.	مصادر	الدخل

1. كيف تولد قيمة مالية: من خال البيع المباشر أو 
التجارة اإللكترونية أو عبر االشتراك؟

2. كيف تولد قيمة بيئية: من خال تجنب توليد 
النفايات أوخفض االنبعاثات أو إدارة استهاك المياه؟
3. كيف تولد قيمة اجتماعية: من خال المساعدة يف 

تنمية االقتصاد المحلي أو خلق فرص العمل أو التنوع 
أو الشمول؟

 6.	القنوات

1. كيف توصل منتجك 
للعماء؟

2. هل أنت قادر على 
استعادة الموارد إلغاق 

الحلقة؟

3. ما هو دورك يف 
السلسلة اللوجستية 

العكسية؟

https://www.circulardesignguide.com/post/circular-business-model-canvas
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كيف	يتم	وضع	األعمال	يف	النظام	البيئي	األوسع؟

قـد تؤثـر القـوى الخارجيـة، كالقوانيـن أو تغيـر المنـاخ أو سـلوك المسـتهلك، علـى العمـل اآلن أو يف المسـتقبل. لفهـم 
طريقـة تأثـر الشـركة بهـذه القـوى الخارجيـة وتناسـبها مـع النظـام البيئـي األوسـع، قـم بتحليـل كيف تصبـح االتجاهات إما 
فرصاً أو عوائق. وتسـاعد هذه العملية أيضاً يف تحديد فرص جديدة للتوسـع ووضع األهداف واإلسـتراتيجية المناسـبة 

لتنفيذهـا. العوامـل التـي يجـب مراعاتهـا هـي:

االعتباراتالعوامل

القوانين والتشريعات التي تؤثر على عملك: المسؤولية الواسعة النطاق العامل	السياسي
للمنتجين والضرائب والتعريفات التجارية.

انطاقاً من المنظور المحلي إىل العالمي، تشمل العوامل االقتصادية تضخم العامل	االقتصادي
الناتج المحلي اإلجمايل وسعر الصرف وسهولة الوصول إىل القروض وقوة 

إنفاق العماء.

تؤثر العوامل االجتماعية والتركيبة السكانية ونمط الحياة والحراك االجتماعي العامل	االجتماعي
وتصورات وسائل اإلعام وسلوك المستهلك على عملك التجاري.

قد يشكل االبتكار التكنولوجي أمراً بالغ األهمية لنجاح عملك، كطريقة قيام العامل	التقني
العماء بعمليات الشراء أو طريقة تتبع المواد.

تشريعات التوظيف والصحة والسامة والسياسات التجارية والهيئات العامل	القانوين
التنظيمية.

مستوى االنبعاثات أو البصمة البيئية لمنتجك واعتبارات إعادة التدوير العامل	البيئي
والسياسات البيئية وطلب المستهلكين للممارسات والمنتجات المستدامة.

استخدام	إطار	عمل	»بيستيل	)PESTEL(«	)التحليل	السياسي	
االقتصادي	االجتماعي	الثقايف	التقني	القانوين	البيئي(

اتبـع الخطـوات واسـتكمل المربعـات يف الجـدول، اسـتناداً للعوامـل المحتملـة التـي قـد تؤثـر علـى النشـاط التجـاري. 
تحـدد األسـئلة اإلرشـادية الدوافـع والعوائـق الرئيسـية التـي قـد تؤثـر علـى العمـل. 

العوامل	السياسية: من هم أصحاب المصلحة الرئيسيون يف السياق السياسي )أي الحكومة المحلية . 1
والبلديات والهيئات التنظيمية(؟ هل من المحتمل أن يؤثر أي تشريع معلق أو قادم على العمل، مثل 

كسيد الكربون؟ هل هناك أي حوافز  حظر األكياس الباستيكية أو فرض ضرائب على انبعاثات ثاين أ
حكومية متاحة؟

العوامل	االقتصادية: ما مدى استقرار البيئة االقتصادية الحالية؟ ما هي القوة الشرائية للعميل؟ كيف . 2
من المرجح أن يتغير االقتصاد خال السنوات القليلة المقبلة؟ هل هناك طلب أعلى أم أقل على 

المنتجات؟ 

العوامل	االجتماعية	والثقافية: هل هناك تغيير يف خيارات المستهلكين أو يف سلوك الشراء؟ ما هو . 3
مستوى الوعي والطلب على المنتجات المستدامة؟ 
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من	الناحية	التقنية: بالنظر إىل العماء وسلسلة التوريد، هل تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إىل . 4
التكنولوجيا المناسبة لتقديم نماذج أعمال مثالية؟ هل يمكن جمع البيانات لتحقيق أقصى قدر من 
الكفاءة يف المنتجات والخدمات المقدمة ومع العماء؟ ما هي التقنيات األخرى التي يمكن تنفيذها؟ 

العوامل	البيئية: ضع يف اعتبارك التأثر المحتمل لألحداث المناخية على األعمال من منظور مادي، . 5
بما يف ذلك الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. كيف نحمي األصول من المخاطر؟ كيف يمكن أن 

كثر  كثر استدامة؟ كيف يمكن مواءمة أهداف العمل لتلبية الطلب على خيارات أ يكون اإلمداد والتجارة أ
كثر استدامة(؟ استدامة )مثل تغيير أساليب التعبئة والتغليف واستخدام مواد أ

العوامل	القانونية: ضع يف اعتبارك احتمال تأثير التغييرات يف التشريعات والقوانين على األعمال . 6
التجارية. ما هي قواعد التصدير المعمول بها، وكيف يمكن أن تؤثر على األعمال؟ كيف تراقب الشركات 

االمتثال؟ 

العوائق	والدوافع:	ضع يف اعتبارك دوافع تنفيذ العمل أو المبادرة والعوائق المتصورة حسب التحليل.. 7

	العامل	االجتماعي	الثقايف

ما هي دوافعك الرئيسية؟

ما هي العوائق الرئيسية الخاصة 
بك؟

العامل	القانوين

ما هي دوافعك الرئيسية؟

ما هي العوائق الرئيسية الخاصة 
بك؟

	العامل	االقتصادي

ما هي دوافعك الرئيسية؟

ما هي العوائق الرئيسية الخاصة 
بك؟

العامل	البيئي

ما هي دوافعك الرئيسية؟

ما هي العوائق الرئيسية الخاصة 
بك؟

العامل	السياسي

ما هي دوافعك الرئيسية؟

ما هي العوائق الرئيسية الخاصة 
بك؟

العامل	التقني

ما هي دوافعك الرئيسية؟

ما هي العوائق الرئيسية الخاصة 
بك؟

)PESTEL	»)»بيستيل	تحليل

تحديد	مصادر	النفايات	باستخدام	أداة	المخلفات	البنيوية	الخمس	الكبرى

كثـر اسـتدامة أو تـم إطـاق عمـل جديـد، سـيكون مـن الضـروري فهم مصادر النفايـات الحالية والمحتملة.  سـواء تـم تحويـل العمـل لجعلـه أ
يسهل تحديد مصادر النفايات إيجاد الحلول المناسبة للتخلص منها أو تقليلها.  

يمكـن أن تسـاعد أداة المخلفـات البنيويـة الخمـس الكبـرى يف تحديـد نفايـات التصنيـع أواإلنتـاج واالسـتهاك. يتـم تنظيـم ذلـك بطريقتيـن: 
طريقـة خاصـة بجزيئـات النفايـات )المكونـات أو العناصـر أو المـواد( وأخـرى خاصـة بالمنتجـات. وهـو منظـم أيضـاً علـى أسـاس النقـص يف 
تجديـد المـوارد واسـتهاكها، وهـذا يعنـي المـواد والمنتجـات التـي ال يتـم إعـادة تدويرهـا أو إعـادة اسـتخدامها أو المنتجـات غير المسـتخدمة 
أو قليلـة االسـتخدام. بمجـرد تحديـد مصـادر النفايـات، يمكننـا تنفيـذ إسـتراتيجيات لمنـع توليـد النفايـات، مثـاً عـن طريـق إعـادة اسـتخدام 
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المواد أو تجديدها أو إعادة تدويرها. النوع الثالث من النفايات المطلوب تقييمه هو ذلك الناتج عن اسـتخدام المواد الكيميائية أو المواد 
الضـارة. بمجـرد تحديـد المكونـات أو المـواد الكيميائيـة السـامة المحتملـة، يمكـن اتبـاع إسـتراتيجيات السـتبدالها بخيـارات أخـرى غيـر ضـارة 

أو غير خطرة. 

أدناه، يتم تنسيق أداة المخلفات البنيوية الخمس الكبرى حسب استخدام المنتج وإمكاناته، واستخدام المواد وإمكاناتها، وتقليل المواد 
الضارة المستخدمة. 

الجدول رقم 3: إستراتيجيات التخلص من النفايات

نموذج	األعمال	اإلستراتيجية	الدائرية

نهاية	مبكرة	الستخدام	المنتج:	

التخطيط لتجنب بطان المنتج، على 
سبيل المثال، الهواتف المحمولة التي 

تبلى قبل أن تتعطل أو تنكسر.

يجب الحفاظ على المنتجات قيد 
االستخدام والتداول بأعلى مستوى من 

األداء

اإلصاح	 
التجديد	 
إعادة التصنيع	 
الترقية	 
ضع يف اعتبارك التصميمات المتينة 	 

إمكانات	المنتج	غير	المستغلة:

السيارة المركونة وغير المستخدمة 
لـ٪95 من الزمن تعتبر هدراً للموارد.

مضاعفة استخدام المنتجات للحصول 
كبر فائدة منها على أ

المشاركة	 
التأجير	 
التأجير التمويلي	 
التجميع	 

االنتهاء	المبكر	لعمر	المواد:

تعتبر معظم المواد ذات قيمة، ويمكن 
خلق قيمة من النفايات، مثل األسمدة أو 

المصابيح ثاثية األبعاد المصنوعة من 
قشور البرتقال.

يتم تخزين المواد أو حفظها بمستويات 
الجودة

إعادة تدوير المواد التقنية	 
سماد للمواد البيولوجية 	 

أهلية	المواد	غير	المستغلة:

يمكن أن تكون نفايات شخص ما 
كنزاً لغيره. كمثل نفايات الزراعة التي 

يمكن استخدامها إلنتاج مصادر الطاقة 
الخضراء. 

التدوير بتخفيض القيمة والجودة 	 إطالة فترة استخدام المواد 
تحويل النفايات إىل طاقة	 

االستخدام	الزائد	أو	الضار	للموارد:

استخدم مواد طبيعية غير سامة 
لتصنيع منتج ما، على سبيل المثال، 

طاء مستدام منخفض المركبات 
العضوية المتطايرة. يمكن أن ينتج 
كثر من القطن بنسبة  القنب أليافاً أ

٪250 مع استخدام أقل للمياه بنسبة 
٪50 و يكون المنتج قاباً إلعادة التدوير.

استخدام الصناعات االقتصادية 	 التخلص من السموم والمواد الضارة
)تجنب اإلفراط يف اإلنتاج واالنتظار 

والنقل والمعالجة الزائدة والمخزون 
الزائد والحركة والعيوب( 

استخدام خيارات المواد الذكية 	 
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استخدام	أداة	النفايات	البنيوية	الخمس	الكبرى	

الخطـوة	رقـم	1: فكـر يف أنظمـة اإلنتـاج واسـتخدام المـواد والمنتجـات. علـى سـبيل المثـال، أيـن سـتتولد النفايـات يف حـال كان النشـاط 
التجـاري عبـارة عـن شـركة مصنعـة للشـرائح؟ ميـاه الصـرف الصحـي، قشـور البطاطـس، زيـت الطهـي، مـواد التعبئـة والتغليف.

أو  النفايـات  لتقليـل  بديلـة  إيجـاد إسـتراتيجيات  المدرجـة يف كل مربـع لتسـاعدك يف  اإلرشـادية  2: اسـتخدم األسـئلة  الخطـوة	رقـم	
التخلـص منهـا، مـع التركيـز علـى أجـزاء المنتـج أو المنتـج نفسـه حسـب الحاجـة. 

الخطـوة	رقـم	3: قـم بتقييـم ماهيـة تلـك اإلسـتراتيجية الجديـدة، سـواء كانـت عمليـة إصـاح أو إعـادة تصنيـع للمنتجـات التـي يتـم 
التخلـص منهـا عنـد كسـرها رغـم إمكانيـة إصاحهـا أو تجديدهـا السـتخدامها مـرة أخـرى، أو ربمـا نفايـات الطعام التي يمكن اسـتخدامها 
كسـماد أو صنـع منتجـات أخـرى كصناعـة البيـرة مـن قشـور البطاطـس. راجـع الجـدول السـابق »إسـتراتيجيات التخلـص من النفايات« 

لتحديد الحلول الممكنة. 

النفايات	البنيوية	الخمس	الكبرى16

المرجع نفسه.  16

	هل	يمكن	استخدام	المواد	لفترة	أطول؟

كمغذيات تقنية أو بيولوجية بجودة مماثلة أو 
متساوية

المخلفات

صادر
الم

األجزاء

نقص استهاك المواردنقص تجديد الموارد

ت
المنتجا

كثر	كثافة؟ 	هل	يمكن	استخدام	المواد	بشكل	أ

دون التدخل يف استخدام المواد لفترة أطول

	هل	يمكن	تصنيع	المكونات/	المنتجات	بحيث	
تدوم	لفترة	أطول؟

دون أخطاء بسيطة تؤدي إىل التخلص من المنتج 
بشكل كامل

	هل	المورد	مستخدم	أم	ضروري	أم	أنه	يسبب	ضرراً؟

ضع يف اعتبارك الدورة الكاملة لحياة المنتج

	هل	يمكن	استخدام	المكونات/	المنتجات	
كثر	كثافة؟ بشكل	أ

كثر  هل يمكن توظيف فترة خمول المنتج بشكل أ
فعالية؟
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الخطوة	رقم	2:	التصميم

بعـد تطويـر الرؤيـة والدافـع والفـرص والحواجـز لفكـرة عمـل دائريـة، يـأيت دور تصميـم عـرض القيمـة وتحديـد إمكانيـة خلقهـا وتحقيـق 
الفائـدة مـن ذلـك للنـاس والكوكـب وكسـب األربـاح.  

يحدد هذا القسم الخطوات واألدوات الازمة لتصميم نموذج عمل دائري. ويشرح الحلول والفرص ونماذج األعمال لتلبية توقعات 
التـايل  المخطـط  يلخـص  القيمـة وتحصيلهـا منهـا.  لتقديـم  القيمـة  المطلوبـة عبـر سلسـلة  الحاسـمة  كات  الشـرا يحـدد  العمـاء. كمـا 

األهـداف والنتائـج واألدوات التـي تسـاعد يف اإلجابـة علـى األسـئلة الرئيسـية يف هـذه العمليـة.

الهدف

صمم عرض القيمة الخاص بك لتضمينه يف 	 
إستراتيجيتك

اختر نموذج عمل دائري	 
ضع يف اعتبارك سلسلة القيمة والترابط بين 	 

جميع أصحاب المصلحة

التعليمات

امأل المربعات يف كل أداة 	 
أو استخدم  ملصقات 

الماحظات يف كل مربع يف 
التمارين

عند العمل على التمارين، 	 
ضع يف حسبانك مفاهيم 

تقديم وخلق قيمة اجتماعية 
وبيئية واقتصادية

األدوات

مخطط عرض القيمة	 
أداة نماذج أعمال االقتصاد 	 

الدائري
أداة منتج سلسلة القيمة	 

النتائج

تطوير عرض القيمة الخاص بك	 
افهم سلسلة القيمة ومشاركة أصحاب 	 

المصلحة المطلوبة لنموذج أعمال االقتصاد 
الدائري الخاص بك

ما	هي	القيمة	التي	يمكنك	
إدخالها؟

ما	هو	نموذج	األعمال	الدائري	
الذي	يمكنك	اختياره؟

كات	التي	 ما	هي	الشرا
تحتاجها؟

تحديد	عرض	القيمة	

تسـاعد أداة عـرض القيمـة17 يف تحديـد الزبـون المثـايل وطريقـة تلبيـة متطلباتـه واحتياجاتـه بمنتجـات وخدمـات محـددة. هـدف األداة 
هـو تحديـد العناصـر األساسـية لعمليـة تقديـم المنتـج أو الخدمـة. هـذا يعنـي التفكيـر فيمـا يـود الزبـون الحصـول عليـه. مـا العمل؟ على 
سـبيل المثـال، يقـوم المـزارع بتنظيـف األرض لزراعـة المحاصيـل وإطعـام الماشـية، مـن بيـن مهـام أخـرى. هـذا ال يعنـي بالضـرورة شـراء 
كثـر فعاليـة  جـرار ولكنـه يعنـي بالتأكيـد اسـتخدامه ألداء تلـك األنشـطة. لذلـك، يمكـن أن يكـون نمـوذج المشـاركة أو التأجيـر أو اإليجـار أ
كتـور«18 مثـاالً ممتـازاً لمثـل هـذه الخدمـة. تديـر الشـركة منصـة مقـاوالت  مـن حيـث التكلفـة بالنسـبة للمـزارع. وُتعتبـر شـركة »هللـو ترا
للجـرارات يف األسـواق الناشـئة مـن خـال ربـط المزارعيـن بأصحـاب األسـاطيل مـن خـال تطبيـق للهاتـف المحمـول. فهـي تقـدم قيمـة 
للمزارعيـن مـن خـال توفيـر الوصـول إىل الجـرارات والمعـدات األخـرى دون دفـع أسـعار عاليـة لشـراء تلـك اآلالت. كمـا أنهـا توفـر قيمـة 

ألصحـاب الجـرارات حيـث تمكِّنهـم مـن زيـادة أرباحهـم مـن خـال مشـاركة األصـول وتوليـد إيـرادات متكـررة.

)Strategyzer.com. )2017. إستراتيجيزر | مخطط عرض القيمة. تم العرض يف 20 أيار 2022 من موقع:  17
https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas 

https://hellotractor.com/ :كتور" )التاريخ غير موجود(. ال تأخذ كلمتنا على محمل الجد. تم العرض يف 21 أيار 2022 من موقع منصة "هللو ترا  18

https://hellotractor.com/
https://hellotractor.com/
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مخطط	عرض	القيمة19

اختيار	نموذج	عمل	دائري	

تسـاعد أداة أعمـال االقتصـاد الدائـري علـى تحديـد نمـوذج عمـل مناسـب لألعمـال وعـرض القيمـة. ويسـاعد اإلطـار يف تحديـد خلـق 
القيمـة: أي المشـكلة أو االحتياجـات التـي تتـم معالجتهـا، ويف تسـليم القيمـة: أي طريقـة تلبيـة احتياجـات العميـل، ويف الحصـول علـى 

القيمـة: أي طريقـة حفـاظ الشـركة علـى القيمـة، وتفاعـل األعمـال مـع الشـركاء والمتعاونيـن عبـر سلسـلة القيمـة. 

كما تتضمن األسـئلة التي يجب على شـركة ما النظر فيها: هل سـتختار الشـركة تقديم منتج كخدمة لتعزيز االقتصاد التشـاركي من 
خال االسـتئجار أو التأجير؟ هل سـتفكر الشـركة يف إعادة تدوير السـتعادة المواد وإنتاج منتجات جديدة من النفايات؟ هل تسـتعيد 
نفايـات الزيـوت مـن المطاعـم لتصنيـع منتجـات ثانويـة كالصابـون؟ أو ربمـا يمكـن للشـركة إنشـاء قسـم إلصـاح لألجهـزة المنزليـة أو 

إصـاح المابـس؟ أيـاً كان النمـوذج الدائـري المختـار، يجـب التفكيـر يف طريقـة إفـادة األعمـال والمجتمـع والبيئـة.

استخدام	أداة	نموذج	األعمال	الدائري

 الخطوة	رقم	1
عرض	القيمة: استرشاداً باألسئلة المطروحة، حدد عرض القيمة ونموذج العمل األكثر ماءمة للعمل: التدوير أو إطالة عمر المنتج 

أو تكثيف اإلنتاج أو إزالة الطابع المادي. راجع مخطط نماذج أعمال االقتصاد الدائري الموجود يف الصفحة 13.  

https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas :إستراتيجيزر | لوحة عرض القيمة. تم العرض يف 20 أيار 2022 من موقع .Strategyzer.com. )2017( مقتبس من األصل بواسطة أليكس أوستيروالدر من موقع  19

اكسب المبدعين

مسكنات األلم

اآلالم

المكاسب

المنتجات
والخدمات

الخطوات الالزمة

 

The Value Proposition Canvas

strategyzer.com

ما هي المنتجات والخدمات التي 
يمكنك تقديمها لعمالئك حتى 

يتمكنوا من إنجاز مهامهم؟

ما الذي يمكنك أن تقدمه لعميلك لمساعدته على 
ما الذي يجعل عميلك سعيداً؟ ما الذي تحقيق مكاسبه؟

سيجعل حياته وعمله أسهل؟ 

ما هو الشيء المزعج أو الذي يربك 
عمالئك؟ ما الذي يمنعهم من إنجاز 

مهامهم؟

ما هي الخدمة التي يطلبها 
العميل يف عمله أو حياته؟

كيف يمكنك مساعدة عميلك لتخفيف آالمه؟
ما هي المشاكل التي يمكنك القضاء عليها؟

حقوق النشر: شركة ستراتيجيزر إي جي
�نا� نمو�� ا�عما� وشركة ستراتيجيزر�

استخدام	أداة	مخطط	عرض	القيمة

كبـر عـدد ممكـن مـن األفـكار  ابـدأ بالتفكيـر يف الملـف الشـخصي المثـايل للزبـون، بمـا يف ذلـك عمـره ومهنتـه. اتبـع كل خطـوة لتصـل إىل أ
لمـلء المخطـط أدناه.
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 الخطوة	رقم	2
خلق	القيمة: استرشاداً باألسئلة المطروحة، بيِّن القيمة المضافة. 

 الخطوة	رقم	3
تحصيل	القيمة: استرشاداً باألسئلة المطروحة، حدد القيمة المحصلة. عند التفكير يف الحصول على القيمة، تذكر أن تضع قائمة 

تحصيل القيمة من الناحية البيئية واالجتماعية والمالية.  

م النقـاط المذكـورة ضمـن كل نمـوذج أعمـال مقترحـاٍت محتملـة يمكـن تنفيذهـا، مثـل مشـاركة موديـات المابـس لتكثيف االنتاج  ُتقـدِّ
أو كوضع خطة االسـتعادة لأللعاب التي يمكن إعادة تدويرها أو إعادة اسـتخدامها يف ظل ركوب الدراجات. 

اتبع الخطوات يف الجدول أدناه:

أداة	أعمال	االقتصاد	الدائري20 

الخطوة	األوىل:
االعتبارات

الخطوة	الثانية:
خلق	القيمة

الخطوة	الثالثة:
تحصيل	القيمة

ما هي المنتجات التي 	 
تقدمها؟

من هم عماؤك؟	 
ماذا يحتاج عماؤك؟	 
كيف يمكنك	 
تلبية حاجاتهم؟	 

ما هي عناصر سلسلة 	 
القيمة؟

ما هي إمكاناتك؟	 
ما هي الموارد والقدرات 	 

التي تحتاجها؟

من أين تأيت اإليرادات؟	 
ما هي التكاليف المترتبة 	 

على ذلك؟
ما هو نموذج إيراداتك؟	 

التدوير

إطالة	عمر	المنتج

تكثيف	اإلنتاج

إزالة	الطابع	المادي

كات	المطلوبة	يف	سلسلة	القيمة الشرا

يعتبـر التعـاون عبـر سلسـلة القيمـة أمـراً ضروريـاً لتنفيـذ نمـاذج ومبـادرات األعمـال الدائريـة. يشـكل االقتصـاد الدائـري أسـلوب تفكيـر 
منهجـي ويتطلـب التعـاون حتـى يعمـل بشـكل فعـال. فكّـر مثـاً بشـركة تريـد تنفيـذ مخطـط اسـتعادة للمنتجـات المسـتخدمة بحيـث 
يمكـن اسـتردادها وتحويلهـا إىل منتجـات جديـدة يمكـن بيعهـا. سـتحتاج يف هـذه الحالـة إىل تعـاون شـريك السـترداد المنتـج مـن خـال 

نموذج مقتبس من جيسدورفر، م. وبيروين، م. وبيغوسو، د. وصوفاين، ك. )التاريخ غير موجود(. نماذج األعمال التجارية التي تعتمد نظام االقتصاد الدائري: مراجعة. مجلة اإلنتاج األنظف.  20
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الخدمـات اللوجسـتية العكسـية مـع العمـاء. قـد يلـزم أيضـاً التنسـيق مـع مرافـق إعـادة التدويـر وإعـادة التصنيـع. 
فالتعـاون المشـترك ضـروري لوضـع اتفاقيـات بشـأن الفوائـد والتكاليـف.

األهـم مـن ذلـك، تتبـع المـواد خـال دورة حيـاة المنتـج. التعايـش الصناعـي كمثـال آخـر يسـمح بتبـادل النفايـات 
بيـن الشـركات. هـذا يعنـي أن نفايـات شـركة مـا تصبـح مـورداً لشـركة أخـرى. مثـل شـركة تصنيـع المنسـوجات 
التي تولد نفايات بوايق النسـيج من القص. يمكن لشـركة أخرى اسـتخدام المنسـوجات الزائدة أو القطع لصنع 
أشـياء صغيـرة، مثـل األكيـاس أو األقمشـة المصنوعـة مـن النفايـات. تسـاعد هـذه المبـادرات يف تقليـل النفايـات 
وخلـق قيمـة كانـت سـتهدر لوالهـا. لتقييـم سلسـلة القيمـة، ضـع تصـور عمليـة وتدفـق المـواد المسـتخدمة يف 
المنتجـات أو الخدمـات. ستسـاعد أداة منتـج سلسـلة القيمـة يف تحديـد كيفيـة سـير المنتـج يف النظـام. ستسـاعد 

كات الرئيسـية وأصحـاب المصلحـة والمتعاونيـن األساسـيين لنجـاح األعمـال.  األداة أيضـاً يف تحديـد الشـرا

استخدام	أداة	منتج	سلسلة	القيمة

يف البدايـة فكـر يف رحلـة المنتـج وكيـف تتدفـق المـواد عبـر النظـام. ثـم انتقـل إىل الخطوات التالية وامأل المربعات 
يف الرسـم التخطيطـي. اسـتخدم الملصقـات لتوسـيع القائمـة. أثنـاء إتمـام التمريـن، حـدد فـرص القيمـة الدائريـة 
مبـادئ  تبنـي  خـال  مـن  بهـا  االحتفـاظ  وكيفيـة  مرحلـة  المهـدورة يف كل  القيمـة  فكـر يف  القيمـة.  عبـر سلسـلة 

االقتصـاد الدائـري. 

المـوردون  هـم  مـن  اسـتدامة؟  كثـر  أ لخيـارات  بديلـة  ومـواد  سـمية  أقـل  بمـواد  المنتجـات  تصنيـع  يمكـن  هـل 
المرحلـة؟ هـذه  يف  المفقـودة  القيمـة  هـي  مـا  المطلوبـون؟ 

التصميم. فكّر بطريقة تصميم المنتج بالرجوع إىل تصميم جدول الدائرية. هل المنتج سهل اإلصاح 	 
أو التفكيك؟ هل هو مصنوع من عدد من المواد المختلفة التي تجعل إعادة تدويره صعبة؟ هل يمكن 
كثر استدامة؟ من هم الموردون المطلوبون؟  تصنيع المنتجات بمواد أقل سمية ومواد بديلة لخيارات أ

ما هي القيمة المفقودة يف هذه المرحلة؟

اإلنتاج. هل يمكن تصنيع المنتجات بمدخات طاقة متجددة واستخدام كميات أقل من المياه؟ ما هي 	 
القيمة المفقودة يف هذه المرحلة؟

كثر استدامة؟ هل يمكن تحسين الخدمات اللوجستية؟ 	  التوزيع. هل يمكن توزيع المنتجات بشكل أ
كثر استدامة؟ هل يمكن استعادة العبوة إلعادة  هل يمكن تقليل التغليف أو استبداله بمواد تغليف أ

استخدامها؟ ما هي القيمة المفقودة يف هذه المرحلة؟

المستهلك. هل يمكن استرداد المنتجات من المستهلك من خال مخططات االسترداد والحوافز؟ ما 	 
هي القيمة المفقودة يف هذه المرحلة؟

التخلص. هل يمكن إعادة تدوير المنتجات والمواد أو إعادة تصنيعها بجودة أعلى؟ هل يمكن استعادة 	 
الطاقة؟ ما هي القيمة المفقودة يف هذه المرحلة؟
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أداة	منتج	سلسلة	القيمة21

تصميم المؤلف.  21

الخدمات	اللوجستية

سلسلة
القيمة

المخّلفات

العميلالتصميم

المتاجراإلنتاج
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الخطوة	رقم	3:	التحقق

ُتبنـى األعمـال علـى الفرضيـات واالفتراضـات، ولكـن اإلسـتراتيجية القويـة لدخـول السـوق تتطلـب التحقـق مـن صحـة هـذه االفتراضـات. 
العمـاء سـيكونون علـى  المشـاكل، وأن  للتأكـد مـن فاعليتهـا يف حـل  الحلـول  األفـكار واختبـار  التحقـق مـن صحـة  بذلـك، يجـب  للقيـام 
اسـتعداد لدفـع ثمـن المنتجـات أو الخدمـات واسـتخدامها. يلخـص المخطـط أدنـاه  األهـداف والنتائـج واألدوات التـي سنسـتخدمها لإلجابـة 

علـى السـؤال التـايل:

الهدف

تحقق من صحة عرض القيمة الخاص بك 	 
ومن صحة افتراضاتك

كات التي ستحتاج 	  ضع يف اعتبارك الشرا
إليها وما إذا كانت هذه األطراف جاهزة 

لانضمام إىل عملك 

التعليمات

امأل المربعات يف كل أداة 	 
أو استخدم  ملصقات 

الماحظات يف كل مربع يف 
التمارين

عند العمل على التمارين، 	 
ضع يف حسبانك مفاهيم 

تقديم وخلق قيمة اجتماعية 
وبيئية واقتصادية

األدوات

أداة التحقق من األعمال 	 
الدائرية

النتائج

تحقق من وجود سوق تصريف لمنتجك	 
تحقق من استعداد العماء للدفع مقابل 	 

خدماتك
كات 	  تحقق من امتاكك المهارات والشرا

لتطوير عملك

ما	هي	توقعاتك	وافتراضاتك؟

تحديد	التوقعات	واالفتراضات

ستسـاعد أداة التحقـق مـن األعمـال الدوريـة يف تقييـم واختبـار الفرضيـة قبـل بـدء هـذه األعمـال. تركـز األداة علـى العناصـر الثاثـة الحاسـمة 
كات. توفـر األداة أسـئلة لتوجيـه التقييـم والتحقـق مـن صحـة فكـرة األعمـال. ألي عمـل: 1. المنتـج، 2. الفوائـد والتكاليـف، 3. المـوارد والشـرا
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استخدام	أداة	التحقق	من	األعمال	الدائرية	

فكر يف األسئلة المذكورة يف النموذج أدناه وأعِط درجة لكل سؤال من 1 )احتمال قليل( إىل 5 )احتمال كبير(.  

 الخطوة	رقم	1
تحقق من صحة عرض القيمة: ما الذي يجب أن يكون صحيحاً بالنسبة للمبادرة التي نطلقها؟ هل هو تخمين أم تصريح 

صحيح أم حقيقة معروفة؟

 الخطوة	رقم	2
التحقق من الحصول على القيمة: هل أثبتت المبادرة أنها تحمل قيمة اجتماعية وبيئية واقتصادية؟

 الخطوة	رقم	3
التحقق من تقديم القيمة: هل لدي كل ما يلزم إلطاق الفكرة؟ ما هو شكل النجاح؟

أداة	التحقق	من	األعمال	الدائرية22

السبب
الشيء	

المستهدف
النتيجةالطريقة

عرض
القيمة

المنتج
أو	الخدمة

كم من الوقت سأستغرق لتقديم القيمة؟

هل يوجد سوق لمنتجي أو خدمتي؟

هل العماء مستعدون لدفع ثمن منتجايت؟

تحصيل
القيمة

الفوائد	
والتكاليف

هل الفوائد البيئية واالجتماعية واالقتصادية أعلى من التكاليف؟

هل تولد مبادريت قيمة عبر سلسلة القيمة؟

هل تولد مبادريت قيمة اجتماعية وبيئية باإلضافة إىل زيادة 
اإليرادات؟

إيصال
القيمة

الموارد	
كات والشرا

 هل أمتلك موارد لتقديم القيمة؟
)كالمهارات والتمويل والوصول إىل المواد والبنية التحتية 

والتصاريح وغير ذلك(

هل سلسلة القيمة جاهزة للمشاركة؟

هل العوامل الخارجية من النظام البيئي األوسع مواتية لمبادريت 
الجديدة؟

تصميم المؤلف.  22
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الخطوة	رقم	4:	التنفيذ	

كجـزء مـن التحـول نحـو عمـل اقتصـادي دائـري، يجـب وضـع أهـداف واضحـة لتتماشـى مـع رؤيـة ورسـالة دائريتيـن للسـماح للمبـادرة 
بالتطـور. ركـز بعـد وضـع هـدف نهـايئ، علـى الخطـوات األصغـر التـي ستسـاعد يف الوصـول إىل الهـدف النهـايئ. تذكـر أن األهـداف والغايـات 
يجـب أن تكـون مرنـة حتـى يمكـن تكييفهـا وتعديلهـا حسـب الحاجـة. باإلضافـة إىل ذلـك، قبـل تنفيـذ فكـرة العمـل، يجـب تحليـل التكلفـة 
والفوائـد للتأكـد مـن جدواهـا وتقييـم وجـود تـوازن بيـن األثـر والفوائـد االجتماعيـة والبيئيـة والماليـة. سـيبحث هـذا القسـم يف أداة لتوجيـه 
عملية تطوير خارطة الطريق الخاصة بمبادرة األعمال، وتقييم الفوائد والتكلفة. يلخص المخطط  التايل األهداف والنتائج واألدوات التي 

سـيتم اسـتخدامها لإلجابـة عـن السـؤال السـابق:

الهدف

ضع خارطة طريق لتنفيذ فكرتك بأهداف 	 
وغايات واضحة

ضع يف اعتبارك إستراتيجيتك ونموذج 	 
عملك ومواردك وعوامل التمكين

التعليمات

امأل المربعات يف كل أداة 	 
أو استخدم  ملصقات 

الماحظات يف كل مربع يف 
التمارين

عند العمل على التمارين، 	 
ضع يف حسبانك مفاهيم 

تقديم وخلق قيمة اجتماعية 
وبيئية واقتصادية

األدوات

أداة خارطة الطريق	 

النتائج

صمم خطة عمل واضحة ذات أهداف قصيرة 	 
ومتوسطة وبعيدة المدى لتحقيق رؤيتك

كيف	تقوم	بإعداد	خارطة	الطريق	الخاصة	بك؟

Pieroni, M. P. P., Jensen, T. H., Pigosso, D. C. A., & McAloone, T. C. )2020(. Circular Economy Business Modelling: CIRCit Workbook 2. Technical University of Denmark. 23

تصميم	خارطة	طريق	األعمال

اآلن بعـد أن وّضحـت مجموعـة األدوات خطـوات التحقـق مـن صحـة نمـوذج أعمـال االقتصـاد الدائـري، يجـب تنظيـم األفـكار ورسـم خطـة 
لبـدء العمـل أو المشـروع. يمكـن أن تسـاعد خارطـة طريـق األعمـال الدائريـة23 يف وضـع هـدف عـام وتحديـد الخطوات واألنشـطة على المدى 
كبـر وتنفيـذ المبـادرات التـي تحقق مكاسـب وتأثيرات سـريعة.  القصيـر والمتوسـط والبعيـد. تذكـر أن تتخـذ خطـوات صغيـرة نحـو اسـتدامة أ
بالنسـبة للشـركات الصغيـرة، يجـب التفكيـر يف الخطـوات قصيـرة المـدى مثـل تقليـل النفايـات يف العمليـات قبـل التفكيـر يف التغييـرات 

بعيـدة المـدى يف نمـوذج األعمـال.

استخدام	أداة	خارطة	الطريق

اتبـع الخطـوات أو امـأل المربعـات يف الجـدول أدنـاه أو اسـتخدم الملصقـات إلضافـة المزيـد مـن العناصـر. فكـر يف اإلسـتراتيجية ونمـوذج 
العمـل والمـوارد والعوامـل التـي تعـزز األعمـال. فكـر يف الهـدف النهـايئ أوالً، ثـم ضـع قائمـة باألنشـطة واألدوار والمسـؤوليات الازمـة علـى 

المـدى القصيـر والمتوسـط والبعيـد لتحقيـق الهـدف النهـايئ.

 الخطوة	رقم	1
ابدأ بالتركيز على الهدف النهايئ لإلستراتيجية. تذكر أن تركز على النتائج اإليجابية مع مراعاة الناس والبيئة والربح. هذا هو »سبب« 

وجود الشركة.  
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 الخطوة	رقم	2
حدد الهدف من نموذج العمل. وهو القيمة المضافة. باستخدام منصة مشاركة الجرارات كمثال، ما هي األنشطة المطلوبة إلطاق 

منصة مشاركة لربط المزارعين بمالكي الجرارات؟

 الخطوة	رقم	3
كات طويلة األمد مع الموردين للمساعدة يف تقديم  سجل األهداف الازمة لتقديم القيمة وحديد العناصر المعززة والموارد، مثل الشرا

االقتراح أو االستثمار الرأسمايل لدعم الفكرة. هذه هي الطريقة أو ما هو مطلوب لتحصيل القيمة. 

 الخطوة	رقم	4
كرر العملية نفسها لوضع اإلستراتيجية ونموذج العمل والموارد والعوامل التمكينية لتحديد األنشطة الرئيسية الازمة لتحقيق 

الهدف النهايئ. حدد ما يجب أن يحدث على المدى القصير والمتوسط والبعيد لألنشطة المستقبلية فقط. امأل المربع لتعيين األدوار 
والمسؤوليات إلكمال األنشطة.

خريطة	طريق	نموذج	األعمال	الدائرية24

العامل	قصير	المدى	
االقتصادي	واالجتماعي	

والبيئي

العامل	متوسط	المدى	
االقتصادي	واالجتماعي	

والبيئي

العامل	بعيد	المدى	
االقتصادي	واالجتماعي	

والبيئي
الهدف	العام

1.اإلستراتيجية
.2
.3

.1

.2

.3

.1

.2

.3
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الخطوة	رقم	5:	التقييم

سـيكون قيـاس األثـر المـايل واالجتماعـي والبيئـي أمـراً أساسـياً لتقييـم المبـادرات المقترحـة حسـب التكلفـة والفوائـد الناتجـة. الهـدف هـو 
إظهـار العاقـة بيـن تكلفـة تنفيـذ نمـوذج العمـل الجديـد والفوائـد التـي تعـود علـى المجتمـع والبيئة والعمل نفسـه. فيجـب أن تفوق الفوائد 
التكاليـف يف العناصـر الثاثـة. يحـدد هـذا القسـم خطـوات تقييـم األثـر للمسـاعدة يف تقييـم وتكييـف المبـادرات التـي سـتخلق قيمـة أعلـى 
وتسـتحق المتابعـة باعتبارهـا نشـاطاً تجاريـاً مسـتداماً وفعـاالً. يلخـص المخطـط  التـايل األهـداف والنتائـج واألدوات التـي سنسـتخدمها 

لإلجابـة علـى السـؤال السـابق:

طريقة	قياس	األثر	

النتائـج الماليـة والبيئيـة واالجتماعيـة بتوفيـر تقييـم وتطويـر اقتـراح  أثـر  عنـد النظـر مـن منظـور واسـع، سيسـمح تقييـم الفوائـد مقابـل 
قـوي للوصـول إىل السـوق. سـتفوق الفوائـد االجتماعيـة والبيئيـة والماليـة القتـراح االقتصـاد الدائـري المتيـن التكاليـف يف العناصـر الثاثـة. 
وسـيحدد هـذا التقييـم أماكـن تعديـل التكاليـف التـي تكـون أعلـى مـن الفائـدة مـن خـال إيجـاد حلـول بديلـة أو التكيـف مـع نمـاذج أو 

كثـر. يقـدم المثـال الموضـح يف الصفحـة التاليـة إرشـادات للعمليـة. مقترحـات عمليـة أ

استخدام	أداة	تحليل	التكاليف	والفوائد	

اتبع الخطوات لملء الجدول أدناه.

 الخطوة	رقم	1
قم بعمل قائمة بالنشاط أو اقتراح نموذج أعمال االقتصاد الدائري.

 الخطوة	رقم	2
ضع قائمة بجميع الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تنوي المبادرات تقديمها. 

الهدف

قم بتقييم تكلفة وفوائد مشروعك التجاري	 
تقييم جدوى تنفيذ عملك	 

التعليمات

امأل المربعات يف كل قسم 	 
من أقسام التدريبات

عند العمل على التمارين، 	 
ضع يف حسبانك مفاهيم 

تقديم وخلق قيمة اجتماعية 
وبيئية واقتصادية

األدوات

أداة تحليل التكاليف والفوائد	 

النتائج

طور فهماً واضحاً للقيمة االقتصادية التي 	 
تخلقها باإلضافة إىل الفوائد التي تعود بها 

على المجتمع والبيئة

كيف	يتم	قياس	األثر؟
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 الخطوة	رقم	3
أعط درجة لتقييم تأثير الفوائد المدرجة )من »1« تأثير قليل إىل »5« تأثير كبير(.

 الخطوة	رقم	4
ضع بعد ذلك قائمة بالتكاليف االجتماعية واالقتصادية والبيئية المحتمل أن تولدها المبادرات.

 الخطوة	رقم	5
حدد درجة تقييم تكاليف المبادرات المدرجة )من تكلفة منخفضة »1« إىل »5« تكلفة عالية(.

 الخطوة	رقم	6
سجل اآلن عمود تقييم التكلفة والفوائد والتكلفة مقابل المنفعة لتحديد النسبة.

قبل القيام بذلك، راجع مثال العملية المبين أدناه.

أداة	تحليل	التكاليف	والفوائد25
مثال

مقترح	االقتصاد	
الدائري

المنافع	المالية	
واالجتماعية	والبيئية

التأثير	
5-1

التكلفة	المالية	
واالجتماعية	والبيئية

التأثير	
5-1

تقدير	الفوائد/	
التكلفة

نموذج أعمال 	 
االقتصاد التشاركي 

الذي يدمج 
التكنولوجيا لحل 

مشاكل المزارعين 
يف الوصول إىل اآلالت 

الزراعية )الجرارات( 
من خال التعاقد أو 

اإليجار.

الجانب المايل: 	 
عموالت من خدمات 

المشاركة وبيع 
البيانات المجمعة 

ألطراف ثالثة

الجانب المايل: تطوير 	 5
التطبيقات والبنية 

التحتية للخدمات/ 
التسويق

 الجانب المايل2
B=5/C=2 

الجانب االجتماعي: 	 
معدات ميسورة 

التكلفة للمزارعين

الجانب االجتماعي: 	 5
ال توجد تكاليف 

اجتماعية سلبية 
مرتبطة

الجانب االجتماعي 0
B=5/C=0

الجانب البيئي: 	 
تكثيف استخدام 

المعدات مما يقلل 
من استهاك المواد 

والطاقة

الجانب البيئي: 	 5
االنبعاثات الضارة 

الناتجة عن تخزين 
البيانات

 الجانب البيئي1
B=5/C=1 

إجمايل الفوائد: 15
التكاليف اإلجمالية: 3

http://www.r2piproject.eu/ :(« االنتقال من مشروع خطي إىل مشروع دائري. مشروع »آر تو باي«. )التاريخ غير موجود(. تم الوصول يف 21 أيار 2022 من موقعR2PI(25  مستخرج بتصرف من من »آر تو باي 
http://www.r2piproject.eu/wp

http://www.r2piproject.eu/
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مقترح	االقتصاد	
الدائري

المنافع	المالية	
واالجتماعية	والبيئية

التأثير	
5-1

التكلفة	المالية	
واالجتماعية	والبيئية

التأثير	
5-1

تقدير	الفوائد/	التكلفة

      B=   /C=    مايل
 B=   /C=    اجتماعي

 B=   /C=    بيئي

 B=   /C=    مايل
 B=   /C=    اجتماعي

 B=   /C=    بيئي

 B=   /C=    مايل
 B=   /C=    اجتماعي

 B=   /C=    بيئي

 B=   /C=    مايل
 B=   /C=    اجتماعي

 B=   /C=    بيئي



38 مجموعة	أدوات	االقتصاد	الدائري	

المصادر	اإلضافية
------

 قاموس االقتصاد الدائري: البحث عن لغة مشتركة
https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/glossary

 الموقع الرسمي ألهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

بوصلة أهداف التنمية المستدامة - توجه الشركات حول طريقة مواءمة إستراتيجياتها مع أهداف 
 التنمية المستدامة

https://sdgcompass.org

 دليل تصميم االقتصاد الدائري 
https://www.circulardesignguide.com/

 مؤسسة إلين ماك آرثر - دراسات الحالة وموارد االقتصاد الدائري األخرى
https://ellenmacarthurfoundation.org/

منصة تعزيز االقتصاد الدائري - منصة تعاون بين القطاعين العام والخاص حيث يجتمع القادة معاً 
 لتطوير العمل الجماعي من أجل االقتصاد الدائري

https://pacecircular.org/

ريبير مونيتور - تديره مؤسسة ريبير كافيه الدولية لمساعدة المتطوعين يف جميع أنحاء العالم على 
 تنظيم »منتديات اإلصاح« الخاصة بهم
https://www.repairmonitor.org/en

https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/glossary
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sdgcompass.org
https://www.circulardesignguide.com/
https://ellenmacarthurfoundation.org/
https://pacecircular.org/
https://www.repairmonitor.org/en
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