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البداية من الجزء :تقييم املستخدمني واملشتركني والعمالء
مقدمة
انBطالقBا مBن دور الBهيئة الBسعوديBة لBلمق ّيمني املBعتمديBن ”تBقييم“ فBي نشBر ثBقافBة الBتقييم وإثBراء
املBحتوى املBهني الBعربBي بBمواد مBتخصصة تBساهBم فBي تBطويBر مBهنة الBتقييم واملBمارسBني لBها

فBBي الBBوطBBن الBBعربBBي ،قBBامBBت ”تBBقييم“ بBBالBBتواصBBل مBBع الBBبروفBBيسور أسBBواث دامBBوداران الBBذي
ي BBعمل ف BBي ك BBلية س BBتيرن إلدارة األع BBمال ،وي BBعتبر م BBن أك BBبر ال BBخبراء امل BBتخصصني
ف BBي ت BBقييم امل BBنشآت االق BBتصادي BBة ب BBال BBعال BBم وأخ BBذ األذن م BBنه ب BBترج BBمة ه BBذا امل BBقال ال BBذي
يس BB Bتعرض ط BB Bري BB Bقة ت BB Bقييم املس BB Bتخدم BB Bني واملش BB Bترك BB Bني وال BB Bعمالء ف BB Bي امل BB Bواق BB Bع وال BB Bتطبيقات
اإللكترونية.
امللخص
فBBي طBBرق الBBتقييم الBBتقليديBBة ،نBBقوم بBBتقييم الشBBركBBات كBBكيانBBات مجBBمعة وذلBBك بBBتقديBBر إجBBمالBBي
اإليBرادات واألربBاح والBتدفBقات الBنقديBة عBلى مBختلف أعBمال وعBمالء الشBركBة ومBن ثBم تBخصم
ال BBتدف BBقات ال BBنقدي BBة ب BBمعدل خ BBصم ي BBعكس امل BBخاط BBر امل BBرج BBحة ع BBلى مس BBتوى الش BBرك BBة ك BBام BBل ًة.
وهBB Bناك سBB Bببان رئBB Bيسان لBB BذلBB Bكً ،
أوال ،غBB Bال B Bبًا مBB Bا تBB Bكون مBB BعلومBB Bات الBB BقوائBB Bم املBB BالBB Bية املBB BقدمBB Bة
للمس BBتثمري BBن م BBعلوم BBات ش BBام BBلة ع BBن الش BBرك BBة ك BBكل ول BBيس ل BBألج BBزاء امل BBكون BBة ل BBها .ث BBانB Bيًا ،ألن
االسBBتثمار فBBي الشBBركBBات يBBكون للشBBركBBة كBBامBBلة ولBBيس فBBي أجBBزاء تBBابBBعة لBBها .بBBالBBرغBBم مBBن ذلBBك
فBإن الشBركBات تBسوق نBفسها للمسBتثمريBن بBناء عBلى عBدد املسBتخدمBني والBعمالء واملشBتركBني
لBديBها بBل تBقوم أي ً
Bضا بBبناء نBماذج أعBمالBها حBول تBلك األجBزاء .بBينما يBؤكBد الBعديBد أن أسBالBيب
الBتقييم الBتقليديBة ال تBعمل فBي هBذا الBنظام الBعاملBي الجBديBد إال أنBني ال أتBفق مBعهم .لBذا كBتبت
ه BBذه ال BBورق BBة ل BBنتوس BBع ف BBي أس BBال BBيب ال BBتقييم ال BBتقليدي BBة وال BBتسعير ال BBحقيقية ل BBتتضمن ت BBقييم
املس BBتخدم أو املش BBترك أو ال BBعضو لش BBرك BBات م BBثل  Uberو Amazon PrimeوSpotify
و .NetflixوخBB Bالل هBB Bذه الBB Bعملية سBB Bنكشف بBB Bعض الBB Bثغرات فBB Bي اإلفBB Bصاح عBB Bن املBB BعلومBB Bات
ونستعرض القوى املؤثرة على قيمة املستخدمني واملشتركني.
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فBBي الBBتقييم الBBتقليدي لBBألعBBمال ،نBBقوم بBBتقييم الشBBركBBة كBBكل ،وخBBصم الBBتدفBBقات الBBنقديBBة عBBلى
مس BBتوى الش BBرك BBات وال BBعمالء وب BBتكلفة رأس امل BBال ع BBلى مس BBتوى الش BBرك BBة ك BBام BBلة .وه BBي ف BBي
ال BBغال BBب ال BBطري BBقة امل BBناس BBبة ل BBلتقييم ،ول BBكن ه BBناك ح BBاالت ت BBحتاج إل BBى ت BBقييم الش BBرك BBة ب BBشكل
مجBBزأ ،إمBBا عBBن طBBريBBق تBBقييم كBBل عBBمل مBBن األعBBمال حسBBب الBBتوزيBBع الBBجغرافBBي ،أو مBBن خBBالل
ت BBقييم ال BBوح BBدات ال BBخاص BBة ب BBها )ال BBعمالء واملس BBتخدم BBني( ث BBم ج BBمعها الح ً Bقا .وم BBع أن م BBبادئ
ال BB Bتقييم األس BB Bاس BB Bية ال ت BB Bتغير ع BB Bند ت BB Bطبيقها ع BB Bلى ال BB Bتقييم املج BB Bزأ إال أن امل BB Bعلوم BB Bات ال BB Bتي
نBحتاجBها واألخBطاء الBتي يBجب عBلينا تBفاديBها تBختلف عBن الBتقييمات الBتقليديBة .لBذلBك سBنبدأ
ال BBفصل ب BBمقارن BBة ال BBتقييم امل BBتكام BBل م BBع ال BBتقييم املج BBزأ م BBن خ BBالل ال BBنظر ف BBي ك BBيفية ت BBقييم
الشBBركBBات الBBتي تBBعتمد عBBلى املسBBتخدمBBني أو املشBBتركBBني وذلBBك عBBن طBBريBBق تBBقييم املسBBتخدمBBني
أو املشتركني على حدا.

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
التجزئة
مقابل
التجميع
إح BBدى م BBيزات ط BBري BBقة ت BBقييم ال BBتدف BBقات ال BBنقدي BBة امل BBخصوم BBة ه BBو أن BBها ي BBمكن إض BBاف BBتها ع BBلى
بBعضها الBبعض .وبBعبارة أخBرى ،إذا كBان عBليك تBقييم شBركBة مBا فBي ثBالث مBنشآت مBختلفة،
يBBمكنك تBBقييم الشBBركBBة كBBامBBلة ،بBBإضBBافBBة تBBدفBBقاتBBها الBBنقديBBة لBBكافBBة املBBنشآت الBBثالثBBة وخBBصمها
بBBمعدل خBBصم مBBتوسBBط الBBقيمة املBBرجBBحة عBBلى مسBBتوى املBBنشآت أو يBBمكنك تBBقييم كBBل مBBنشأة
مBن املBنشآت الBثالث عBلى حBدا ،وذلBك بBاسBتخدام الBتدفBقات الBنقديBة ومBعدل خBصم كBل مBنشأة
فBي الBتقييم ،ومBن ثBم إضBافBة تBلك الBقيم .ومBن الBناحBية الBنظريBة ،سBتحصل عBلى نBفس الBقيمة
ب BBغض ال BBنظر ع BBن ط BBري BBقة ال BBتقييم امل BBتبعة .س BBنقوم ب BBوص BBف ال BBتقييم األول ب BBاس BBم ال<<تقييم
املجمع والتقييم التالي باسم التقييم املجزأ وثم سنميز بني اختالفاتهما.
هناك سببان لهيمنة أسلوب التقييم املجمع تاريخيا ً:
• يBBقوم املسBBتثمر بBBاالسBBتثمار فBBي الشBBركBBات بBBأكBBملها ولBBيس فBBي أجBBزاء مBBنفصلة
مBنها .مBثالً إذا اشBتريBت أسBهم فBي جBنرال الBيكتريBك فBإنBك تشBتري فBي الشBركBة
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األسBاس ،ولBيس فBي فBروعBها مBثل جBنرال الBيكتريBك ملحBركBات الBطائBرات أو فBي
جBنرال الBيكتريBك كBابBيتال ،والBحال نBفسه عBند االسBتثمار فBي شBركBة كBوكBا كBوال
فBإن االسBتثمار سBيكون فBي الشBركBة الBعاملBية ،ولBيس فBي فBرع عBمليات الBتشغيل
ال BBهندي BBة ال BBتاب BBعة ل BBها .وق BBد ي BBكون ه BBذا الس BBبب ال BBكام BBن ف BBي ب BBناء ال BBتقييم ح BBول
التجBB Bميع ،حBB Bيث يBB Bمكنك مBB Bن خBB BاللBB Bه إلBB Bقاء نBB Bظرة عBB Bلى اإليBB Bرادات والBB BتدفBB Bقات
الBنقديBة للشBركBة عBلى مسBتوى املBناطBق الBجغرافBية والشBركBات الBتابBعة وخBصمها
بBB BالBB Bقيمة الBB BحالBB Bية بBB Bمعدالت الBB Bخصم الBB Bتي تBB Bعكس مBB BقايBB Bيس هBB Bذه الشBB BركBB Bات
وأماكنها الجغرافية.
• الس BBبب اآلخ BBر ال BBذي ي BBجعل ع BBملية ال BBتقييم املج BBمع ه BBو ال BBقاع BBدة األس BBاس BBية
ولBيس االسBتثناء هBو أن مBعظم املBعلومBات املBعلن عBنها تBتم عBلى أسBاس شBامBل،
فBإن شBركBة جBنرال إلBكتريBك وشBركBة كBوكBا كBوال تBعلن عBن قBوائBمها املBالBية الBكامBلة
)ق BBوائ BBم ال BBدخ BBل وامل BBيزان BBية ال BBعموم BBية وق BBائ BBمة ال BBتدف BBقات ال BBنقدي BBة( مل BBشاري BBعها.
وبBينما هBناك بBعض املBحاوالت لتحسBني عBملية اإلفBصاح حسBب قBطاع األعBمال
وع BBلى مس BBتوى امل BBناط BBق ال BBجغراف BBية ،إال أن ه BBذه امل BBعلوم BBات ت BBحال ع BBادة إل BBى
ال BBهوام BBش وت BBكون م BBتفاوت BBة م BBن ش BBرك BBة ألخ BBرى حس BBب م BBمارس BBات اإلف BBصاح
املتبعة.
ولكن هناك حاالت تستدعي تقييم أجزاء الشركة بشكل منفصل.
 .1ال<<فروق<<ات ال<<جوه<<ري<<ة :تظه BBر م BBيزات ال BBتقييم املج BBزأ ع BBند ت BBقييم الش BBرك BBات
م BBتعددة األنش BBطة والش BBرك BBات ال BBعامل BBية ح BBيث ي BBمكن تح BBدي BBد امل BBخاط BBر امل BBختلفة
والBتدفBقات الBنقديBة ومBالمBح الBنمو لBكل جBزء وفBرع مBن الشBركBة بBدالً مBن مBحاولBة
إنشاء تقرير مرجح واحد للشركة بأكملها.
 .2ال<تباي<ن ف<ي م<عدل ال<نمو :إذا كBانBت بBعض األعBمال والBقطاعBات الBجغرافBية
تBBنمو بسBBرعBBة أكBBبر مBBن غBBيرهBBا فBBي نBBفس الشBBركBBة ،فBBإنBBه مBBن الBBصعب اسBBتخدام
الBBتقييم املجBBمع لBBعكس مBBعدالت الBBنمو املBBختلفة .فBBعلى سBBبيل املBBثال ،يBBجب أن
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يBBتغير مBBعدل بBBيتا الBBذي يBBمثل املBBتوسBBط املBBرجBBح لBBألعBBمال الBBتي كBBانBBت تBBخوضBBها
الشركة مع مرور الوقت إذا شهدت بعض األعمال نموا أكثر من غيرها.
 .3أس <<باب امل <<عام <<الت :فBB Bي بBB Bعض الBB Bحاالت ،سBB Bتحتاج إلBB Bى تBB Bقييم جBB Bزء مBB Bن
الشBركBة ،بBدالً مBن شBركBة بBأكBملها ألن هBذا الجBزء سBيتم بBيعه أو فBصله .وتBصبح
هذه الحاجة ملحة عند تقييمك شركة سيتم فصلها إلى أجزاء.
 .4أس<<باب إداري<<ة :م BBن امل BBنطقي أن ي BBقيم ك BBل ج BBزء م BBن األع BBمال داخ BBليا ً ع BBلى
حBBدا وذلBBك لسBBببني وهBBما :رصBBد أداء مBBختلف مBBدراء األقBBسام وأيBBضا لتحسBBني
ذلك األداء.

ت BBسمى ع BBملية ت BBقييم ش BBرك BBة م BBن خ BBالل ت BBقييم ع BBناص BBره BBا وم BBن ث BBم إض BBاف BBة ال BBقيم ل BBبعضها
الBBبعض طBBريBBقة الBBتقييم بجBBمع األجBBزاء .واسBBتخدمBBت هBBذه الBBطريBBقة مBBنذ عBBقود بBBالBBرغBBم مBBن
أنBها تُBغير عBند املBمارسBة وأن طBريBقة الBتسعير مBنها تBعتبر أكBثر شBيو ًعBBا .وتBناولBت الBعملية
ب BBال BBتفصيل ف BBي ورق BBة ع BBلمية ح BBول ت BBقييم الش BBرك BBات م BBتعددة األنش BBطة والش BBرك BBات ال BBعامل BBية
وذلك باستخدام شركة  United Technologiesكمثال

توضيحي1.

ف BBي ال BBعقد امل BBاض BBي ،ب BBدخ BBول ش BBرك BBات ال BBتــــواص BBل االج BBتمــــاع BBي م BBثل الفيس BBبــــوك
وتBويBتــــــر إلBى األسBواق ،إزداد الBتركBيز عBلى مBا هBي قBيمة املسBتخدم فBي تBلك الشBركBات،
ويBرجBع ذلBك إلBى اعBتماد قBيمتها عBلى عBدد املسBتخدمBني وصBنع قBرارات مBخصصة لBتعظيم
تBBلك الBBقيمة .يBBمكن الBBقول بBBأن الBBوحBBدة املجBBزأة لهBBذا الBBنوع مBBن الشBBركBBات هBBي املسBBتخدم
أو املشBB Bترك ،لBB BذلBB Bك عBB Bند تBB Bقييم تBB Bلك الشBB BركBB Bات ،تBB Bحتاج أوالً إلBB Bى تBB Bقييم مسBB BتخدمBB Bيها.
وسيدور موضوع املقال األساسي على ذلك.

1 Damodaran, A., 2009, The Octpus: Valuing Multi-business, Multi-national Companies, Working Paper,
SSRN.com.
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والعمالءواﻟﻌﻤﻼء
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺎت
املستخدمني
شركات
عBBلى مBBدار الBBسنوات املBBاضBBية ،شهBBدنBBا تBBحول إلBBى عBBصر تBBقيس الشBBركBBات نBBجاحBBها بBBنا ًءا
ع BBلى ع BBدد املش BBترك BBني وال BBعمالء واملس BBتخدم BBني ل BBدي BBها ول BBيس ع BBلى امل BBقاي BBيس ال BBتقليدي BBة
إلجBمالBي اإليBرادات والBتدفBقات الBنقديBة .وفBي حBني الBتزامBنا بBمفهوم أن الBقيمة تBأتBي فBي
ن BBهاي BBة امل BBطاف م BBن ال BBتدف BBقات ال BBنقدي BBة ،ف BBإن ال BBطري BBقة ال BBتي ت BBتحقق ف BBيها ت BBلك ال BBتدف BBقات
الBB BنقديBB Bة لشBB BركBB Bات مBB Bثل  Uberو Facebookو NetflixفBB Bي كBB Bثير مBB Bن األحBB Bيان مBB Bن
خ BBالل مس BBتخدم BBيها أو مش BBترك BBيها .وف BBي ع BBملية ال BBتسعير ك BBان ال BBتحول أق BBوى م BBع وج BBود
الBBعديBBد مBBن املسBBتثمريBBن الBBذيBBن يBBسعرون شBBركBBات الBBتواصBBل االجBBتماعBBي بBBناء عBBلى عBBدد
املسBتخدمBني عBوضBا ً عBن مBضاعBفات إجBمالBي اإليBرادات واألربBاح .فBي هBذا الBقسم نBنظر
إلBBى الBBجانBBب املBBظلم مBBن هBBذا الBBتحول ،مBBن حBBيث مBBمارسBBات الBBتقييم والBBتسعير ،كBBما نBBقدم
نظرة أخرى في أفضل أساليب تقييم وتسعير املستخدمني أو املشتركني.
ال تBBوجBBد شBBركBBة تBBوضBBح هBBذا الBBتحول فBBي األعBBمال أفBBضل مBBن  .FacebookحBBيث يBBمكن
تBBتبع االرتBBفاع الBBهائBBل لBBقيمة  FacebookعBBند االطBBالع عBBلى قBBاعBBدة عBBمالئBBها الBBعمالقBBة
وال BBتي ب BBلغت أك BBثر م BBن  2م BBليار مس BBتخدم بح BBلول ن BBهاي BBة ع BBام  .2017إن حج BBم ق BBاع BBدة
املس BBتخدم BBني ال BBهائ BBلة لـ Facebookوط BBبيعة ال BBبيان BBات ال BBتفصيلية ح BBول املس BBتخدم BBني
وخ BBيارات BBهم امل BBفضلة ج BBعلت وك BBاالت اإلع BBالن مس BBتعدة ل BBلدف BBع م BBقاب BBل ع BBرض إع BBالن BBات BBها
املسBBتهدفBBة لBBهؤالء املسBBتخدمBBني .وقBBد تBBحقق مBBن ذلBBك إيBBرادات مBBن اإلعBBالنBBات االلBBكترونBBية
تBنمو بBمعدالت ضخBمة فBي كBل فBترة مBع هBامBش تBشغيل مBرتBفع )يBزيBد عBن  %50فBي عBام
 .(2017وهBناك شBركBات تBواصBل اجBتماعBي أخBرى ،أقBل عBمرا ً وخBبرة مBن ،Facebook
وال ت BBقدم س BBوى ج BBزء م BBن امل BBعادل BBة ح BBيث ل BBدي BBها ع BBدي BBد م BBن املس BBتخدم BBني ول BBكن إي BBرادات
وأرب BBاح ق BBليلة أو م BBعدوم BBة .وه BBذا ه BBو ال BBحال م BBع ش BBرك BBات م BBثل  Twitterو Snapع BBلى
الرغم من أن كال الشركتني ستقول بأنها ليست سوى مسألة وقت قبل زيادة أرباحها.
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شBركBات الBتواصBل االجBتماعBي ليسBت الBوحBيدة الBتي تBبني قBيمتها مBن خBالل املسBتخدمBني.
فBإن شBركBة  NetflixشBركBة أخBرى ارتBفعت قBيمتها الBسوقBية ،وهBي تBعتمد عBلى نBمو قBاعBدة
مش BBترك BBيها أك BBثر م BBن اإلي BBرادات أو األرب BBاح ف BBي ك BBل ت BBقري BBر م BBن ت BBقاري BBره BBا .ه BBذا وبح BBلول
نBBهايBBة  ،2017اشBBترك أكBBثر مBBن مBBائBBة مBBليون شBBخص فBBي الخBBدمBBة املBBقدمBBة مBBن الشBBركBBة.
والحBظت الشBركBات الBتي اعBتادت بBناء تBقييماتBها حBول املBقايBيس الBتجاريBة الBتقليديBة مBدى
اس BBتحسان ال BBسوق مل BBقاي BBيس ال BBوح BBدات .اس BBتثمرت ش BBرك BBة  Amazonب BBشكل ك BBبير ف BBي
 Amazon Primeح BBيث وص BBل اش BBتراك ال BBعضوي BBة إل BBى  100م BBليون مش BBترك ب BBنهاي BBة
ع BBام  ،2017وي BBعتبر اس BBتثمار ف BBي م BBجال التج BBزئ BBة وأنش BBطة ال BBترف BBيه .ك BBما أن ش BBرك BBات
 Microsoftو Adobeال BBتي ك BBان BBت ش BBرك BBات ب BBرم BBجيات ت BBقليدي BBة ق BBام BBت ب BBتطبيق ن BBماذج
االشBBتراك مBBثل  Office 365لـ  Microsoftو  Creative Cloudلـ  AdobeبBBعدمBBا
كان يعتمد نموها على بيع التحديثات املدخلة على البرمجيات القائمة.
إذا ك BBنت مس BBتثمر أو مح BBلل ي BBقيم ت BBلك الش BBرك BBات ،ف BBلدي BBك ث BBالث BBة خ BBيارات ،ال BBخيار األول:
االل BB Bتزام ب BB Bنماذج التج BB Bميع ال BB Bتقليدي BB Bة وم BB Bحاول BB Bة ال BB Bحصول ع BB Bلى م BB Bزاي BB Bا املس BB Bتخدم BB Bني
واملشBتركBني مBن خBالل نBمو اإليBرادات وهBامBش الBتشغيل ،ف ً
Bضال عBن تBكلفة الBحصول عBلى
ه BBؤالء املس BBتخدم BBني ع BBند إع BBادة االس BBتثمار .ال BBخيار ال BBثان BBي :ت BBقدي BBر ق BBيمة املس BBتخدم أو
املش BBترك ب BBاس BBتخدام امل BBبادئ األول BBى ل BBلقيمة ال BBذات BBية 2أو م BBمارس BBات ال BBتسعير ال BBنموذج BBية
وم BBن ث BBم ج BBمعها ل BBلوص BBول إل BBى ق BBيمة الش BBرك BBة .وم BBن وج BBهة ن BBظري ،ت BBوج BBد م BBزاي BBا ل BBكال
ال BBطري BBقتني وح BBيث ال ي BBوج BBد س BBبب ي BBمنع م BBن اس BBتخدام ك BBال ال BBطري BBقتني ي BBفضل اس BBتخدام
كBالهBما .أمBا الBخيار الBثالBث هBو االلBتزام بBاملBنهج الBتقليدي لBألرقBام املجBمعة املBتوقBعة ولBكن
مBحاولBة اسBتخدام تBلك الBتوقBعات بBشكل أكBثر وضBوحBا ً مBع عBدد املسBتخدمBني والBتي تBعكس
اقBB BتصاديBB Bات الBB Bعمل الBB Bتجاري بBB Bما فBB Bي ذلBB Bك تBB Bكلفة الBB Bحصول عBB Bلى مسBB Bتخدم والBB Bقيمة
املتوقعة له.

2

هي قيمة الشركة من خالل التحليل األساسي لقوائمها املالية دون اعتبار لقيمتها السوقية.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻨﺪ
التقييم
مشاكل عند
أخBذًا فBي االعBتبار خBصائBص الشBركBات الBتي تBعتمد عBلى املسBتخدمBني ،يBمكنك الBبدء فBي
إنBBشاء نBBماذج تBBقييم تBBتضمن هBBذه الBBخصائBBص .ولBBكن تBBكمن املBBشكلة فBBي هBBذا الBBنوع مBBن
الBتقييمات فBي أنBها غBير نBظريBة ،و تBعتمد عBلى طBرق اإلفBصاح عBن املBعلومBات واملBمارسBات
املحاسبية.
• اإلف BBصاح ع BBن امل BBعلوم BBات )أو ع BBدم اإلف BBصاح( :ت BBوض BBح األق BBسام ال BBقادم BBة أن
ع BBملية ت BBقييم املس BBتخدم ليس BBت به BBذه ال BBصعوب BBة .وف BBي ال BBواق BBع ،ي BBمكن ت BBطبيق
نBBماذج الBBتقييم الBBتقليديBBة لBBتقديBBر قBBيمة مسBBتخدم  FacebookوراكBBب Uber
واملش BBترك ف BBي  Netflixب BBكل س BBهول BBة .ول BBكن امل BBعلوم BBات ال BBالزم BBة ل BBتقييم ه BBذه
األجزاء ال تقدمها الشركات غالبا ً أو تقدمها بشكل غير واضح.
ومBBن الBBغريBBب أن تBBرى الشBBركBBات الBBتي تBBتنافBBس فBBي إفBBشاء املBBعلومBBات عBBن عBBدد
مسBBتخدمBBيها وتBBطالBBب بBBتسعيرهBBا وفBBقا لBBذلBBك غBBير مسBBتعده ملBBشاركBBة املBBعلومBBات
عBBن املسBBتخدمBBني الBBتي يBBحتاجBBها املسBBتثمر لBBلحكم عBBلى أفBBضل قBBيمة أو سBBعر
ل BBها؛ ل BBذا ي BBفضل م BBن ال BBقائ BBمني ع BBلى ك BBتاب BBة ال BBقواع BBد امل BBحاس BBبية األخ BBذ ب BBعني
االع BBتبار اح BBتياج BBات املس BBتثمري BBن ل BBتقييم ق BBيمة ال BBوح BBدة أو الج BBزء ع BBلى ن BBحو
أفBBضل عBBندمBBا يBBكتبون قBBواعBBد مBBخصصة للشBBركBBات الBBقائBBمة عBBلى املسBBتخدمBBني
أو املشBتركBني .وحBتى يBتحقق ذلBك ،فBيجب الBحصول عBلى بBيانBات قBواعBد عBمالء
الBعديBد مBن الشBركBات بBطريBقة غBير مBباشBرة مBن مBؤسBسات اسBتخبارات تBجاريBة
مBثل مBوقBع ،( https://secondmeasure.com) Second Measure
حيث يمكن استخراج بيانات املستخدمني وتحليل سلوك العمالء بناء عليها.
ع BB Bدم ات BB Bساق ال BB Bحساب BB Bات :وه BB Bي م BB Bشكلة أخ BB Bرى إل BB Bى ج BB Bان BB Bب م BB Bشكلة ع BB Bدم
Bصوص BBا للش BBرك BBات ذات األص BBول غ BBير امل BBلموس BBة.
ًB B B
اإلف BBصاح ع BBن امل BBعلوم BBات خ B
تBما ًمBا كBما يBعتبر املBحاسBبون الBنفقات الBرأسBمالBية الضخBمة )لBلبحث والBتطويBر(
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كBB B B Bنفقات تBB B B Bشغيلية لBB B B Bلمنشآت الBB B B Bتقنية وشBB B B BركBB B B Bات األدويBB B B Bة ،فBB B B Bإن أضخBB B B Bم
االس BB Bتثمارات ن BB Bم ًوا ف BB Bي املس BB Bتقبل للش BB Bرك BB Bات ال BB Bقائ BB Bمة ع BB Bلى املس BB Bتخدم BB Bني
واملشBBتركBBني هBBي األمBBوال الBBتي يBBتم إنBBفاقBBها فBBي الBBحصول عBBلى املسBBتخدمBBني
واملش BBترك BBني الج BBدد وص BBرف ت BBلك ال BBنفقات ب BBشكل روت BBيني .وك BBما ه BBو ال BBحال م BBع
شBركBات األدويBة ،فBيمكنك الBقول بBأن دخBل الشBركBات الBقائBمة عBلى املسBتخدمBني
ال ت BBمثل ال BBواق BBع وأن أك BBبر األص BBول امل BBملوك BBة له BBذه الش BBرك BBات غ BBير م BBثبتة ف BBي
دفBBاتBBرهBBم املBBحسابBBية .كBBما يBBمكننا الBBقول بBBإن املBBشكلة أكBBثر صBBعوبBBة فBBي هBBذه
الش BBرك BBات م BBن ش BBرك BBات ال BBتقنية واألدوي BBة ،ألن أع BBمال ال BBبحث وال BBتطوي BBر ي BBتم
اإلب BBالغ ع BBنها ب BBشكل م BBنفصل ب BBاع BBتباره BBا ن BBفقات ت BBشغيلية ،وب BBال BBتال BBي ي BBمكن
تBصنيفها كBنفقات رأسBمالBية ،لBكن تBكالBيف الBحصول عBلى مسBتخدمBني جBدد ال
تظه BBر ف BBي امل BBصروف BBات اإلداري BBة وال BBعموم BBية وغ BBال Bبًا م BBا ي BBكون ي BBصعب ف BBصلها
)إن لم يكن مستحيالً(.

• تBBنوع املسBBتخدمBBني :ال يBBتساوى كBBل املسBBتخدمBBني واملشBBتركBBني فBBي الBBقيمة .فBBي
حBني أن مBتوسBط عBائBد االشBتراك فBي  NetflixهBو تBقريBبا ً بBأسBعار مBماثBلة فBي
جBميع أنBحاء الBعالBم ،إال أن قBيمة املسBتخدم تBتفاوت تBفاوتBا ً كBبيرا ً عBلى مسBتوى
املBBناطBBق الBBجغرافBBية وفBBي نBBفس الBBسوق أحBBيان Bا ً .عBBلى سBBبيل املBBثال ،عBBند تBBقييم
مس BBتخدم أو راك BBب  Uberف BBي ال BBقسم ال BBتال BBي ات BBضح أن ب BBعض مس BBتخدم BBي
 UberيسBBتخدمBBون خBBدمBBاتBBها أكBBثر مBBن غBBيرهBBم ومBBن ثBBم يBBجب تBBقييمهم بBBدرجBBة
أع BBلى .ف BBي ال BBواق BBع ،ت BBكمن ب BBعض امل BBخاط BBر ت BBقييم املس BBتخدم ف BBي ال BBتفاوت ف BBي
الBBقيم عBBلى مسBBتوى املسBBتخدمBBني ،حBBيث أن الشBBركBBة الBBتي تسBBتمد  %90مBBن
ق BBيمتها م BBن  %10م BBن مس BBتخدم BBيها تس BBتند ع BBلى ق BBاع BBدة أك BBثر خ BBطورة م BBن
الشBBركBBة الBBتي لBBديBBها قBBيمة تBBوزيBBع مBBوحBBدة .ومBBرة أخBBرى ال يBBتوقBBع مBBن الشBBركBBات
أن تBقدم مBعلومBات إضBافBية حBول االخBتالفBات عBلى مسBتوى املسBتخدمBني حBيث
تBكتفي بBعرض املBعلومBات عBن إجBمالBي عBدد املسBتخدمBني ومBتوسBط إحBصائBيات
االستخدام فقط.
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وهBكذا أتBضح لBنا أنBه لBيس فBقط املحBللني ومBمارسBني الBتقييم الBذيBن لBم يBدركBوا الBتحول نBحو
ش BBرك BBات املس BBتخدم BBني واملش BBترك BBني ول BBكن أي BBضا ق BBواع BBد امل BBحاس BBبة وق BBوان BBني اإلف BBصاح ع BBن
املعلومات.

اﻷوﻟﻰ
اﻟﺨﻄﻮات
األولى
الخطوات
قBام بBعض املحBللني املBالBيني بBتعزيBز جBهودهBم بBشكل مBبدئBي لBتقييم وتBسعير املسBتخدمBني
ل BBدى ش BBرك BBات م BBثل  Amazonو Facebookو Netflixوح BBتى  Amazonول BBكن ف BBي
الBBغالBBب ألسBBباب خBBاطBBئة ،حBBيث دفBBعت عBBدم الBBقدرة عBBلى الBBتوصBBل إلBBى الBBتقييمات الBBذاتBBية
الBBتي تBBبرر االسBBتثمار فBBي هBBذه الشBBركBBات املحBBللون لBBلبحث عBBن طBBرق بBBديBBلة تBBمكنهم مBBن
تBBحويBBل هBBذه الشBBركBBات إلBBى مBBبيعات مBBرغBBوبBBة .ونBBتيجة لBBذلBBك ،أصBBبحت الBBعمليات مBBتحيزه
واملBBمارسBBات الBBتي نBBتجت عBBنها يBBشوبBBها الBBعيب .وفBBي الBBوقBBت نBBفسه ،فBBإن بBBعض الBBباحBBثني
واالس BBتشاري BBني ف BBي م BBجال ال BBتسوي BBق اس BBتغلوا ال BBترك BBيز ع BBلى املس BBتخدم BBني واملش BBترك BBني،
وتBBوصBBلوا إلBBى املBBتغيرات الBBخاصBBة بBBهم والBBتي تBBشمل أفBBضل الBBطرق لBBتقييم املسBBتخدمBBني
واملشتركني واألعضاء وكيفية تعزيز تلك القيمة أيضا ً.

الذاتية
القيمة
اﻟﺬاﺗﻴﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
هBBل يBBمكنك تBBعديBBل نBBماذج تBBقييم الBBقيمة الBBذاتBBية لBBتقييم املسBBتخدم؟ اإلجBBابBBة نBBعم وقBBد تBBبع
ب BBعض املح BBللني ال BBتيار ال BBسائ BBد م BBبكرا ً .وف BBي ه BBذه ال BBعملية ،آغ BBفل ب BBعض املح BBللني امل BBبادئ
األولية التي يجب اعتبارها في التقييمات التقليدية.
 .1ب <<قاء املس <<تخدم :ه BB Bي ال BB Bقيمة ال BB Bحال BB Bية ل BB Bلتدف BB Bقات ال BB Bنقدي BB Bة ال BB Bنات BB Bجة م BB Bن
املس BBتخدم ع BBلى م BBدار ح BBيات BBه م BBع الش BBرك BBة .ول BBتقدي BBر ت BBلك ال BBفترة ،ت BBحتاج إل BBى
الBتعرف عBلى مBعدالت تجBديBد اشBتراك الBعمالء ،وحBيث أن الBعديBد مBن الشBركBات
ال تBBكشف هBBذه املBBعلومBBات ،فBBهناك بBBعض املحBBللني الBBذيBBن يBBقيمون املسBBتخدمBBني
عBلى افBتراض بBقاؤهBم عBلى مBدار حBياتBهم أو مBا هBو أسBوأ مBن ذلBك الBبقاء إلBى
األبد مما يؤدي إلى املبالغة في قيمة املستخدم.
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 .2اإلي<رادات ك<تدف<قات ن<قدي<ة :إن الBرقBم الBذي يBمكن للمحBللني تBقديBره بBسهولBة
ه BBو ال BBعائ BBد ل BBكل مس BBتخدم أو مش BBترك أو م BBتوس BBطه ع BBلى األق BBل .ف BBي ال BBنماذج
الBقائBمة عBلى االشBتراك مBثل  NetflixيBأتBي الBتقييم مBن خBالل مBالحBظة الBسعر
الBذي يBتم تBحصيله مBن كBل مشBترك ،أمBا الBنماذج الBقائBمة عBلى املسBتخدم مBثل
Uberي BBمكن اس BBتخالص BBها م BBن خ BBالل ق BBسمة إج BBمال BBي اإلي BBرادات ع BBلى ع BBدد
املسBBتخدمBBني .ومBBن الBBصعوبBBات الBBتي يBBمكن مBBواجهBBتها فBBي هBBذه الشBBركBBات هBBو
ت BBقدي BBر امل BBبال BBغ امل BBنفقة ع BBلى خ BBدم BBة املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني .ون BBتيجة ل BBذل BBك ،ف BBإن
ال BBعدي BBد م BBن ال BBتقييمات ال BBقائ BBمة ع BBلى املس BBتخدم ت BBعتبر اإلي BBرادات ك BBتدف BBقات
نBقديBة ،وتBتم كBما لBو أن ال يBوجBد تBكالBيف مBرتBبطة بخBدمBة املسBتخدمBني الBحالBيني
أو عBدم وجBود ضBرائBب يBجب دفBعها عBلى الBدخBل الBناتBج .ويBمكن تBقييم املشBترك
فBي  NetflixعBلى افBتراض أن إيBرادات االشBتراك الBسنوي تBبلغ حBوالBي 120
دوالر ل BBكل مش BBترك ف BBي ع BBام  ،2017وه BBو ال BBتدف BBق ال BBنقدي ل BBلسنة ول BBكن ه BBذا
سيؤدي إلى املبالغة في تقييم املشترك.
 .3سح<ر املس<تخدم الج<دي<د :تBتضمن الشBركBة الBقائBمة عBلى املسBتخدم مجBموع
قBBيمة املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني بBBاإلضBBافBBة إلBBى قBBيمة أي مسBBتخدمBBني جBBدد سBBيتم
انBBضمامBBهم إلBBى الشBBركBBة .وهBBذا يBBوضBBح أن قBBيمة املسBBتخدم الجBBديBBد تBBكون أقBBل
م BB Bن املس BB Bتخدم ال BB Bحال BB Bي ،وذل BB Bك لس BB Bبب ب BB Bسيط :أن ع BB Bملية ال BB Bحصول ع BB Bلى
مسBBتخدمBBني جBBدد تBBؤدي إلBBى دفBBع تBBكالBBيف .ويBBتضح هBBنا أن غBBياب املBBعلومBBات
املح BBددة ح BBول ت BBكال BBيف ال BBحصول ع BBلى املس BBتخدم BBني الج BBدد ي BBؤدي إل BBى ع BBدم
االع BBتراف ب BBتلك ال BBتكال BBيف واه BBمال BBها وم BBنح املس BBتخدم BBني الج BBدد ن BBفس ق BBيمة
املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني ،مBBما ينجBBم عBBنه قBBيم مBBبالBBغ فBBيها للشBBركBBات الBBتي تBBنفق
مBبالBغ كBبيرة فBي سBبيل الBحصول عBلى هBؤالء املسBتخدمBني الجBدد .مBثل مBا أن
Bظرا
الش BBرك BBات ال BBتقليدي BBة ي BBمكن أن تشه BBد ن BBموا ً ق BBد ي BBنتج ع BBنه ان BBهيار ال BBقيمة ن ً B
لBعملية اإلنBفاق الBزائBدة بBغرض تBحقيق هBذا الBنمو ،فBإن بBاملBثل يBمكن للشBركBات
ال BBقائ BBمة ع BBلى املس BBتخدم أن ت BBضيف مس BBتخدم BBني ج BBدد م BBما ي BBنتج ع BBنه ان BBهيار
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ال BB Bقيمة ن BB Bتيجة ه BB Bذه ع BB Bملية اإلن BB Bفاق ال BB Bزائ BB Bدة ب BB Bغرض ال BB Bحصول ع BB Bلى ه BB Bؤالء
املستخدمني الجدد.
 .4ت<<فري<<غ ت<<كال<<يف الش<<رك<<ات :بمجBBرد أن تBBقوم بBBتقييم املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني
والج BBدد وتج BBميعهم س BBتحتاج إل BBى ك BBم ه BBائ BBل م BBن ع BBمليات ال BBترت BBيب ،ح BBيث أن
الشBBركBBات الBBقائBBمة عBBلى املسBBتخدمBBني غBBال Bبًا مBBا يBBكون لBBديBBها تBBكالBBيف كBBبيرة ال
يBBمكن تBBتبعها بBBشكل مBBباشBBر أو تحBBميلها عBBلى املسBBتخدم .ونBBشير مBBرة أخBBرى
إلBBى غBBياب املBBعلومBBات حBBول تBBلك الBBتكالBBيف مBBما يBBؤدي إلBBى عBBدم اعBBتبارهBBا عBBند
تقييم الشركات والحصول على نتائج متوقعة )تقييم مبالغ فيه(.
 .5ال<قوى ال<تناف<سية :قBBد نBBنتقل مBBن تBBقييم الشBBركBBات إلBBى تBBقييم املسBBتخدمBBني
ول BBكن ال ي BBعني ه BBذا إي BBقاف ال BBعمل ب BBال BBقوان BBني االق BBتصادي BBة وال BBتجاري BBة .ف BBإن
الشBBركBBة الBBقائBBمة عBBلى املسBBتخدم تBBواجBBه مBBنافBBسة شBBديBBدة ،ألنBBها ال يBBوجBBد لBBديBBها
مBBن املBBعوقBBات الBBجوهBBريBBة مBBا يBBمنعها مBBن الBBدخBBول إلBBى الBBسوق واملBBناضBBلة لخBBلق
الBBقيمة ،بBBغض الBBنظر عBBن عBBدد املسBBتخدمBBني الBBتي تBBقوم بBBإضBBافBBتهم وذلBBك ألن
املBنافBسة سBتحدد قBوة الBتسعير )وهBوامBش الBربBح( .ومBن مBخاطBر الBتقييم الBقائBم
ع BB Bلى املس BB Bتخدم أن املح BB Bللني ينبه BB Bرون ف BB Bي ب BB Bعض األح BB Bيان ب BB Bاألرق BB Bام )ع BB Bدد
املس BBتخدم BBني( وال ي BBتحقق م BBا إذا ك BBان ه BBؤالء املس BBتخدم BBني ه BBم مس BBتخدم BBني
ح BB Bصري BB Bني للش BB Bرك BB Bة أم مش BB Bترك BB Bني م BB Bع ش BB Bرك BB Bات أخ BB Bرى )ي BB Bمكن أن ي BB Bكون
مسBB BتخدمBB Bي  UberأيBB Bضا مBB Bن مسBB BتخدمBB Bي تBB Bطبيق  (LyftوكBB Bيف أن وجBB Bود
املBBزيBBد مBBن املBBنافسBBني الBBتقليديBBني ألعBBمال املسBBتخدم يحBBد مBBن قBBوة الBBتسعير )ال
تBBزال سBBيارات األجBBرة والBBنقل الجBBماعBBي تBBتنافBBس فBBي مBBجال خBBدمBBات الBBنقل(.
ومBن املBؤثBرات األخBرى ،أن أوائBل مBطبقي الخBدمBة )أوائBل املسBتخدمBني( يBمكن
أن ت BBكون ل BBهم خ BBصائ BBص م BBختلفة ج BBدا ً م BBن ح BBيث ال BBوالء واالس BBتخدام م BBقارن BBة
ب BB Bاملس BB Bتخدم BB Bني ال BB Bالح BB Bقني ،م BB Bما ي BB Bشكل خ BB Bطرا ً ع BB Bلى ع BB Bند اس BB Bتقراء ب BB Bيان BB Bات
املستخدم الحالي فقط.
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ال ت BBزال ع BBملية ت BBقييم املس BBتخدم BBني واملش BBترك BBني ف BBي ب BBداي BBات BBها ل BBذا م BBن امل BBمكن ارت BBكاب
األخBطاء قBبل تBطبيقها عBلى نBحو أفBضل .ولBكن بBالBرغBم مBن إعBادة صBياغBة طBريBقة الBتفكير
حBB Bول تBB Bلك الشBB BركBB Bات ال يBB Bمكننا التخBB Bلي عBB Bن الBB BقواعBB Bد املسBB BتخدمBB Bة فBB Bي عBB Bملية الBB Bتقييم
الBتقليديBة .فBإن نBمو تBلك الشBركBات ال يخBلو مBن املBخاطBر الBتي تBؤدي إلBى تBقليل الBقيمة ومBن
الصعب زيادتها.

اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
التسعير
عملية
إذا اع BBتبرن BBا م BBمارس BBة ال BBتقييم ال BBذات BBي للمس BBتخدم BBني ب BBدائ BBية -ع BBلى األق BBل ف BBي ال BBوق BBت
Bتشارا .وف BBي ال BBعقد امل BBاض BBي ،ت BBم
ال BBحال BBي -ف BBإن ت BBسعير املس BBتخدم BBني أك BBثر ب BBدائ BBية وان B
ً
تBشكيل ورسBملة الشBركBات الBقائBمة عBلى املسBتخدم وواجBه املسBتثمريBن فBي هBذه الشBركBات
املBبتدئBة مBشكلة رئBيسة فBي الBتسعير .فBفي بBدايBة دورة حBياة هBذه الشBركBات ،تخسBر املBال
وال ت BBكون ل BBدي BBها إي BBرادات م BBن أي ش BBكل أو ح BBتى أص BBول م BBادي BBة .وب BBال BBتال BBي ،ال ي BBمكنك
اسBB Bتخدام مBB BضاعBB Bفات األربBB Bاح ،ومBB BضاعBB Bفات الBB Bقيمة الBB BدفBB BتريBB Bة أو حBB Bتى مBB BضاعBB Bفات
اإليBرادات لBتقييم هBذه الشBركBات .لBذا يBحتاج املسBتثمرون فBي هBذه الشBركBات إلBى مBقياس
لBBلتسعير أو يBBتعرضBBون لخBBطر االسBBتبعاد مBBن املBBنافBBسة .يBBجب أال نBBتفاجBBأ فBBيما بBBعد بBBأن
ال BBعدي BBد م BBنهم اع BBتمد ع BBلى أك BBبر ع BBدد ف BBي ه BBذه الش BBرك BBات ،أال وه BBو ع BBدد املس BBتخدم BBني أو
املشتركني ،كأساس للتسعير.
مBن الBناحBية الBعملية ،يBترجBم الBتركBيز عBلى املسBتخدمBني إلBى الBسعر لBكل مسBتخدم ،حBيث
ي BBتم ت BBقسيم "س BBعر" الش BBرك BBة )ت BBقييم املس BBتثمر ل BBثمن الش BBرك BBة( ع BBلى ع BBدد املس BBتخدم BBني
املBتوقBعني فBيها .إذا كBان هBذا الBسعر مBنخفضاً ،تBعتبر الشBركBة مBنخفضة الBثمن وإذا كBان
ال BBسعر ع BBال BBيا ً ت BBعتبر الش BBرك BBة ب BBاه BBظة ال BBثمن .وي BBدرك أص BBحاب رؤوس األم BBوال خ BBطر ه BBذا
األسBلوب ،ألنBه يBفترض أن كBافBة املسBتخدمBني عBلى قBدم املBساواة ،بBينما فBي الBواقBع يBجب
أن تBختلف الBقيمة لBكل مسBتخدم اعBتما ًدا عBلى والء املسBتخدم ومBدى االسBتخدام ونBموذج
إي BBرادات الش BBرك BBة .ل BBذا ي BBتقصى املس BBتثمر الش BBرك BBة ل BBلمعلوم BBات ال BBتي ت BBسمح ل BBه ب BBإص BBدار
األحBكام عBلى خBصائBص هBذا املسBتخدم قBبل اتBخاذ الBقرار الBنهائBي .ولBكن هBناك الBبعض

15

تقييم املستخدمني واملشتركني والعمالء

مBBن املسBBتثمريBBن مBBمن تخBBلى عBBن مBBسؤولBBيته فBBي الBBتحقق مBBن سBBعر وقBBيمة املسBBتخدم لBBدى
الشركات واعتمدوا فقط على األعداد املقدمة.
وت BBزداد امل BBشاك BBل س BBو ًءا ع BBند ط BBرح ه BBذه الش BBرك BBات ل BBلعام BBة ف BBي م BBرح BBلة م BBبكرة م BBن دورة
ح BBيات BBها وذل BBك لس BBببني .األول ه BBو أن املس BBتثمر ال BBعادي ف BBي الش BBرك BBة امل BBطروح BBة ال ت BBتوف BBر
لBديBه إمBكانBية اسBتخراج مBعلومBات عBن مسBتخدمBي الشBركBة مBثلما يBتمكن أصBحاب رؤوس
امل BBال واملس BBتثمري BBن ال BBكبار ،وب BBال BBتال BBي ت BBكون ق BBرارت BBهم غ BBير واض BBحة ع BBندم BBا ي BBتعلق األم BBر
بBقيمة املسBتخدم .والسBبب الBثانBي هBو أن الBسيولBة املBضافBة فBي الBسوق تBجعل مBن عBملية
ال BBتسعير ل BBعبة ،ح BBيث ي BBفكر املس BBتثمر امل BBاه BBر ف BBي اس BBتخدام ت BBداب BBير ص BBارم BBة م BBثل وض BBع
سBعر لBكل مسBتخدم التBخاذ قBرار بBموعBد شBراء األسBهم بBغض الBنظر عBن حBدود املBقايBيس
ألنBBهم يخBBططون لBBلبيع )بBBسعر أعBBلى( واملBBضي قBBدمBا ً قBBبل أن تظهBBر تBBلك املBBقايBBيس بBBشكل
أكثر وضوحا ً.

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
أﺑﺤﺎثالتسويق
أبحاث
القBى تBحول الBتركBيز عBلى املسBتخدمBني واملشBتركBني والBعمالء تBرحBيبا ً مBن بBاحBثي الBتسويBق
والBذيBن لBطاملBا جBادلBوا بBأن قBيمة الBعميل أو املسBتخدم أو املشBترك لBم تBتلق اهBتمام كBافBي،
سBواء فBي األوسBاط األكBاديBمية أو مBن خBالل املBمارسBة .وحBتى أكBون صBريBحاً ،فBقد ركBزت
ال BBعدي BBد م BBن أب BBحاث ال BBتسوي BBق ع BBلى ال BBعميل ت BBرك BBيزا ً واض BBحا ً ول BBكن ل BBم ت BBلقى ال BBقيمة ن BBفس
االهBتمام مBما نBتج عBنها اسBتنتاجBات بBديBهية وغBير مBكتملة عBن الBقيمة .كBما أن الBعديBد مBن
األبBBحاث كBBانBBت مجBBردة وتBBتطلب مBBدخBBالت حBBول خBBصائBBص الBBعميل أو املسBBتخدم الBBتي ال
ي BBمكن م BBالح BBظتها ون BBماذج ب BBاس BBتنتاج BBات ت BBبدو ج BBيدة ع BBلى ال BBورق ف BBقط ول BBكن ال ي BBمكن
تطبيقها على شركات فعلية في الوقت الحالي.
ومBBع ذلBBك تBBوجBBد اسBBتثناءات ،فBBقد كBBان  Stuartو Lehmannو GuptaمBBن أوائBBل مBBن
ن BBظر ف BBي ت BBقييم الش BBرك BBات امل BBتداول BBة ع BBلنا ً ب BBشكل ع BBملي ،م BBن خ BBالل ت BBقييم مش BBترك BBيها
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وع BBمالئ BBها .3ب BBال BBرغ BBم م BBن أن BBهم ق BBام BBوا ب BBوض BBع اف BBتراض BBات ح BBول نس BBب اس BBتبقاء ال BBعمالء
ومBخصصات الBتكالBيف وهBيكل رأس املBال للشBركBة والBتي قBد أثBرث سBلبا ً عBلى الBتقييمات،
إال أن أطBر الBعمل الBتي قBدمBوهBا تBعتبر نBقطة انBطالق جBيدة لBلتفكير حBول الBعوامBل املحBركBة
لقيمة العمالء.
ك BB B Bما أج BB B Bرى  Daniel McCarthyو Peter Faderدراس BB B Bة ح BB B Bول دي BB B Bنام BB B Bيكيات
املس BBتخدم وق BBيمة ال BBعمالء ف BBي ع BBدة أوراق ع BBلمية ،ب BBدءا ً م BBن الش BBرك BBات ال BBقائ BBمة ع BBلى ن BBظام
االش BBتراك وم BBن ث BBم ام BBتدت ب BBشكل ع BBام إل BBى الش BBرك BBات ال BBقائ BBمة ع BBلى ال BBعمالء .4وت BBضمنت
كBتابBاتBهم األولBية ،املBبادئ األولBى لBلقيمة الBذاتBية ،أي تBقييم األصBل كBالBقيمة الBحالBية لBلتدفBقات
الBنقديBة املBتوقBعة ،وشBرعBوا فBي وضBع إطBار لBتقييم املشBتركBني مBن األفBراد بBناء عBلى اإليBرادات
لBكل مشBترك ،ودورة حBياة الBعمالء والBتدفBقات الBنقديBة 5.وفBي ركBزت هBذه الBعملية عBلى مBعدل
إن BBحسار ال BBعمالء ،أي م BBعدل تج BBدي BBد املش BBترك BBني وت BBكال BBيف االس BBتحواذ ع BBلى ال BBعمالء .وط BBبق
 McCarthyالBB B Bعملية إلصBB B Bدار حBB B Bكم واضBB B Bح حBB B Bول شBB B BركBB B Bة  ،Blue ApronحBB B Bيث قBB B Bام
ب BBاس BBتخدام امل BBعلوم BBات امل BBفصح ع BBنها ع BBلناً ،واس BBتنتج أن ح BBوال BBي  ٪70م BBن ع BBمالئ BBها غ BBادروا
بBBعد سBBتة أشهBBر وأن الBBسعر املBBتناول فBBي الBBسوق أعBBلى مBBن الBBسعر املBBعروض فBBي الشBBركBBة.
وقBB Bام الحBB Bقا كBB Bال مBB Bن  McCarthyو  FaderبBB BتوسBB Bيع دائBB Bرة مBB Bنهج الBB Bبحث لBB Bتصل إلBB Bى
الشBركBات الBقائBمة عBلى الBعمالء واسBتخدمBوهBا فBي تBقييم شBركBات Wayfairو Overstock
.6

ﻋﺎم  (2004ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ – اﻟﻌﺪد 3 Gupta, Sunil, Donald R. Lehmann & Jennifer Ames Stuart (41
)ﻓﺒﺮاﯾﺮ( 18-7

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاك وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﯿﺎﻧﺎت  Bruce Hardie (2017),و  Peterو  Faderو  Danielو 4 McCarthy
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ -ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ – 35-17 – (1) 81

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاك وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﯿﺎﻧﺎت  Bruce Hardie (2017),و  Peterو  Faderو  Danielو 5 McCarthy
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ -ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ – 35-17 – (1) 81

 ( 2018ﻗﺎﻣوا ﺑﻌﻣل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء وذﻟك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻠﻧﺎ .ﺳﯾﺗم اﻹﻋﻼن( Peterو 6 McCarthy, Daniel, Fader
ﻋﻧﮫ ﻗرﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻟﺗﺳوﯾق
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واملشتركنيواﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
واألعضاءواﻷﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
املستخدمني
تقييم
عملية
ح BBتى ي BBمكن ت BBقييم أو ت BBسعير املس BBتخدم ب BBشكل ص BBحيح ،ي BBجب أن ت BBبدأ ب BBوض BBع إط BBار ع BBمل
ل BBلتقييم أو ال BBتسعير ي BBعكس امل BBبادئ األول BBية .ف BBي ح BBني أن BBنا ن BBحاول أن ن BBطبق ذل BBك ف BBي ه BBذا
ال BBقسم ،س BBتالح BBظ أن BBنا نس BBتخدم م BBعلوم BBات غ BBير م BBعلن ع BBنها .وق BBد ي BBبدو ل BBك ب BBأن BBه غ BBير ع BBملي
ولBكن اعBتقد بBأن تحBديBد املBعلومBات الBتي تBحتاجBها لBتقييم املسBتخدم هBي أول الخBطوات نBحو
اإلفصاح عن املعلومات بشكل أفضل في تلك الشركات.

اﻟﺬاﺗﻲ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
الذاتي
التقييم
اسBتعرضBنا الBقيمة الBذاتBية أكBثر مBن مBرة خBالل هBذا املBقال نBظرا ألهBميتها فBإن الBقيمة الBذاتBية
ألصBل مBا هBي دلBيل لBلتدفBقات الBنقديBة املBتوقBعة والBنمو املBتوقBع لBتلك الBتدفBقات وكBذلBك املBخاطBر
امل BBوج BBودة ب BBها .وخ BBالل األق BBسام ال BBثالث ال BBتال BBية ،سنس BBتخدم ه BBذا امل BBبدأ ل BBوض BBع إط BBار ع BBمل
لBتقييم كBال مBن املسBتخدمBني الBحالBيني والجBدد .وعBلى وجBه التحBديBد ،سBنقوم بBتقييم الشBركBات
الBB BقائBB Bمة عBB Bلى املسBB Bتخدم مBB Bن خBB Bالل ثBB Bالث خBB Bطوات .نBB Bقيم فBB Bي الخBB Bطوة األولBB Bى املسBB Bتخدم
الBBحالBBي ونBBطبق ذلBBك عBBلى تBBقييم كBBافBBة املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني .ومBBن ثBBم نBBقدر الBBقيمة املBBضافBBة
للمسBBتخدم الجBBديBBد وذلBBك عBBن طBBريBBق تحBBديBBد صBBافBBي تBBكلفة إضBBافBBة مسBBتخدم جBBديBBد ،ثBBم يBBتم
ت BBقييم ك BBاف BBة املس BBتخدم BBني الج BBدد ب BBال BBتزام BBن م BBع ت BBقدي BBرات ع BBدد املس BBتخدم BBني الج BBدد امل BBتوق BBع
إضBافBتهم فBي املسBتقبل .ونBنهي عBملية الBتقييم مBن خBالل تBقديBر قBيمة أعBباء الشBركBة ،أي تBلك
الBBنفقات الBBتي ال يBBمكن االسBBتغناء عBBنها السBBتمراريBBة األعBBمال ولBBكن ال تBBتعلق بBBاملسBBتخدمBBني
وتحديد صافي تلك القيمة من قيمة املستخدم.
قBBيمة الشBBركBBة الBBقائBBمة عBBلى املسBBتخدم = قBBيمة املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني  +قBBيمة املسBBتخدمBBني
الجدد  -قيمة أعباء الشركة.
ويBرجBع السBبب فBي فBصل املسBتخدمBني الجBدد عBن املسBتخدمBني الBحالBيني هBو الBسماح بBإجBراء
تحBB Bليل أوضBB Bح لBB BتكالBB Bيف االسBB Bتحواذ وقBB Bياس مBB Bدى نBB BجاحBB Bها لBB Bيس مBB Bن حBB Bيث زيBB Bادة عBB Bدد
املستخدمني اإلضافيني فقط ،ولكن من حيث القيمة التي تم إنشاؤها.
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الحالينياﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻗﻴﻤﺔ
املستخدمني
قيمة
إذا كBانBت شBركBتك مBن الشBركBات الBقائBمة عBلى املسBتخدم أو املشBترك ولBديBك مسBتخدم حBالBي
)أو مشBBترك( ،فهBBذا املسBBتخدم أو املشBBترك لBBه قBBيمة ألنBBك تBBتوقBBع تBBدفBBقات نBBقديBBة مBBن تBBفاعBBالتBBه
مBBعك .وتBBوجBBد بBBشكل عBBام ثBBالث طBBرق )أو نBBماذج اإليBBرادات( يBBمكنك مBBن خBBاللBBها تBBولBBيد هBBذه
التدفقات النقدية:
• رس<وم االش<تراك :يBدفBع املسBتخدم أو املشBترك رسBو ًمBا -عBادةً مBا تBكون ثBابBتة-
كBل فBترة السBتخدام خBدمBتك .يBمكن أن تBكون هBذه الBرسBوم نBفسها لBكل مشBترك
أو مBBتدرجBBة حسBBب مسBBتويBBات الخBBدمBBة املBBختلفة ،وتسBBتمر عBBادة إلBBى أن يBBلغي
املش BBترك الخ BBدم BBة .ت BBعتمد رس BBوم اش BBتراك BBات Adobe’s Creative Cloud
)تBB Bطبيقات الBB BبرامBB Bج الBB BسحابBB Bية اإلبBB BداعBB Bية( وMicrosoft’s Office 365
و Netflixعلى نماذج االشتراك.
• اإلع<<الن<<ات :ف BBي ه BBذا ال BBنموذج ال ي BBدف BBع املس BBتخدم أي رس BBوم م BBقاب BBل خ BBدم BBة
شBBركBBتك ولBBكن هBBناك شBBركBBات أخBBرى تBBجتذب قBBاعBBدة املسBBتخدم )حجBBم الBBقاعBBدة
وتBBركBBيزهBBا( مBBن خBBالل مBBحاولBBة بBBيع مBBنتجاتBBها وخBBدمBBاتBBها .تBBعتبر Facebook
و Twitterو Snapو GoogleمBBن الشBBركBBات الBBقائBBمة عBBلى املسBBتخدم الBBتي
تتولد إيراداتها من شركات الدعاية واإلعالن.
• ال<تعام<الت :يBقوم املسBتخدم أو املشBترك بBالBتعامBل مBع الشBركBة أو مBن خBاللBها
لBBتتمكن مBBن تBBولBBيد األربBBاح .فBBعلى سBBبيل املBBثال ،تBBسمح شBBركBBة  UberبتحBBميل
ت BBطبيقها م BBجان BBا ول BBكن ت BBتول BBد إي BBرادات BBها ف BBقط ع BBند اس BBتخدام BBك له BBذا ال BBتطبيق
لطلب خدمة سيارة أو التوصيل وتتقاسم اإليرادات من تلك املعاملة.
وه BBناك ش BBرك BBات ت BBعتمد ع BBلى أك BBثر م BBن ن BBموذج م BBن ه BBذه ال BBنماذج .ت BBعتبر LinkedInم BBن
الش BBرك BBات ال BBتي ت BBمتلك ن BBموذج ق BBائ BBم ع BBلى س BBداد االش BBتراك ب BBأق BBساط ،وذل BBك ب BBالنس BBبة
للمس BBتخدم BBني ال BBذي BBن ي BBرغ BBبون ف BBي اس BBتخدام ش BBبكتها ع BBلى ن BBطاق واس BBع ،وك BBذل BBك ف BBهي
ت BBمتلك ن BBموذج BBا م BBجان BBي ،ح BBيث ي BBتول BBد م BBن خ BBالل BBه ع BBائ BBدات م BBن اإلع BBالن BBات .أم BBا ب BBالنس BBبة
لشBBركBBة  AmazonفBBلديBBها رسBBوم اشBBتراك سBBنوي تBBتقاضBBاهBBا مBBن أعBBضاء  ،PrimeكBBما
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تBتولBد إيBرادات )والBتكالBيف املBرتBبطة بBها( عBندمBا يBقوم األعBضاء بشBراء املBنتجات مBن بBوابBة
 Amazonااللكترونية.
أيBا كBان نBموذج اإليBرادات الBتي تسBتخدمBها ،فBإن قBيمة املسBتخدم أو املشBترك هBي الBقيمة
الBحالBية لBلتدفBق الBنقدي املBتوقBع بBعد خBصم الBضرائBب والBذي سBتتمكن مBن تBحصيلها مBن
املسBBتخدم أو املشBBترك خBBالل الBBفترة الBBتي تBBتوقBBع بBBقاؤهBBم فBBيها .وسBBتحتاج إلBBى املBBعلومBBات
التالية الشتقاق هذه القيمة:
 .1ع<<مر املس<<تخدم :س BBواء ك BBان املس BBتخدم BBني م BBن األف BBراد أو الش BBرك BBات ،ف BBإن
ال BBفترة ال BBعمري BBة للمس BBتخدم دائ Bً Bما مح BBدودة .ل BBذا ف BBي م BBعظم ال BBحاالت ،ن BBقوم
بBB BاسBB Bتخدام فBB Bترة عBB BمريBB Bة أقBB Bصر بBB Bكثير مBB Bن الBB Bعمر املBB Bتبقي للمسBB Bتخدم ،ألن
ال BBتقنية ال BBخاص BBة ي BBكون ل BBها ح BBياة مح BBدودة أو ق BBد ت BBتغير ت BBفضيالت املس BBتخدم
لBBلعالمBBة الBBتجاريBBة بBBمرور الBBزمBBن .وبBBوجBBه عBBام ،كBBلما ارتBBبطت الخBBدمBBة أو املBBنتج
بتقنية محددة ،كلما كانت الفترة العمرية للمستخدم أقصر.
 .2م <<عدل تج <<دي <<د اش <<تراك املس <<تخدم :إذا ق BBام املس BBتخدم بتج BBدي BBد ب BBمعدل
 ٪100مBن زمBن االشBتراك ،فBسيظل مسBتخدم طBوال الBفترة الBعمريBة بBالBكامBل،
ويBمكنك االعBتماد عBلى الBتدفBقات الBنقديBة مBنه كBل عBام خBالل هBذه الBفترة .وإذا
ك BBان م BBعدل التج BBدي BBد أق BBل م BBن  ،٪100ف BBإن ال BBتدف BBقات ال BBنقدي BBة امل BBتوق BBعة ف BBي
ال BBسنوات امل BBقبلة ي BBجب أن ت BBعكس اح BBتماالت ب BBقاء ه BBذا ال BBعميل ف BBي الخ BBدم BBة.
فBعلى سBبيل املBثال ،إذا كBان مBعدل التجBديBد الBسنوي بBواقBع  ،٪90فBإن نسBبة
احBتمال تBواجBد الBعمالء لBلسنة الBثامBنة مBن مBدة االشBتراك الBكامBلة ) ١٥سBنة (

تBB Bبلغ  ٪43فBB Bقط )مBB Bعدل الBB Bبقاء فBB Bي الخBB BدمBB Bة حBB Bتى الBB Bسنة الBB BعاشBB Bرة ==98
 .(٠.٤٣وفBي الBواقBع ،إذا وجBدت بBيانBات كBافBية ،يBمكن تBقديBر مBعدالت التجBديBد
لBBكل سBBنة عBBلى كBBافBBة قBBاعBBدة الBBعمالء ،وحBBيث أن مBBن املBBمكن واملBBرجBBح أن تBBتغير
مBعدالت التجBديBد مBع مBرور الBوقBت ،فBهي تBنخفض فBي الBسنوات األولBى ومBن ثBم
تBرتBفع فBي الBسنوات األخBيرة .ومBن الجBديBر بBالBذكBر أنBه يBصعب تBعميم مBعدالت
التجBBديBBد ،حBBتى وإن كBBان مBBصدرهBBا الشBBركBBات نBBفسها ،ألن بBBعض املشBBتركBBني
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يBمكن أن يBلغي ويجBدد عBدة مBرات خBالل فBترة مBا .وأخBيرا ،فBإن أهBمية مBعدالت
التج BBدي BBد ف BBي ال BBقيمة أك BBبر ب BBكثير ب BBالنس BBبة للش BBرك BBات ال BBقائ BBمة ع BBلى االش BBتراك،
حBيث يBؤدي عBدم التجBديBد إلBى خBسارة الBدخBل ،مBقارنBة بBالشBركBات الBقائBمة عBلى
ال BBتعام BBالت ،ح BBيث ت BBحصل ع BBلى ال BBقيمة م BBن املس BBتخدم ف BBقط ف BBي ح BBال BBة ح BBدوث
املBBعامBBلة .وإذا تBBوقBBفت تBBعامBBالت املسBBتخدمBBني واألعBBضاء أو كBBانBBت بBBمعدل أقBBل
تظهBر اإليBرادات والBتدفBقات الBنقديBة مBن املسBتخدم عBلى نBحو أقBل .وعBليه تBؤثBر
افBتراضBات مBعدل التجBديBد أكBثر بBكثير فBي تBقييمنا لشBركBة  NetflixمBما كBانBت
عBBليه فBBي تBBقييم شBBركBBة  ،UberومBBع شBBركBBة  Amazon PrimeفBBهي تتخBBذ
مكا ًنا وس ً
طا بني الشركتني.
 .3ال<تدفق ال<نقدي م<ن املس<تخدم )ال<حال<ي( :إن الBتدفBق الBنقدي الBحالBي مBن
ك BB Bل مس BB Bتخدم ال ت BB Bقتصر ع BB Bلى اإلي BB Bرادات ال BB Bتي ت BB Bتوق BB Bع ت BB Bحقيقها م BB Bن ذل BB Bك
املس BBتخدم ول BBكن ي BBجب ح BBساب ص BBاف BBي ال BBدخ BBل م BBقاب BBل ت BBكلفة الخ BBدم BBة له BBذا
املس BBتخدم .ف BBإذا ك BBان BBت ش BBرك BBة  Netflixت BBحقق  120دوالر ل BBكل مش BBترك ف BBي
ال BBسنة وت BBنفق  30دوالر م BBقاب BBل ت BBقدي BBم خ BBدم BBات م BBباش BBرة إل BBى املش BBترك ،ف BBإن
الBB BتدفBB Bقات الBB BنقديBB Bة األسBB BاسBB Bية فBB Bي الBB Bسنة للشBB BركBB Bة سBB Bتكون  90دوالر لBB Bكل
مشBBترك وذلBBك قBBبل الBBضرائBBب وقBBد تBBصل إلBBى  72دوالر فBBقط لBBكل مشBBترك فBBي
ح BB Bال BB Bة خ BB Bصم ال BB Bضرائ BB Bب ب BB Bمعدل  .%20وب BB Bالنس BB Bبة للش BB Bرك BB Bة ال BB Bقائ BB Bمة ع BB Bلى
اإلع BBالن BBات ،ي BBعتبر ال BBرق BBم غ BBير واض BBح ول BBكن ي BBمكن ت BBقسيم إج BBمال BBي إي BBرادات
اإلعBBالنBBات مBBن أقBBرب فBBترة عBBلى عBBدد مسBBتخدمBBي خBBدمBBة الشBBركBBة خBBالل الBBفترة
الBتي قBد تBكون نBقطة بBدء مBعقولBة لBإليBرادات ولBكن تBحتاج إلBى حBساب صBافBي
الدخل وطرح التكلفة.
 .4ال<<نمو وف<<قا ل<<لتدف<<قات ال<<نقدي<<ة م<<ن املس<<تخدم :بمج BBرد ال BBحصول ع BBلى
مسBBتخدم يBBمكن بBBيع مBBنتجات وخBBدمBBات أخBBرى لهBBذا املسBBتخدم فBBي املسBBتقبل
مBما يBؤدي إلBى نBمو فBي اإليBرادات لBكل مسBتخدم ،وإذا كBانBت تBكالBيف الخBدمBة
ثBBابBBتة ،فسBBتنمو األربBBاح الBBتشغيلية لBBكل مسBBتخدم بBBشكل أسBBرع .ويBBعتمد هBBذا
ال BBنمو ع BBلى ن BBموذج األع BBمال امل BBطبق .ب BBالنس BBبة لش BBرك BBة  Netflixوال BBتي ل BBدي BBها
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ن BBموذج ق BBائ BBم ع BBلى االش BBتراك الشه BBري ،ف BBإن BBها ت BBواج BBه ق BBيود ف BBي إم BBكان BBية رف BBع
سBعر االشBتراك .أمBا  Amazon PrimeفBلديBها احBتماالت أكBبر لBلنمو ،حBيث
يBB Bمكن اسBB Bتهداف عBB Bضو  PrimeبBB Bمنتجات وخBB BدمBB Bات جBB BديBB Bدة .ومBB Bن إحBB Bدى
مBB Bعدالت الBB Bنمو الBB BزائBB Bدة لشBB BركBB Bة  AmazonهBB Bو اسBB BتحواذهBB Bا عBB Bلى شBB BركBB Bة
 Whole FoodsفBي عBام  ،2017فBيصبح بBإمBكانBها اآلن أن تBقدم وجBبات
جاهزة ألعضائها كمنتج إضافي.
 .5امل <<خاط <<ر ف <<ي ال <<تدف <<قات ال <<نقدي <<ة :بBB Bما أن مBB BخاطBB Bر خBB Bسارة املسBB Bتخدم
م BBتواج BBدة ف BBي ال BBتدف BBقات ال BBنقدي BBة امل BBتوق BBعة ،ف BBإن امل BBخاط BBر ال BBرئ BBيسة ت BBأت BBي م BBن
االخBBتالفBBات فBBي مBBعدالت التجBBديBBد عBBلى مBBر الBBزمBBن وكBBذلBBك مBBن مBBعدل الBBتدفBBقات
ال BBنقدي BBة ال BBتي ي BBمكنك ت BBحقيقها م BBن ك BBل مس BBتخدم .ون BBشير م BBرة أخ BBرى إل BBى أن
ن BBموذج االي BBرادات امل BBعتمدة ع BBلى االش BBتراك BBات ي BBتوق BBع أن ت BBدر دخ Bً Bال أك BBثر م BBن
الBنماذج الBقائBمة عBلى املBعامBالت وأن مBعدالت الBخصم الBتي تسBتخدمBها لBتقييم
التدفقات النقدية يجب أن تعكس التباين في املخاطرة.
يوضح الشكل ) (١كافة املتغيرات في الرسم أدناه
الشكل ) :(١تقييم املستخدمني الحاليني

رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم

التدفق النقدي لكل املستخدم
االيراد السنوي لكل مستخدم
) ناقص ( التكلفة السنوية للخدمة
) ناقص ( الضرائب
= الدخل التشغيلي لكل مستخدم بعد خصم
الضرائب

وﻻء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﺑﻘﺎؤه
معدل التجديد للمستخدم
احتمالية تجديد الخدمة سنويا ً

عدد السنوات التي يستمر فيها املستخدم

النمو في التدفق النقدي /املستخدم
التوسع في استخدام الخدمات الحالية
منتجات وخدمات جديدة

عدم اليقني من معدل التدفق النقدي/
املستخدم
نموذج االيرادات والتدفقات النقدية

النمو املحتمل للمستخدم

مخاطر املستخدم

القيمة لكل مستخدم
القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة على مدار الفترة العمرية الشتراك املستخدم
 xعدد املستخدمني الحاليني
= عدد املستخدمني الحاليني
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وعBند الBنظر إلBى املBعلومBات الBتي سBتحتاجBها الشBتقاق هBذه الBقيمة ،سBتالحBظ أن املBعلومBات
املBفصح عBنها للشBركBات الBقائBمة عBلى املسBتخدم غBير كBافBية .فBي حBني أنBنا سBنحاول مBعالBجة
األمBBر خBBالل عBBملية تBBقييم املسBBتخدم فBBي املBBثال الBBوارد فBBي نBBهايBBة هBBذا الBBقسم ،إال أنBBنا نBBعتقد
أن عملية التقييم يجب أن تشمل معلومات كاملة عن مستخدم الشركة.

اﻟﺠﺪد
ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦالجدد
قيمة املستخدمني
إذا كBانBت شBركBتك مBن الشBركBات الBقائBمة عBلى املسBتخدم ،فBإن قBيمة الشBركBة ال تBأتBي فBقط مBن
املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني ول BBكن م BBن املس BBتخدم BBني الج BBدد ال BBذي BBن ت BBرغ BBب ف BBي اك BBتساب BBهم ف BBي
املسBBتقبل .وتBBتأثBBر قBBيمة املسBBتخدم الجBBديBBد بBBنفس املBBتغيرات الBBتي تBBؤثBBر عBBلى قBBيمة املسBBتخدم
الBحالBي )الBتدفBق الBنقدي للمسBتخدم ومBعدل الBنمو واملBخاطBر( ولBكن هBناك مBؤثBران إضBافBيان
وهما:
• ت<كلفة إض<اف<ة مس<تخدم ج<دي<د :عBBملية إضBBافBBة مسBBتخدم جBBديBBد قBBد تBBكون
مBBكلفة ويBBجب احBBتساب هBBذه الBBتكلفة بBBالBBصافBBي مBBقابBBل الBBقيمة املBBحققة .وعBBليه
ف BBإن BBه إذا ك BBان BBت ق BBيمة املس BBتخدم ال BBحال BBي  120دوالر وت BBكلفة ال BBحصول ع BBلى
مسBتخدم جBديBد  50دوالر ،فBإن قBيمة املسBتخدم الجBديBد تBبلغ  70دوالر ويBجب
تBB B BعديBB B Bلها عBB B Bند الBB B Bحصول عBB B Bلى هBB B Bذا املسBB B Bتخدم .ويBB B Bعتبر الBB B Bحصول عBB B Bلى
املس BB Bتخدم ف BB Bي ال BB Bسنة األول BB Bى أك BB Bثر ن BB Bفعا ً م BB Bن ال BB Bحصول ع BB Bليه ف BB Bي ال BB Bسنة
الخامسة.
• امل<خاط<ر :هBناك مBخاطBر إضBافBية فBي الشBركBات الBتي تسBتمد اجBمالBي قBيمتها
م BBن املس BBتخدم BBني الج BBدد امل BBتوق BBع اض BBاف BBتهم ف BBي ال BBسنوات امل BBقبلة ،ح BBيث أن
الBB Bعدد املBB BتوقBB Bع مBB Bن املسBB BتخدمBB Bني الجBB Bدد يBB Bعتبر تBB BقديBB Bري والBB BعوامBB Bل األخBB Bرى
)ال BBتقنية وامل BBناف BBسة وغ BBيره BBا( ي BBمكن أن ت BBؤدي إل BBى ك BBمية ون BBوع BBية م BBختلفة م BBن
املسBتخدمBني .وبBما أن بBعض هBذه املBخاطBر ثBابBتة ومحBددة ومBن ثBم فBهي قBابBلة
لBلتغير وربBما ال تBقوم بBتعديBل مBعدالت الBخصم مBقابBل املBخاطBر ولBكن أي عBوامBل
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مBBن االقBBتصاد الBBكلي تتسBBبب فBBي تBBغيير أعBBداد املسBBتخدمBBني الجBBدد والBBتي قBBد
تؤثر على القيمة.
وك BBما ه BBو ال BBحال ب BBالنس BBبة ل BBقيمة املس BBتخدم ال BBحال BBي ،ف BBيمكنك ال BBحصول ع BBلى ال BBعوام BBل
املحركة لقيمة املستخدم الجديد من خالل الرسم الوارد أدناه )الشكل (٢

الشكل ) :(٢قيمة املستخدم الجديد
ربحية املستخدم والنمو املتوقع
ومدى والء املستخدم وبقاؤه في
الخدمة

القيمة وفقا للمستخدم

القيمة الحالية للتدفق النقدي املتوقع —
على مدار الفترة العمرية للمستخدم

تنافس وحجم /نمو السوق

التبادل بني التكلفة واألرقام

تكلفة الحصول على مستخدم
جديد

 #املستخدمني الجدد
عدد املستخدمني املضافني
الجدد

إجمالي تكلفة الحصول على مستخدم
جديد

X

عدم اليقني من معدل نمو  /التدفقات النقدية من املستخدم
املنافسة
التغييرات التكنولوجية

معدل نمو مرتفع
املدى الزمني
عدد السنوات التي ارتفع خاللها معدل نمو
املستخدم

نمو املستخدم الناضج
•
معدل النمو
•
القيمة املضافة  /املستخدم

استقرار التقنية  /االعمال

قيمة املستخدمني الجدد
القيمة الحالية للقيمة املضافة للمستخدم الجديد على مدار الوقت

وي BBتحكم ف BBي ق BBيمة املس BBتخدم BBني الج BBدد ف BBي ه BBذا ال BBنموذج ث BBالث BBة ع BBوام BBل وه BBي ،ق BBيمة
املسBتخدم الBحالBي وتBكلفة إضBافBة مسBتخدم جBديBد وعBدد املسBتخدمBني املBضافBني الجBدد.
بBBينما مBBن السهBBل اعBBتبار كBBافBBة الBBعوامBBل االخBBرى ثBBابBBتة وإظBBهار زيBBادة قBBيمة املسBBتخدمBBني
الجBB Bدد عBB Bند زيBB Bادة قBB Bيمة املشBB Bترك الBB BحالBB Bي أو نBB BتائBB Bج تBB Bخفيض تBB Bكلفة الBB Bحصول عBB Bلى
مسBBتخدم جBBديBBد أو زيBBادة عBBدد املسBBتخدمBBني ،تBBواجBBه الشBBركBBات الBBقائBBمة عBBلى املسBBتخدم
الBعديBد مBن املBبادالت عBلى مسBتوى تBلك املBتغيرات .فBإن تBخفيض تBكلفة املسBتخدم الجBديBد
قBB Bد يBB BصاحBB Bبه مBB Bعدل نBB Bمو مBB Bنخفض للمسBB BتخدمBB Bني مBB Bما يBB Bؤدي إلBB Bى تBB BأثBB Bير غBB Bير مBB BؤكBB Bد.
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وسBBنتناول هBBذا املBBوضBBوع الح ً Bقا عBBندمBBا نBBقوم بBBاسBBتعراض محBBركBBات الBBقيمة فBBي الBBنماذج
القائمة على املستخدم.

أﻋﺒﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت
أعباء الشركات
ي BBوج BBد م BBكون ن BBهائ BBي واح BBد ي BBجب اض BBاف BBته ف BBي ت BBقييم الش BBرك BBات ال BBقائ BBمة ع BBلى املس BBتخدم
حBتى يBكون الBتقييم مBكتمالً .وهBي الBتكالBيف الBتي ال تBتعلق مBباشBرة بBاملسBتخدمBني والBتي
ي BBجب اخ BBذه BBا ف BBي االع BBتبار ع BBند اج BBراء ال BBتقييم .ه BBذه ال BBتكال BBيف ت BBشمل ال BBكثير م BBن ب BBنود
ال BBتكال BBيف ال BBعام BBة واإلداري BBة ) (G& Aال BBشائ BBعة ال BBتي ت BBراه BBا ف BBي م BBعظم الش BBرك BBات ،ك BBما
يBBمكن إدراج الBBتكالBBيف الBBتشغيلية الBBتي تBBتعلق مBBباشBBرة بBBاملسBBتخدمBBني .هBBذا ويBBجب تBBقييم
تBلك الBتكالBيف وإخBضاعBها لBلتقييم الBنهائBي لBتعكس الBقيمة الBفعلية للشBركBة .وفBي الBسياق
نBBفسه ،عBBند تBBقييم الشBBركBBات الBBقائBBمة عBBلى املسBBتخدم ،يBBوجBBد الBBعديBBد مBBن الBBنفقات الBBتي ال
ت BBتعلق س BBواء ب BBتقدي BBم الخ BBدم BBة إل BBى املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني أو ت BBرت BBبط م BBباش BBرة ب BBال BBحصول
عBلى مسBتخدمBني جBدد حBيث يBجب دمBجها فBي الBتقييم .ويBمكن أن نBأخBذ شBركBة Netflix
كBمثال حBيث تBكون تBكلفة خBدمBة املشBترك الBحالBي قBليلة وتBحقق مBا يBقارب  100دوالر فBي
اإلي BBرادات ال BBسنوي BBة .أن BBفقت الش BBرك BBة أك BBثر م BBن  9م BBليار دوالر ف BBي  2017ع BBلى ع BBملية
ال BB Bحصول ع BB Bلى م BB Bحتوى ج BB Bدي BB Bد وإع BB Bداده وي BB Bعتبر ه BB Bذا امل BB Bحتوى س BB Bببا ً ل BB Bلحفاظ ع BB Bلى
املشBتركBني الBحالBيني وجBذب مشBتركBني جBدد .وفBي نBفس الBوقBت ،مBن املسBتحيل تحBديBد أيBا
م BBن ت BBلك ال BBنفقات ت BBم ص BBرف BBها ع BBلى ال BBعمالء ال BBحال BBيني وأي م BBنها ص BBرف BBت ل BBنمو ق BBاع BBدة
املش BBترك BBني .ون BBتيجة ل BBذل BBك ي BBمكن ت BBجاه BBل ه BBذه ال BBتكلفة ع BBند ت BBقييم املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني
والجBدد فBي شBركBة  NetflixولBكن ال يBمكنك تBجاهBلها إذا كBنت تBعتزم عBلى االسBتثمار فBي
الشركة.
حBBتى يBBمكن تBBقييم الBBتكالBBيف غBBير املBBرتBBبطة بBBاملسBBتخدم أو أعBBباء الشBBركBBة ،يBBجب عBBلينا أن
نح BBدد ً
أوال م BBبلغ ال BBتكال BBيف ال BBحال BBية ال BBتي ت BBندرج ض BBمن ه BBذه ال BBفئة .وال BBطري BBقة ال BBوح BBيدة
ل BBلتأك BBد م BBن أن ال BBتقييم ل BBم ي BBغفل ع BBن أج BBزاء ك BBبيرة م BBن ال BBتكال BBيف ه BBو ال BBحساب ال BBعكسي
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بBدايBة مBن إجBمالBي الBتكالBيف .وهBكذا ،تBصبح كBافBة الBتكالBيف الBتي لBم تBقوم بBتخصيصها
إل BBى املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني والج BBدد ف BBي ال BBنموذج س BBتكون ض BBمن ف BBئة أع BBباء الش BBرك BBة.
ول BBتوض BBيح األم BBر ،اف BBترض أن BBك ت BBقوم ب BBتقييم املس BBتخدم BBني ف BBي ش BBرك BBة ت BBمتلك  10م BBليون
مسBتخدم حBالBي بBعد أن كBانBت  8مBاليBني فBي الBسنة املBاضBية .ولBنفترض أنBك قBدرت تBكلفة
 25دوالر ل BBكل س BBنة م BBقاب BBل خ BBدم BBة املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني و  100دوالر ل BBلحصول ع BBلى
مس BBتخدم ح BBال BBي .وأخ BBيرا ل BBنفترض أن إج BBمال BBي ال BBنفقات ال BBتشغيلية للش BBرك BBة ه BBي 750
م BBليون دوالر ف BBي ال BBسنوات األخ BBيرة .ب BBناء ع BBلى امل BBعلوم BBات ال BBساب BBقة ي BBمكن ت BBقدي BBر أع BBباء
الشركة كما يلي:
• ت BBكلفة خ BBدم BBة املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني =  25دوالر *  9م BBليون =  225م BBليون
دوالر )ب BBاس BBتخدام م BBبلغ  8م BBليون ف BBي ب BBداي BBة ال BBسنة ك BBنقطة االن BBتصاف وم BBبلغ
 10مليون الذي انتهت به السنة(
• تBB Bكلفة إضBB BافBB Bة مسBB BتخدمBB Bني جBB Bدد =  100دوالر *  2مBB Bليون =  200مBB Bليون
دوالر
• إجمالي تكاليف الشركة عن الفترة=  750مليون دوالر
• أع BB B Bباء الش BB B Bرك BB B Bة =  750دوالر –  225دوالر –  200دوالر =  325م BB B Bليون
دوالر
بمجBرد تBقديBر أعBباء الشBركBة ،فBإن تBقييمها يBتطلب وضBع افBتراضBني آخBريBن .االفBتراض األول
هBو مBعدل الBنمو املBتوقBع لهBذه الBتكلفة ويBعتمد هBذا املBعدل عBلى كBيفية ارتBباط الBتكلفة بBقاعBدة
املسBBتخدم .وبBBوجBBه عBBام سBBيكون هBBناك وفBBورات الحجBBم مBBن شBBأنBBها أن تتسBBبب فBBي نBBمو هBBذه
ال BBنفقات ب BBمعدل أق BBل  -وذل BBك ف BBي الش BBرك BBات ال BBقوي BBة  -م BBن م BBعدل ال BBنمو ف BBي اإلي BBرادات م BBن
املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني والج BBدد .االف BBتراض ال BBثان BBي ه BBو ع BBدم ال BBيقني ب BBشأن ه BBذه ال BBتكال BBيف،
والBBتي تBBعتمد عBBلى نBBوع وهBBيكل الBBتكلفة .فBBعلى سBBبيل املBBثال ،شBBركBBة  NetflixتBBقوم بBBالBBتعاقBBد
ملBدد طBويBلة مBع اسBتوديBوهBات إنBتاج األفBالم ،حBيث يBتم تحBديBد تBكالBيفها فBي الBسنوات املBقبلة
ب BBشكل ت BBعاق BBدي ،م BBما ي BBجعلها أك BBثر وض BBوح Bا ً وأك BBبر ع BBبأ ً ع BBلى ال BBقيمة .وي BBوض BBح ال BBشكل ):(٣
تأثير أعباء الشركة على القيمة.
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الشكل  : 3نفقات الشركة
النفقات بعد خصم الضريبة
نفقات الشركة )مستبعدا منها( الضريبة
أعباء نفقات الشركة
ال BB B Bقيمة ال BB B Bحال BB B Bية ل BB B Bنفقات
الشركة على مدار الوقت

النمو في النفقات
وفورات الحجم

تكاليف استمرارية
معدل النمو

عدم اليقني من النفقات
نوع النفقات
الضمانات التعاقدية

ه BBناك آث BBار م BBثيرة ل BBاله BBتمام ت BBأت BBي م BBن م BBكون BBات ال BBقيمة .ف BBعلى س BBبيل امل BBثال ،ه BBناك ت BBكال BBيف
وف BBوائ BBد م BBرت BBبطة ب BBوج BBود ت BBكال BBيف ث BBاب BBتة ألع BBباء الش BBرك BBة وال BBتي ت BBكون ج BBزء ك BBبير م BBن إج BBمال BBي
ال BBنفقات .ي BBمكن للش BBرك BBات االس BBتفادة م BBن ه BBذا ال BBنمو ن BBظرا ألن BBه س BBيكون ب BBمثاب BBة دف BBعة أك BBبر
لBألربBاح ،ولBكن األمBر نBفسه يBنطبق عBلى الBجانBب السBلبي .إذا بBدأ مBعدل إنBفاق املسBتخدمBون
فBي االنBخفاض أو بBدأ عBدد املسBتخدمBني الجBدد فBي االنحBدار فBإن الBتكالBيف الBثابBتة الBعالBية
في هذه الشركات يمكن أن تتسبب في انهيارها ووضع بقاؤها في السوق على املحك.
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2017
 Uberفي
التطبيق
2017
يونيويونيو
 Uberفي
شركةشركة
ركابركاب
تقييمتقييم
):(١):(١
التطبيق
فBي عBام  ،2017نBجحت شBركBة - UberإحBدى شBركBات مBشاركBة وسBائBل الBنقل االلBكترونBية-
فBBي تBBعطيل أعBBمال خBBدمBBات الBBنقل فBBي جBBميع أنBBحاء الBBعالBBم .مBBع وجBBود  40مBBليون راكBBب لBBكل
مسBتخدم فBي أكBثر مBن  180دولBة فBقد بBلغت إجBمالBي فBواتBير شBركBة  ٢٠ UberمBليار دوالر
فBي األشهBر االثBني عشBر الBتي سBبقت يBونBيو  ،2017والBتي تBحولBت إلBى إيBرادات بBقيمة 6.5
مBBليار دوالر خBBالل تBBلك الBBفترة .ويBBعتمد نBBموذج أعBBمالBBها عBBلى ربBBط الBBسائBBقني مBBع مسBBتخدمBBي
خ BBدم BBة  Uberال BBذي BBن ي BBحتاج BBون إل BBى خ BBدم BBة ال BBسيارات واالح BBتفاظ ب BBحصة ) 20٪ف BBي ع BBام
 (2017مBن إجBمالBي سBعر الBرحBلة .ومBع ذلBك ،فBإن الشBركBة ال تBزال تBواجBه تحBديBات مBتعددة،
الBBبعض مBBنها داخBBليًا ،واآلخBBر مBBن قBBوى خBBارجBBية .أوالً ،أن نBBموذج أعBBمالBBها لBBم يBBكن مBBربBBحاً،
م BBع أن BBها ح BBققت ن BBجاحB Bا ً ف BBي ن BBمو ال BBرك BBاب واإلي BBرادات ،إال أن الش BBرك BBة اع BBلنت ع BBن خ BBسارة
قBBدرهBBا  2.8مBBليار دوالر فBBي عBBام  .2017ثBBانBBياً ،أن الشBBركBBة تBBخوض مBBعارك ضBBد املBBنظمني
وامل BBحاك BBم ف BBي ال BBعدي BBد م BBن امل BBدن ع BBلى ع BBدة ج BBبهات ،م BBما ي BBنشأ ت BBكال BBيف غ BBير ق BBان BBون BBية وع BBدم
الBBيقني بBBشأن الBBعائBBدات واألربBBاح فBBي املسBBتقبل .ثBBالBثًا ،شهBBد مجBBلس إدارة الشBBركBBة واإلدارة
الBBعليا حBBالBBة مBBن االضBBطراب ،مBBع غBBياب الBBرئBBيس الBBتنفيذي تBBرافBBيس كBBاالنBBيك نBBظرا لBBحصولBBه
عBلى إجBازة )بBشكل إجBباري( .وسBنقوم بBتقييم شBركBة  Uberأوال بBاسBتخدام نBموذج الBتقييم
املجمع ،ومن ثم نقييم مستخدميها.

UberUber
شركةﺷﺮﻛﺔ
عملﻋﻤﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ
طريقة
قBبل أن نBقدر قBيمة  ،UberمBن املBهم أن نBطلع عBلى نBموذج الBعمل الBخاص بBها وإدراك كBيفية
ت BBجني امل BBال )أو ع BBلى األق BBل الخ BBطط امل BBوض BBوع BBة لكس BBب امل BBال( .وع BBلى ال BBرغ BBم م BBن خ BBططها
املBتكلفة ،فBإن شBركBة  UberفBي يBونBيو  ،2017تBظل فBي مBقامBها األول شBركBة لخBدمBة الBنقل
االل BBكترون BBي ح BBيث ت BBرب BBط ب BBني املس BBتخدم BBني وال BBسائ BBقني وت BBطال BBب ف BBي ن BBهاي BBة ال BBرح BBلة بج BBزء م BBن
سعرها في املقابل.

28

تقييم املستخدمني واملشتركني والعمالء

يستخدم املستخدم تطبيق  Uberللحصول على الخدمات )مشاركة الرحلة واالنتقال والتوصيل وغيرها(

تُحَ ِ
صل  Uberالرسوم من املستخدم مقابل الخدمة
في  2017بلغت إجمالي فواتير  ٢٠ Uberمليار دوالر والتي يتم تحويلها إلى  500دوالر لكل املستخدم

الحصول على مستخدم
اع BBتبارا م BBن ي BBون BBيو  ،2017ب BBلغ مس BBتخدم BBي
 Uber 40مBB Bليون مسBB Bتخدم بBB Bعد أن كBB BانBB Bت
 24مليون مستخدم في السنة السابقة

تكاليف
ترويجية

م <<قدم الخ <<دم <<ة ي <<حصل ع <<لى
حصة من إجمالي الفاتورة

ت < < <<كلفة الخ < < <<دم < < <<ة امل < < <<قدم < < <<ة
للمستخدم

فBBي  ،2017دفBBعت  Uber 80%مBBن
إجمالي الفاتورة إلى مقدم الخدمة

تBغطي  UberكBافBة الBتكالBيف األخBرى
املتعلقة بالخدمة

معدل تجديد Uber
ف BB B B B Bي ع BB B B B Bام  ،2017ف BB B B B Bقط  %5م BB B B B Bن
املستخدمني قاموا بإلغاء التطبيق

تكاليف
إعالنية

ت <ن<<فق  Uberامل < < < < <ب<<ال< < < < <<غ ع < < < < <ل<<ى
ال < < < <<تسويق وال < < < <<تروي < < < <<ج لج < < < <<ذب
مستخدمني جدد
الشكل ) :(٤طريقة أعمال شركة Uber

بBبساطBة تBبني  UberنBموذج أعBمالBها بBأن تBكون الBوسBيط بBني الBراكBب والBسائBق مBع االحBتفاظ
بحصة من سعر الرحلة لتغطية النفقات األخرى ذات الصلة بتنفيذ العمل.

اﻟﻤﺠﻤّﻊ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
املجمع
التقييم
بBالBرغBم مBن كBبر حجBم مBلف الشBركBة ،ال تBزال  UberشBركBة نBاشBئة ،وتBماشBيا ً مBع الBرأي الBوارد
فBي الBفصل الBتاسBع ،فBإن قBيمة الشBركBة يBجب أن ُتBبنى عBلى قBصة .وحBتى يBتم تBقييم Uber
في شهر يونيو  ،2017قمنا بإنشاء التقييم بناء على السيناريو التالي:
• س <<تنمو الش <<رك <<ة ع <<لى املس <<توى ال <<عامل <<ي وع <<لى مس <<توى األع <<مال
ال<لوجس<تية :سBBتستمر الشBBركBBة مBBن تBBنمية إيBBراداتBBها ،حBBيث قBBامBBت بBBتوسBBيع
نBBشاطBBها مBBن مجBBرد خBBدمBBة تBBوفBBير الBBسيارات إلBBى أعBBمال تBBوصBBيل ونBBقل لتجBBذب
مس BBتخدم BBني ج BBدد ك BBما ت BBوس BBع خ BBدم BBات BBها ح BBول ال BBعال BBم .ون BBرى ن BBمو إج BBمال BBي
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ال BBفوات BBير ل BBتصل إل BBى  215م BBليار دوالر خ BBالل عش BBر س BBنوات ب BBما ي BBمثل ح BBصة
سوقية تبلغ  %40من سوقها املتسع.
• زي<ادة امل<ناف<سة :وحBBيث أنBBها تشهBBد نBBموا ،سBBتشعر بBBضغوط مBBن مBBنافBBسيها
ال BBذي BBن ي BBحاول BBون ت BBوظ BBيف م BBقدم BBي الخ BBدم BBة ل BBدي BBها م BBما ينج BBم ع BBنه ان BBخفاض
الBفواتBير االجBمالBية بBمعدل يBصل إلBى  %15خBالل  10سBنوات مBما يBؤدي إلBى
 32.2مليار دوالر في السنة العاشرة.
• ال<<تحسن ال<<تدري<<جي ف<<ي ال<<هوام<<ش ال<<تشغيلية :س BBتصبح ال BBهوام BBش
ال BBتشغيلية للش BBرك BBة إي BBجاب BBية ح BBيث ت BBنطلق وف BBورات الحج BBم م BBنذ ح BBوال BBي خ BBمس
سBBنوات .ومBBع ذلBBك فBBإن الBBتكالBBيف الBBتنافBBسية والBBتنظيمية سBBتؤدي إلBBى تBBحقيق
الBهامBش الBتشغيلي املسBتهدف بBمعدل  %20بحBلول الBسنة الBعاشBرة) .سBيبلغ
ال BBدخ BBل ال BBتشغيلي ب BBعد خ BBصم ال BBضرائ BBب ب BBمعدل  %30ف BBي ال BBسنة ال BBعاش BBرة
 4.514مليار دوالر(
• زي<<ادة ك<<ثاف<<ة رأس امل<<ال :س BBيصبح ن BBموذج أع BBمال الش BBرك BBة ،وال BBذي ي BBعتمد
عBBلى رأس مBBال قBBليل ألن  Uberال تشBBتري أو تBBمتلك الBBسيارات ،أكBBبر حجBBماً
ح BBيث س BBتزداد ك BBثاف BBة رأس امل BBال م BBن االس BBتثمار ف BBي ال BBسيارات الكه BBرب BBائ BBية
وال BBبنية األس BBاس BBية ل BBلمناف BBسة م BBع  Googleوامل BBشغلني اآلخ BBري BBن ف BBي م BBجال
الBBقيادة الBBذاتBBية لBBلسيارات .ونBBفترض بBBأن كBBل دوالر يBBتم اسBBتثماره فBBي الBBعمل
سBيتحقق عBنه  3دوالر فBي اإليBرادات مBما يBؤدي إلBى إعBادة اسBتثمار كBبير مBا
بني  ،2020-2017في حني نمو الشركة.
• امل<<خاط<<ر ال<<جوه<<ري<<ة :ت BBظل  Uberش BBرك BBة ذات م BBخاط BBر وس BBنمنحها ت BBكلفة
رأسBB BمالBB Bية تBB Bبلغ  %10والBB Bتي تBB Bمثل  % 75مBB Bن كBB BافBB Bة الشBB BركBB Bات الBB BتجاريBB Bة
املBBتداولBBة فBBي الBBواليBBات املتحBBدة .وحBBيث أن بBBدأت مBBالمBBح مBBخاطBBر الشBBركBBة فBBي
ال BBتحسن ن BBظرا ل BBنمو اإلي BBرادات و م BBعدل ال BBرف BBع ال BBتشغيلي ،ون BBتوق BBع ان BBخفاض
الBتكلفة الBرأسBمالBية إلBى  .%8وحBيث أن الشBركBة تخسBر األمBوال وتBعتمد عBلى
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رأس مBB Bال خBB BارجBB Bي لتسBB Bتمر خBB Bالل الخBB Bمس سBB Bنوات املBB Bقبلة مBB Bن الBB BتدفBB Bقات
النقدية السلبية ،فسنفترض وجود نسبة  %5للفشل.
وفيما يلي عملية التقييم الناتجة في الشكل ): (٥
شركة  Uberشركة لوجستيات عاملية لديها مشاكل سلوكية )يونيو (2017

القصة
شBBركBBة  UberشBBركBBة لBBوجسBBتيات ضBBاعBBفت حجBBم الBBسوق مBBن خBBالل جBBذب مسBBتخدمBBني جBBدد وتBBتمتع بBBفوائBBد تBBواصBBل عBBاملBBية ضBBعيفة فBBي الBBوقBBت الBBذي تBBالحBBظ فBBيه انBBخفاض إيBBراداتBBها
) ،(85/15وارتBفاع الBتكالBيف )مBع وجBود سBائBقني كBموظBفني بBشكل جBزئBي( وانBخفاض كBثافBة رأس املBال بBاإلضBافBة إلBى املBشاكBل الBالمBنهجية فBي الشBركBة مBع تBشابBكها الBقانBونBي مBع
شBBركBBة  WaymoالBBتابBBعة لـ  GoogleواالتBBهام بBBالBBتغاضBBي عBBن التحBBرش الBBجنسي كBBل هBBذا مBBن شBBأنBBه أن يبط“ مBBن تBBقدم الشBBركBBة فBBي املBBدى الBBقريBBب ولBBكن لBBن يBBضرهBBا بBBما يBBكفي
لتغيير قصتها بشكل كبير.

االفتراضات
سنة األساس
السوق الكلي

$200.000

السنوات 10-6
السنوات 5-1
نمو  10.39%في السنة

بعد 10سنني
نمو  1.5%في السنة

العالقة بالقصة
التوصيل والنقل  +تقاسم الركوب

إجمالي حصة
السوق

10.00%

%10 > %40

%40

العب كبير

حصة اإليرادات

20.00%

%20 -> %15

%15.00

انخفاض حصة العائد

هامش التشغيل

%-43.08

-%43.08 -> 20%

%20.00

استمرار ضغوط التكلفة

إعادة االستثمار

NA

نسبة املبيعات الى رأس املال 3.00

معدل إعادة
االستثمار=7.5%

املزيد من نموذج إعادة االستثمار

%8.00

تمثل  ٪٧٥من شركات الواليات
املتحدة

تكلفة رأس املال

NA

مخاطر الفشل

%10.00

%10 -> %8.00

النقد املتوفر  +الوصول لرأس املال

نسبة الفشل  ٪٥إذا أدى انهيار االسعار إلى انقطاع رأس املال

التدفقات النقدية
حصة السوق

اإليرادات ) ٪١٥من
اإلجمالي(

اإليرادات قبل الفائدة
والضرائب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$220,780
$243,719
$269,041
$296,995
$327,853
$361,917
$399,520
$441,030
$486,853
$537,437

%13.00
%16.00
%19.00
%22.00
%25.00
%28.00
%31.00
%34.00
%37.00
%40.00

$8,826
$11,309
$13,930
$16,661
$19,466
$22,294
$25,080
$27,741
$30,173
$32,246

)($2,105
)($1,983
)($1,564
)($820
$270
$1,715
$3,511
$3,884
$4,224
$4,514

$775
$828
$874
$911
$935
$943
$929
$887
$811
$691

السنة النهائية

$548,723

%40.00

$32,923

$4,609

$484

السوق الكلي

القيمة
القيمة النهائية

$69,920

القيمة الحالية )القيمة النهائية(

$28,479
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التدفق
النقدي
الحر
للشركة
)($2,880
)($2,811
)($2,438
)($1,731
)($665
$772
$2,583
$2,997
$3,414
$3,823
$4,125
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القيمة الحالية )التدفقات النقدية للسنوات العشر القادمة(

)($2,103

= قيمة األصول التشغيلية

$26,376

احتمالية الفشل

%5

القيمة في حال الفشل

$

-

القيمة املعدلة لألصول التشغيلية

$25,057

النقد املتوفر +

$5,000

النقد املتوفر +

$6,000

قيمة كافة األصول

$36,057

أخر تسعير يبلغ أكثر من  ٧٠مليار دوالر

قBB Bيمة شBB BركBB Bة  UberاسBB Bتنادا إلBB Bى الBB Bقصة هBB Bي  36مBB Bليار دوالر أمBB BريBB Bكي .مBB Bع الBB Bعلم أن
األص BBول ال BBعام BBلة ت BBبلغ ق BBيمتها  25م BBليار دوالر أم BBري BBكي  ،ف BBضال ع BBن  11م BBليار إض BBاف BBية
ت BBنشأ م BBن م BBجال BBني م BBن م BBجاالت االس BBتثمار األخ BBرى :س BBهم م BBن  ،Didi Chuxingوه BBي
شBركBة صBينة مBن شBركBات مBشاركBة الBرحBلة الBتي تBبلغ قBيمتها  6مBليارات دوالر أمBريBكي ،و 5
مليار دوالر أمريكي نقدا ً من رأس املال املحقق في الفترة األخيرة.

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
املستخدم
القائم على
اﻟﺗﻘﯾﯾم
ال BBتراج BBع ال BBذي وج BBدن BBاه ﻋﻧد إج BBراء ال BBتقييم املج BBمع لش BBرك BBة  Uberن BBظرا ألن الش BBرك BBة ق BBائ BBمة
ع BB Bلى اﻟﻣﺳﺗﺧدم وأن ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻋﻟﯽ أس BB Bاس مج BB Bمع ﮐﺎن ﻣﻔﺗﻘرا له BB Bذا اﻟرﺑط م BB Bقاب BB Bل اﻟﻘﯾﻣﺔ.
وب BBال BBتال BBي ،ق BBمنا ب BBإع BBادة ت BBقييم الش BBرك BBة ب BBاس BBتخدام إط BBار ت BBقييم املس BBتخدم ال BBذي ت BBم وض BBعه
سابقا في هذا الفصل.

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاملالية
ﺗﺤﻠﻴﻞ البيانات
تحليل
شBBركBBة  UberهBBي شBBركBBة خBBاصBBة ،لBBذا تBBكون مBBعظم بBBيانBBاتBBها املBBالBBية مسBBربBBة.
لBBذلBBك أصBBبح تBBقديBBر مBBدى نBBفقات الشBBركBBة وألي غBBرض تBBتم هBBذه الBBنفقات تحBBديًBBا
BاصBBا .ب BBدءا م BBن امل BBعلوم BBات اإلج BBمال BBية ال BBتي ت BBوف BBرت ع BBن ال BBفوات BBير اإلج BBمال BBية
خ B B Bً B
) 20مBليار دوالر أمBريBكي فBي الـ  12شهBرا ً األخBيرة( ،و 6.5مBليار دوالر فBي
اإلي BBرادات و  2.8م BBليار دوالر ف BBي ال BBخسائ BBر ال BBتشغيلية وع BBدد املس BBتخدم BBني
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) 40م BB Bليون ف BB Bي وق BB Bت ال BB Bتقييم ،ب BB Bزي BB Bادة  16م BB Bليون مس BB Bتخدم ع BB Bن ال BB Bسنة
الBسابBقة( وحBاولBنا أن نسBتنتج األرقBام الBتي نBحتاجBها لBتقييم املسBتخدمBني فBي
ال BBشكل ) (٦م BBع أن ال BBعملية ت BBبدو ص BBعبة ،ف BBقد ب BBدأن BBا ب BBإج BBمال BBي م BBصروف BBات
الBB Bتشغيل الBB BبالBB Bغة  9.3مBB Bليار دوالر )الBB Bتي تBB Bم الBB Bحصول عBB Bليها عBB Bن طBB BريBB Bق
إض BBاف BBة ال BBخسائ BBر ال BBتشغيلية إل BBى اإلي BBرادات( واس BBتخدام امل BBعلوم BBات املس BBرب BBة
عBن هBامBش املBساهBمة ) 10.10٪مBن اإليBرادات فBي األسBواق الBحالBية( لBتقديBر
حجBBم الBBنفقات الBBتي صBBرفBBت لخBBدمBBة املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني )والBBتي تBBصل إلBBى
 48مBBليار دوالر أمBBريBBكي( .بBBعد تBBقديBBر أعBBباء الشBBركBBة الBBبالBBغة  1مBBليار دوالر،
ص BBرف BBت ل BBلحصول ع BBلى
ف BBنفترض أن ال BBتكال BBيف امل BBتبقية ) 3,82م BBليار دوالر( ُ B B B
مسBB BتخدمBB Bني جBB Bدد ) 16مBB Bليون خBB Bالل الBB Bسنة( لBB Bيصبح تBB BقديBB Bر الBB Bتكلفة لBB Bكل
مستخدم جديد  238,75دوالر.
احصائيات ) Bloombergلعام (2016
2016

2015

إجمالي الفاتورة

 20,000دوالر

 10,840.00دوالر

صافي اإليرادات

 6,500دوالر

 2,500.00دوالر

الخسائر التشغيلية

) (2,800دوالر

)(1,500.00

الرجوع إلى النفقات التشغيلية

ارقام ٢٠١٦

صافي االيرادات

 6,500دوالر

)ن<<اق<<صا ً( األرب<<اح/ال<<خسائ<<ر
التشغيلية

) (2,800دوالر

النفقات التشغيلية

 9,300دوالر

إحصائيات املستخدم الحالي
2016

2015

عدد املستخدمني

40

24

إج< < < <<مال< < < <<ي ال< < < <<فات< < < <<ورة/
املستخدم

 500دوالر

 451,67دوالر

32.50%

23.06%

ص< < < < <<اف< < < < <<ي اإلي< < < < <<رادات /
املستخدم

 162,50دوالر

 104,17دوالر

هامش املساهمة

10.10%

ال < < < < <ن<ف<ق<ات  /امل<س < < < < <ت<خ<دم
التشغيلية

112.00

ال < < < < <ن<ف<ق<ات ال < < < < <ت<ش<غ<ي<ل<ي<ة
كنس < <<بة م < <<ئوي < <<ة  %م < <<ن
اإليرادات

68.92%

ح < < < < <ص< <<ةUber
الفواتير

م< < < < <<ن

إحصائيات املستخدم الجديد

ارقام ٢٠١٦

الزيادة في املستخدمني )(2016

16

ن<<فقات ال<<حصول ع<<لى مس<<تخدم
جديد

 3,820دوالر

تكلفة إضافة مستخدم جديد

 238.75دوالر
النفقات التشغيلية للحصول على
مستخدمني جدد في 2016

توزيع النفقات التشغيلية
النفقات  /املستخدم التشغيلية
 # xاملستخدمني في 2016
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مستخدمي الخدمة الحاليني

 4,480دوالر

48.17%

نفقات الشركات

1000

10.75%

الحصول على مستخدمني جدد

 3,820دوالر

41.08%
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اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
الحاليني
ﻗﻴﻤﺔاملستخدمني
قيمة
ل BBتقييم املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني ،ب BBدأن BBا ب BBاإلي BBرادات ال BBجاري BBة )ال BBتي ت BBسمح ل BBنا ب BBتقدي BBر
إجBB BمالBB Bي الBB BفواتBB Bير لBB Bكل مسBB Bتخدم( ثBB Bم نBB Bفترض أن حBB Bصة  UberمBB Bن هBB Bذه الBB BفواتBB Bير
اإلجBمالBية سBتنخفض مBع مBرور الBوقBت مBن  ٪20إلBى  .٪15بBاإلضBافBة إلBى افBتراض أن
املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني يBBزيBBد اسBBتخدامBBهم لBBلنظام ،هBBذا وقBBد افBBترضBBنا مBBعدل نBBمو سBBنوي
قBدره  ٪12فBي الBفاتBورة اإلجBمالBية ،إلBى جBانBب مBعدل تجBديBد يBبلغ  ،٪95حBيث أن الBقليل
مBن املسBتخدمBني يBنسحبون مBن نBظام  .7UberفBي الBنهايBة وضBعنا فBرضBا بBأن  ٪80مBن
الBتكالBيف الBحالBية لخBدمBة املسBتخدمBني تBعتبر مBتغيرة وتBنمو بBنفس املBعدل كBاإليBرادات والـ
 %20امل BBتبقية م BBن ال BBتكال BBيف ث BBاب BBتة وت BBنمو ب BBواق BBع  %5ف BBي ال BBسنة .وف BBيما ي BBلي ال BBقيمة
الناتجة لكل مستخدم في الشكل ).(٧
وبBBناء عBBلى افBBتراضBBاتBBنا ،فBBإن قBBيمة املسBBتخدم الBBحالBBي فBBي  UberهBBي  449,17دوالر،
وال BB Bتي ع BB Bند ض BB Bرب BB Bها ف BB Bي  40م BB Bليون مس BB Bتخدم ،ن BB Bتج ع BB Bنها ال BB Bقيمة اإلج BB Bمال BB Bية ب BB Bمبلغ
 17,967مليون دوالر.

 7بما أن شركة  Uberشركة خاصة ال تفصح عن معلوماتها علناً ،ال يمكننا التوسع في تطبيق طرق متقدمة في حساب
معدالت تجديد املستخدمني .وكما ذكرنا سابقا ً ال يهمنا ذلك الرقم هنا ألن يمكن معرفة ذلك عن طريق حساب اإليراد لكل
مستخدم بقسمة اإليرادات املجمعة على إجمالي املستخدمني ،فإذا كانت نسبة االيراد لكل مستخدم منخفضة فهذا يعني أن
الكثير من املستخدمني ال يستخدمون الخدمة.
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الفترة العمرية للمستخدم
من املفترض أن تكون  15سنة مع احتمالية
التجديد السنوي بواقع %95

معدل النمو في النفقات التشغيلية
فBBرض Bا ً أن  80%مBBن الBBنفقات الBBتشغيلية مBBتغيرة تBBنمو بBBمعدل نBBمو
االيBB Bرادات .والنسBB Bبة املBB Bتبقية تBB Bعتبر ثBB BابBB Bتة تBB Bنمو بBB BواقBB Bع  %4فBB Bي
معدل نمو االيرادات
من املفترض أن معدل النمو  %12في االيرادات
السنوية  /املستخدم على مدار الـ15سنة القادمة
سنة األساس

احتمالية البقاء
الفواتير االجمالية
صافي االيرادات
النفقات التشغيلية
املتغيرة
النفقات التشغيلية
الثابتة
الربح التشغيلي /
املستخدم
الربح التشغيلي /
املستخدم بعد خصم
الضريبة

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.0000

0.9500

0.9025

0.8574

0.8145

0.7738

0.7351

0.6983

0.6634

0.6302

0.5987

0.5688

0.5404

0.5133

0.4877

0.4633

$500.00

$560.00

$627.20

$702.46

$786.76

$881.17

$2,736.78 $2,443.56 $2,181.75 $1,947.99 $1,739.27 $1,552.92 $1,386.54 $1,237.98 $1,105.34 $986.91

مخاطر معدل الخصم
الفترة العمرية
للمستخدم =
احتمالية البقاء على
مدار الفترة العمرية=
القيمة لكل مستخدم
حالي
عدد املستخدمني
الحاليني
قيمة املستخدمني
الحاليني

2

$100.00

112.00

$125.44

$140.94

$157.35

$176.23

$197.38

$221.07

$247.60

$277.31

$310.58

$347.85

$389.60

$436.35

$488.71

$547.36

$38.54

43.16

$48.34

$54.14

$60.64

$67.91

$76.06

$85.19

$95.41

$106.86

$119.69

$134.05

$150.14

$168.15

$188.33

$210.93

$9.63

10.12

$10.62

$11.15

$11.71

$12.30

$12.91

$13.56

$14.23

$14.95

$15.69

$16.48

$17.30

$18.17

$19.07

$20.03

$51.83

58.72

$66.48

$75.20

$85.00

$96.02

$108.41

$122.32

$137.95

$155.50

$175.21

$197.33

$222.16

$250.03

$281.31

$316.40

$36.28

41.11

$46.54

$52.64

$59.50

$67.22

$75.89

$85.62

$96.56

$108.85

$122.64

$138.13

$155.51

$175.02

$196.91

$221.48

37.37

$38.46

$39.55

$40.64

$41.74

$42.84

$43.94

$45.05

$46.16

$47.28

$48.41

$49.55

$50.70

$51.85

$53.02

35.50

$34.71

$33.91

$33.10

$32.30

$31.49

$30.68

$29.89

$29.09

$28.31

$27.54

$26.78

$26.03

$25.29

$24.56

أرباح متغيرة بعد خصم
ضريبة الربح التشغيلي
معدل البقاء املعدل
لألرباح املتغيرة
معدل النمو السنوي
)االيرادات(

1

3

4

5

%12.00

مخاطر معدل الخصم
اس BBتخدام  %10ت BBكلفة رأس BBمال BBية وال BBتي ت BBمثل نس BBبة 75
باملائة من الشركات العاملية واملعدلة لفرق التضخم

%10
15.00
%46.33
$449.17

معدل البقاء – القيمة الحالية املعدلة
القيمة الحالية للدخل التشغيلي بعد الضرائب
واملعدل لنسبة االنخفاض مع مرور الزمن

40.00
$17,966.80
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الجدداﻟﺠﺪد
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻗﻴﻤﺔاملستخدمني
قيمة
حBB Bتى يBB Bتم تBB Bقييم املسBB BتخدمBB Bني الجBB Bدد ،نBB Bضيف عBB BنصريBB Bن .الBB Bعنصر األول هBB Bي تBB Bكلفة
ال BBحصول ع BBلى املس BBتخدم BBني ،وال BBذي ق BBمنا ب BBتقدي BBره BBا ل BBتصبح  238,75دوالر ،وت BBتزاي BBد
بBB Bمعدل التضخBB Bم .والBB BثانBB Bي هBB Bو عBB Bدد املسBB BتخدمBB Bني الجBB Bدد .وتBB Bمشيا مBB Bع روايBB Bتنا حBB Bول
انBتشار  UberبBتوسBع عBلى الBصعيديBن الBعاملBي وعBبر األعBمال الBلوجسBتية ،فBقد افBترضBنا
مBBعدل نBBمو  ٪25سBBنويBBا فBBي عBBدد مBBن املسBBتخدمBBني عBBلى مBBدى الBBسنوات الخBBمس املBBقبلة،
وبBمعدل  ٪10سBنويBا فBي الBسنوات الخBمس الBتالBية ،قBبل أن يسBتقر فBي مBعدل نBمو ثBابBت
)حBBيث يBBنمو املسBBتخدمBBني بBBنحو  ٪1.5فBBي الBBسنة بBBشكل دائBBم( .وبBBما أن هBBذه الBBتدفBBقات
ال BBنقدي BBة ه BBي األك BBثر خ BBطورة ،وسنس BBتخدم ل BBلخصم ت BBكلفة رأس BBمال بنس BBبة ) ٪12وال BBتي
تBBمثل نسBBبة  90بBBاملBBائBBة مBBن الشBBركBBات الBBعاملBBية( .ويBBقيس الBBشكل ) (٨قBBيمة املسBBتخدمBBني
الجدد في .Uber
قيمة السنة األساسية /املستخدم الجديد
قيمة املستخدم =  449,17دوالر
تكلفة إضافة مستخدم جديد =  238,78دوالر
القيمة املضافة من قبل املستخدمني الجدد =  210,39دوالر

إجمالي املستخدمني
املستخدمني الجدد
القيمة لكل مستخدم
جديد
القيمة املضافة من
قبل املستخدمني
الجدد
القيمة النهائية
)املستخدمني الجدد(
القيمة الحالية
القيمة املضافة
للمستخدمني الجدد

التكلفة الرأسمالية
استخدام  ،%12تمثل نسبة  90باملائة
من الشركات في الواليات املتحدة

معدالت نمو املستخدم
السنوات %25 :5-1
السنوات %10 : 10-6

السنة
األساس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40.00

48.00

60.10

75.75

95.56

120.57

129.57

137.56

145.88

154.70

164.04

0.00

10.00

14.50

18.65

23.60

29.79

15.04

14.46

15.20

16.11

17.08

$210.39

$213.55

$216.75

$220.00

$223.30

$226.65

$230.05

$233.50

$237.01

$240.56

$244.17

$2,135.48

$3,142.90

$4,103.05

$5,269.67

$6,751.71

$3,458.98

$3,376.70

$3,602.91

$3,875.02

$2,505.50

$2,920.47

$3,348.97

$3,831.10

$1,752.43

$1,527.45

$1,455.16

$1,397.37

$5,807.78
$1,906.68

$3,212.74

$23,857.86

الشكل  :8القيمة املضافة ملستخدمني  Uberالجدد
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ت BBبلغ ال BBقيمة ل BBكل مس BBتخدم ج BBدي BBد  210,39دوالر ح BBال ً Bيا ) 449,17دوالر – 238,78
دوالر( ،وسBينمو بBمعدل تضخBم مBما يBؤدي إلBى قBيمة مجBمعة للمسBتخدمBني الجBدد بBمبلغ
 238,858مليون.

اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﻋﺒﺎء
أعباء الشركة
لBBتقييم أعBBباء الشBBركBBة ،بBBدأنBBا بBBالBBتكلفة األولBBية الBBبالBBغة  1مBBليار دوالر وافBBترضBBنا أن الBBنمو
سBBيبلغ  %5سBBنويBBا ،أي أقBBل مBBن مBBعدل الBBنمو فBBي املسBBتخدمBBني واإليBBرادات ،ويBBرجBBع ذلBBك
إلBى حBد كBبير إلBى أن مBعظم هBذه الBتكالBيف مBن املBرجBح أن تBكون تBكالBيف ثBابBتة .وبBالBعودة
إلى تكلفة رأس املال بنسبة  ،٪10تكون القيمة الناتجة كما يلي في الشكل ):(٩
عدد السنوات األساسية

معدل نمو بنسبة %4

غياب املعلومات على النحو املفترض

وفورات الحجم

نفقات الشركة

السنة
األساس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$1,000-

$1,040-

$1,081-

$1,125-

$1,170-

$1,216-

$1,265-

$1,316-

$1,368-

$1,423-

$1,480-

$728-

$757-

$787-

$819-

$851-

$886-

$921-

$958-

$996-

$1,036-

نفقات الشركة بعد
خصم الضريبة
القيمة النهائية
القيمة الحالية
لنفقات الشركة
أعباء القيمة من
النفقات

معدل الضريبة املفترضة =%30

التكلفة الرأسمالية املستخدمة %10

$13,388$662-

$626-

$591-

$559-

$529-

$500-

$473-

$447-

$422-

$5,561-

$10,369-

الشكل  : 9أعباء نفقات شركة Uber

قيمة أعباء الشركة هي  10,369مليون دوالر وهذا يقلل من القيمة اإلجمالية للشركة.

ﻟﺸﺮﻛﺔ Uber
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ Uber
اﻟﻘﻴﻤﺔاإلجمالية لـ
القيمة
ح BBتى ي BBمكن ال BBحصول ع BBلى ال BBقيمة اإلج BBمال BBية لـ  ،Uberم BBن م BBنظور املس BBتخدم ،ن BBقوم
بتجميع املكونات الثالثة التالية:
قيمة األصول التشغيلية Uber
= قيمة املستخدمني الحاليني  +قيمة املستخدمني الجدد – أعباء الشركة
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=  17,967م BBليون دوالر  23,885 +م BBليون دوالر –  10,369م BBليون = 31456
مليون
إض BBاف BBة ال BBنقدي BBة ) 5م BBليار دوالر( وق BBيمة ش BBرك BBة  Chuxing Didiال BBقاب BBضة ) 6م BBليار
دوالر( والBBتي تBBنتج قBBيمة تBBبلغ  42,5مBBليار دوالر أمBBريBBكي للشBBركBBة ،وهBBي أعBBلى إلBBى حBBد
ما من القيمة املجمعة التي قمنا بتقديرها سابقا ً.

اﻟﻴﻘﻴﻦ
ﻋﺪم
اليقني
ﻣﻊعدم
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞمع
التعامل
إذا ك BBنت مه BBتم ب BBمعرف BBة ع BBدد االف BBتراض BBات ال BBتي وض BBعناه BBا ع BBند ت BBقييم ش BBرك BBة Uber
السBتخالص الBقيمة لBكل مسBتخدم ،فBقد كBانBت هBناك عBدة افBترضBات غBير مBؤكBدة ألن فBي
وضBBع املBBعلومBBات الBBحالBBية ال يBBمكنا سBBوى اسBBتخدامBBها .ويBBمكن الBBتخفيف مBBن عBBملية عBBدم
الBB Bيقني أو الBB Bشك ،إذا كBB BانBB Bت  UberأكBB Bثر شBB BفافBB Bية حBB Bول تBB BكالBB Bيف مسBB Bتخدم الخBB BدمBB Bة
واإليBBرادات ،لBBذا يBBأتBBي الBBشك أو عBBدم الBBيقني ألنBBه انBBعكاس لBBواقBBع أن الBBعمل ال يBBزال فBBي
مBBراحBBله املBBبكرة مBBع الBBعديBBد مBBن املBBسارات املسBBتقبلية املBBحتملة .وبBBدال مBBن أن نظهBBر الBBقلق
ح BBيال ذل BBك ،ي BBفضل م BBواج BBهة ع BBدم ال BBيقني ب BBشكل م BBباش BBر ع BBن ط BBري BBق اس BBتبدال امل BBدخ BBالت
الBBتي تBBم تBBقديBBرهBBا مBBن طBBرفBBنا )ملBBعدالت الBBنمو والBBتكالBBيف( مBBع الBBتوزيBBعات املBBحتملة الBBتي
ت BBعكس ع BBدم ال BBيقني ل BBدي BBنا .وي BBسمح ل BBنا ذل BBك ب BBاس BBتبدال ال BBتقدي BBر ال BBفردي ل BBلقيمة ب BBطري BBقة
م BBون BBت ك BBارل BBو) (Monte Carloوال BBتي ي BBنتج ع BBنها ت BBوزي BBع ال BBقيم ملس BBتخدم  Uberع BBلى
النحو الوارد في الشكل ):(٩

الشكل  :9طريقة مونت كارلو لتقييم مستخدم Uber

38

تقييم املستخدمني واملشتركني والعمالء

الحBظ أن هBناك أربBعة مBدخBالت مBتغيرة وهBي :تBكلفة خBدمBة املسBتخدم وتBكلفة رأس املBال،
وع BBمر املس BBتخدم والنس BBبة امل BBئوي BBة م BBن ن BBفقات ال BBتشغيل ال BBتي ت BBعتبر م BBتغيره  -ح BBيث ق BBمنا
بBBاسBBتبدال رقBBم واحBBد مBBن املBBدخBBالت الBBذي اسBBتخدمBBناه فBBي الBBتوزيBBعات ،وإن كBBان بBBنفس
ال BBقيمة امل BBتوق BBعة .ول BBم ن BBتفاج BBأ أن ال BBقيمة ال BBوس BBطية للمس BBتخدم ،ع BBبر م BBليون ط BBري BBقة ،ه BBو
 414دوالر ،وه BB Bو رق BB Bم ق BB Bري BB Bب م BB Bن ق BB Bيمة  449دوالر ال BB Bتي ح BB Bصلنا ع BB Bليها م BB Bع ن BB Bقطة
الBتقديBرات .نBطاق الBتوزيBع ،بBالBرغBم مBن أنBه ضخBم ،مBع وجBود قBيمة للمسBتخدم تBتراوح مBا
ب BB Bني  289دوالر )ف BB Bي الش BB Bري BB Bحة العش BB Bري BB Bة األول BB Bى( إل BB Bى  551دوالر )ف BB Bي الش BB Bري BB Bحة
العش BBري BBة ال BBتاس BBعة( .ف BBي ح BBني ي BBمكنك إرج BBاع ذل BBك إل BBى م BBهارات BBنا ال BBضعيفة ف BBي ال BBتقييم
ولكننا نرى بأنه عبارة عن انعكاس لعدم اليقني الفعلي حول املستقبل.
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أﺑﺮﻳﻞ 2018
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :2
2018
ﻓﻲأبريل
Netflixفي
ﺗﻘﻴﻴﻢ Netflix
) :(٢تقييم
التطبيق
قBامBت  NetflixبBتعطيل نBوعBني مBن األعBمال الBتجاريBة مBنذ طBرحBها فBي الBسوق .أوال ،فBقد
اسBتبدلBت األعBمال الBفعلية والBتقليديBة ،الBتي تBسيطر عBليها شBركBة  BlockbusterالBتي
تBBعتمة عBBلى االشBBتراك مBBن خBBالل الBBبريBBد .ثBBانBBيا ،بBBدءا مBBن عBBام  ،2012دخBBلت إلBBى عBBالBBم
األع BBمال ال BBترف BBيهية ،وذل BBك ع BBلى ج BBان BBب امل BBحتوى ،م BBن خ BBالل إن BBفاق م BBبال BBغ ه BBائ BBلة ع BBلى
املBحتوى األصBلي ،أو الBعمالء ،عBن طBريBق تBغيير طBريBقة مBشاهBدة الBتلفزيBون .وخBالل هBذه
ال BBعملية ،ف BBقد أن BBشئت أك BBثر م BBن م BBائ BBة م BBليون مش BBترك ع BBلى مس BBتوى ال BBعال BBم ،وال BBذي BBن ال
يBدفBعوا فBقط أكBثر مBن مBائBة دوالر ،فBي املBتوسBط ملBشاهBدة مBحتوى  ،NetflixولBكن أي ً
Bضا
ي BBقدم BBون ب BBيان BBات ح BBول ع BBادات م BBشاه BBدت BBهم للش BBرك BBة وال BBتي تس BBتخدم BBها إلن BBشاء م BBحتوى
جديد.

NetflixNetflix
شركةﺷﺮﻛﺔ
طريقةﻋﻤﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ
ال ي BBمكن وص BBف  Netflixكش BBرك BBة ب BBث ف BBقط ح BBيث أن BBها ت BBرك BBت ه BBذا ال BBتصنيف م BBنذ وق BBت
طBBويBBل .تBBتحصل الشBBركBBة عBBلى إيBBراداتBBها مBBن املشBBتركBBني الBBذيBBن يBBدفBBعون رسBBوم االشBBتراك
شه BBري Bا ً أو س BBنوي Bا ً مل BBشاه BBدة ع BBروض BBها ،ول BBكن م BBحتوى ه BBذه ال BBعروض اآلن ت BBبدو مح BBلية
الBصنع حBيث يBتم تBأجBيرهBا مBن االسBتوديBو .ويBوضBح الBشكل ) (١٠تBفاصBيل نBموذج أعBمال
شركة Netflixوذلك اعتبارا من أبريل .2018
ن BBالح BBظ أن BBه ب BBال BBرغ BBم م BBن ال BBنفقات الضخ BBمة لـ  Netflixإلن BBشاء وت BBرخ BBيص امل BBحتوى ف BBقد ت BBم
تBوجBيه تBلك الBنفقات بBشكل واضBح نBحو الBحفاظ عBلى واقBتناء املشBتركBني .وفBي نBفس الBوقBت ال
تتعلق مباشرة بعدد املستخدمني مما سيكون له آثار هامة للقيمة.

40

تقييم املستخدمني واملشتركني والعمالء

يدفع مشتركي  Netflixاشتراك شهري يسمح لهم الدخول على محتوى  Netflixعلى االنترنت

سداد رسوم االشتراك
 120دوالر  /سنويا ً في  2017ومن املتوقع أن تصل إلى  132دوالر /سنويا في 2018

الحصول على عضو

خدمة العضو

اعBB B B Bتبارا مBB B B Bن نBB B B BهايBB B B Bة عBB B B Bام  ،2017تBB B B Bمتلك
 Netflixح BB Bوال BB Bي  117م BB Bليون مش BB Bترك ب BB Bعد
 93.8مليون مشترك في 2016

بBB B Bلغت الBB B BتكالBB B Bيف الBB B BعامBB B Bة واإلداريBB B Bة
 864مBBليون دوالر ومBBن املBBفترض أنBBها
لخدمة العمالء الحاليني بالكامل

تكاليف
ترويجية

تكاليف
إعالنية

فBBي  2017أعBBلنت  NetflixعBBن إجBBمالBBي تBBكالBBيف
ال BBتسوي BBق ال BBبال BBغة  1,3م BBليار دوالر أم BBري BBكي .ك BBما
ق BB Bام BB Bت أي BB Bضا ب BB Bاالس BB Bتثمار ف BB Bي امل BB Bحتوى لج BB Bذب
مستخدمني جدد

تكاليف املحتوى
ج BB B Bزء م BB B Bن ن BB B Bفقات امل BB B Bحتوى ل BB B Bلحفاظ
املشتركني الحاليني

تدنى املشتركني
ف BB Bي  2017ب BB Bلغ م BB Bعدل التج BB Bدي BB Bد
السنوي %92.5

تكاليف ثابتة تتعلق بشكل غير مباشر للمشتركني األفراد
تقوم  Netflixبإعداد املحتوى األصلي
ق BBام BBت الش BBرك BBة ب BBإع BBداد أك BBثر م BBن  1000س BBاع BBة م BBن
املBBحتوى األصBBلي فBBي عBBام  2017وإنBBفاق جBBزء كBBبير
من ميزانيتها على اإلنتاج

تقوم  Netflixبشراء املحتوى من االستوديوهات
تBB B Bقوم  NetflixبشBB B Bراء املBB B Bحتوى مBB B Bن االسBB B BتوديBB B BوهBB B Bات بBB B Bشكل
تعاقدات سنوية .وبلغت االلتزامات  17مليار دوالر في 2017

بلغ إجمالي تكلفة املحتوى لـ Netflixفي  7,7 = 2017مليار دوالر كنفقات وتم صرف إجمالي  9,8مليار

الشكل  :10طريقة أعمال شركة Netflix

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
علىﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺋﻢ
املستخدم
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢالقائم
التقييم
حBتى نBتمكن مBن تBقييم  ،NetflixفBقد بBدأنBا بBتقسيم نBفقات الشBركBة إلBى ثBالثBة أجBزاء :وهBذه
ارتBBبطت بـ )أ( تBBقديBBم الخBBدمBBة إلBBى املشBBتركBBني و ) (2الBBحصول عBBلى مشBBتركBBني جBBدد و )(3
ت BBكال BBيف الش BBرك BBة ال BBتي ال ت BBتعلق م BBباش BBرة ب BBعدد املس BBتخدم BBني .وس BBنقوم ب BBتقييم الش BBرك BBة م BBن
خالل تقييم كل قطاع من القطاعات الثالث بشكل منفصل.

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاملالية
ﺗﺤﻠﻴﻞ البيانات
تحليل
قBامBت شBركBة  NetflixبBاإلبBالغ عBن  838مBليون دوالر فBي األربBاح الBتشغيلية لBعام ،2017
ع BBلى اإلي BBرادات ال BBبال BBغة  11,693م BBليار دوالر وك BBذل BBك أع BBلنت ع BBن ارت BBفاع ع BBدد املس BBتخدم BBني
ارت BB Bفاع BB Bا ك BB Bبيرا م BB Bن  93,8م BB Bليون مس BB Bتخدم إل BB Bى  117.6م BB Bليون مس BB Bتخدم .ب BB Bاس BB Bتخدام
امل BBعلوم BBات ال BBواردة ف BBي ال BBبيان BBات امل BBال BBية  ،س BBنبدأ بتح BBليل إج BBمال BBي ال BBنفقات ال BBتشغيلية ف BBي
الش BBرك BBة وامل BBوض BBحة ف BBي ال BBشكل  ، 11إل BBى ت BBكال BBيف م BBرت BBبطة بخ BBدم BBة املش BBترك BBني ال BBحال BBيني
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)ال BBتكال BBيف ال BBعام BBة واإلداري BBة و  %20م BBن ال BBتكال BBيف ال BBتي ت BBم ص BBرف BBها ع BBلى امل BBحتوى( ،
والBحصول عBلى مشBتركBني جBدد )رسBملة تBكلفة املBحتوى وتBكالBيف الBتسويBق( وتBكالBيف الشBركBة
) التقنية والتطوير و %80من التكاليف التي تم صرفها على املحتوى(.
احصائيات املشتركني
2017

2016

عدد املشتركني

117.60

93.80

االيرادات  /مشترك

 113.61دوالر

 103,32دوالر

تكلفة الحصول على مشتركني جدد
التغيير

إجمالي تكاليف الحصول على مستخدم

23.80

التغيير في املشتركني في عام 2017
التكلفة لكل مشترك جديد

تحليل تفصيلي لتكلفة املحتوى

$3,424.00
30.84
$111.01

تكلفة خدمة املشتركني الحاليني

تكاليف املحتوى )نفقات نقدية(

 9,806.00دوالر

اإليرادات  /املشترك في 2017

التكاليف التي تم صرفها على املحتوى

 7,660.00دوالر

ال<<تكال<<يف ال<<عام<<ة واإلداري<<ة كنس<<بة م<<ئوي<<ة
من اإليرادات

رسملة تكاليف املحتوى

 2,146.00دوالر

املحتوى املتعلق باملشترك

الدخل التشغيلي لـ  Netflixفي 2017

 113.36دوالر
7.39%
 1.532.00دوالر

تكاليف الشركة )غير املرتبطة باملشتركني(

اإليرادات

 11,693.00دوالر

%

تكاليف التسويق

 1,278.00دوالر

10.93%

التكاليف العامة واإلدارية

 864.00دوالر

7.39%

التقنية والتطوير

 1,053.00دوالر

9.01%

التكاليف التي تم صرفها
على املحتوى

 7,660.00دوالر

65.51%

الربح التشغيلي

 838.00دوالر

7.17%

التقنية والتطوير

 1.053.00دوالر

ت< <<كال< <<يف الش< <<رك< <<ة ال< <<تي ت< <<م ص< <<رف< <<ها ع< <<لى  6.128.00دوالر
املحتوى

تBوزيBع تBكالBيف املBحتوى بBني املشBتركBني الBحالBيني واملشBتركBني الجBدد وفBي تBكالBيف الشBركBات
ي BBعكس ل BBنا م BBدخ BBالت غ BBير م BBوض BBوع BBية ول BBكن ف BBي ح BBال BBة ع BBدم وج BBود م BBعلوم BBات واض BBحة م BBن
 ،NetflixلBم يBكن لBديBنا خBيار آخBر .وبBناء عBلى تBقديBراتBنا ،فBإن تBكلفة الBحصول عBلى مشBترك
جديد هي 111.01دوالر وتكلفة تقديم خدمات للمشتركني الحاليني هي  21.39دوالر.
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اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
الحاليني
ﺗﻘﻴﻴﻢاملشتركني
تقييم
دوالرا ل BBكل مش BBترك س BBنو ًي BBا ،م BBما
ف BBي ع BBام  ،2017أع BBلنت  Netflixأن BBها ح BBققت 113.16
ً
ي BBعكس م BBزي BBجها ال BBجغراف BBي م BBن املش BBترك BBني .ب BBلغ ال BBصاف BBي  21.39دوالر أم BBري BBكي ،ت BBكلفة
خ BBدم BBة املش BBترك ك BBل ع BBام ،وال BBذي ح BBققت أرب BBاح BBا ت BBشغيلية ب BBلغت  91.77دوالر ل BBكل مش BBترك
قBبل خBصم الBضرائBب ،و 68،83دوالر لBكل مشBترك بBعد خBصم الBضرائBب .فBي الBشكل ،12
قBBمنا بBBتقديBBر قBBيمة املشBBتركBBني الBBحالBBيني فBBي  ،NetflixبBBاإلضBBافBBة إلBBى األخBBذ بBBعني االعBBتبار
التكلفة الرأسمالية لـ  Netflixومتوسط عمر املشتركني.
ت< < < <<نمو اإلي< < < <<رادات /املش< < < <<ترك
بمعدل  %5سنويا

م< < <<ن امل< < <<فترض أن ي< < <<بلغ م< < <<عدل
التجديد السنوي %92.5

ت<<كال<<يف الخ<<دم<<ة ت<<شمل ال<<تكال<<يف ال<<عام<<ة واإلداري<<ة و %20م<<ن ال<<نفقات
التي تم صرفها على املحتوى تنمو بواقع  %2سنويا ً

تقنية البث
الحياة املتوقعة  15سنة

السنة
األساس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

بقاء العضوية
اإليرادات /املشترك
التكلفة /املشترك

1.0000
$113.16
$21.39

0.9250
$118.82
$21.82

0.8556
$124.76
$22.25

0.7915
$131.00
$22.70

0.7321
$137.55
$23.15

0.6772
$144.42
$23.62

0.6264
$151.65
$24.09

0.5794
$159.23
$24.57

0.5360
$167.19
$25.06

0.4958
$175.55
$25.56

0.4586
$184.33
$26.07

0.4242
$193.54
$26.60

0.3924
$203.22
$27.13

0.3629
$213.38
$27.67

0.3357
$224.05
$28.22

0.3105
$235.25
$28.79

الربح التشغيلي/
الخسارة لكل مشترك

$91.77

$97.00

$102.51

$108.30

$114.39

$120.81

$127.56

$134.66

$142.13

$149.99

$158.25

$166.95

$176.09

$185.71

$195.83

$206.46

املعدل الضريبي

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

الدخل التشغيلي بعد
الضريبة

$68.83

القيمة الحالية )بالتكلفة
الرأسمالية(

$67.29

$65.78

$64.28

$62.81

$61.36

$59.93

$58.52

$57.13

$55.77

$54.43

$53.11

$51.82

$50.55

$49.31

$48.09

$62.34

$56.45

$51.10

$46.25

$41.86

$37.87

$34.26

$30.98

$28.01

$25.33

$22.90

$20.69

$18.70

$16.90

$15.26

مدة االشتراك =

15.00

القيمة لكل مشترك=

$508.89

عدد املشتركني =

117,60

قيمة املشتركني
=الحاليني

$59,845.86

استرجاع الخصم بواقع  %7.95من التكلفة الرأسمالية
)التكلفة الرأسمالية لـ(Netflix

الشكل  :12قيمة املشتركني الحاليني لـ Netflix

نBBفترض أن  NetflixلBBديBBها قBBوة تBBسعير ويBBمكن لBBها أن تBBرفBBع رسBBوم املشBBتركBBني بنسBBبة %5
سBنويBاً ،بBينما تBحتفظ بBنمو تBكالBيف املBحتوى بنسBبة  %2فBقط سBنويBا والBتي نBتج عBنها دخBل
تBBشغيلي مBBرتBBفع عBBلى مBBدار الBBوقBBت .وفBBي الBBنهايBBة دمBBج قBBوى أخBBرى خBBاصBBة بـ  NetflixوهBBي
مBعدل التجBديBد املBرتBفع بBواقBع  8%92.5واسBترداد الBخصم بBالBتكلفة الBرأسBمالBية لـ Netflix
 8يعتبر معدل التجديد رقم أساسي هنا لذا حاولنا تجربة طريقة  McCarthyو Faderلحساب القيمة بشكل دقيق ،ولكن
واجهتنا مشكلة القيود على البيانات.
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ب BBمعدل  %7.95وال BBتي ت BBعكس ب BBذل BBك م BBزي BBج األع BBمال ونس BBبة ال BBدي BBن ول BBقد ت BBوص BBلنا إل BBى ق BBيمة
ت BB Bبلغ  508,89دوالر ل BB Bكل مس BB Bتخدم وق BB Bيمة إج BB Bمال BB Bية ت BB Bبلغ  59.8م BB Bليار للـ  117م BB Bليون
مشترك.

اﻟﺠﺪد
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
الجدد
ﺗﻘﻴﻴﻢ املشتركني
تقييم
حBتى يBمكن تBقييم مشBتركBني جBدد ،نBبدأ بBقيمة املشBترك الBحالBي والBتي تBبلغ  508.89دوالر
والBتي تBم حBسابBها فBي الBقسم األخBير وبBلغت صBافBي الBتكلفة  111.01دوالر لBلحصول عBلى
مشBBترك جBBديBBد وذلBBك لBBلوصBBول إلBBى قBBيمة لBBكل مشBBترك جBBديBBد بBBمبلغ  397,88دوالر بBBالBBسعر
الحالي .وسنتناول تقييم املشتركني الجدد في  Netflixفي الشكل ).(١٣
القيمة لكل مستخدم جديد )بسعر الدوالر الحالي( = 397.88دوالر

تكلفة الحصول على مشترك جديد 111.01 :دوالر

قيمة املشترك الجديد واملتوقع
ارتفاعها بمعدل  %2سنويا

إجمالي املستخدمني
املستخدمني الجدد
القيمة لكل مستخدم
جديد
القيمة املضافة من
قبل املستخدمني
الجدد
القيمة النهائية
)املستخدمني الجدد(
القيمة الحالية
القيمة املضافة
للمستخدمني الجدد

صافي زيادة قاعدة املشتركني
 / 10%سنويا في السنوات من 10-6

صافي زيادة قاعدة املشتركني
 / 15%سنويا في السنوات من 5-1

السنة
األساس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

117.60

135.24

155.53

178.85

205.68

236.54

260.19

286.19

314.83

346.31

380.94

0.00

26.46

30.43

34.99

40.24

46.28

41.39

45.53

50.09

55.10

60.60

$397.88

$405.84

$413.96

$422.24

$430.68

$439.30

$448.08

$457.04

$466.18

$475.51

$485.02

$10,739

$12,596

$14,775

$17,332

$20,330

$18,548

$20,811

$23,349

$26,198

$29,394

$9,948

$10,809

$11,746

$12,763

$13,868

$11,721

$12,182

$12,662

$13,160

$31,674
$28,418

$137,276

استرجاع الخصم بواقع  %7.95من التكلفة الرأسمالية
)التكلفة الرأسمالية لـ(Netflix
يتوقع زيادة عدد املشتركني الجدد بمعدل %1
سنويا ً بعد  10سنوات

الشكل  :13تقييم املشتركني الجدد في Netflix

إلتBمام الBعملية ،افBترضBنا أن صBافBي قBاعBدة املشBتركBني تBنمو بنسBبة  ٪15سBنويBا عBلى مBدى
الBسنوات الخBمس املBقبلة ،و ٪10سBنويBا مBن الBسنة الBسادسBة إلBى الBسنة الBعاشBرة ،قBبل أن
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يBنخفض مBعدل الBنمو إلBى  ٪1فBيما بBعد .9كBما يBسمح أيBضا قBيمة مشBترك جBديBد بBالBنمو فBي
مBBعدل التضخBBم بنسBBبة  ،٪2واسBBترداد الBBخصم فBBي الBBتكلفة الBBرأسBBمالBBية لـ  NetflixبنسBBبة
 ،٪7.95والتي تحقق قيمة قدرها  137,3مليار دوالر للمستخدمني الجدد.

اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﻋﺒﺎء
ﺗﻜﻠﻔﺔالشركة
أعباء تكلفة
ي BBعتبر امل BBكون األخ BBير للتح BBليل ه BBو األك BBثر أه BBمية ،ع BBلى األق BBل ب BBالنس BBبة لـ  ،Netflixح BBيث
تBBشمل تBBكالBBيفها لBBلتقنية والBBتطويBBر  1,053مBBليون دوالر و  6,128مBBليون دوالر فBBي تBBكالBBيف
امل BBحتوى .ف BBإذا شه BBدت ه BBذه ال BBتكال BBيف ن BBم ًوا م BBع ع BBدد املش BBترك BBني واإلي BBرادات ،ف BBإن Netflix
سBBتغرق فBBيها .وفBBي الBBشكل ) ،(١٤يBBمكننا أن نBBجعل افBBتراض بBBأنBBه بمجBBرد دخBBول Netflix
مرحلة النمو الفورية ،فإنها ستجد وسيلة لوضع هذه التكاليف تحت السيطرة.
تكلفة نمو التقنية والتطوير بواقع %5
سنويا

التقنية والتطوير
تكاليف املحتوى
ن < <<فقات الش < <<رك < <<ة ب < <<عد
الضريبة
ال < < < < <ق<ي<م<ة ال < < < < <ن<ه<ائ < < < < <ي<ة
)نفقات الشركة(
ق < < <<يمة أع < < <<باء ن < < <<فقات
الشركة
قيمة األعباء

 80%من تكاليف املحتوى تنمو

معدل الضريبة العاملية %25

بواقع  %3سنويا

السنة
األساس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$1,053

$1,106

$1,161

$1,219

$1,280

$1,344

$1,411

$1,482

$1,556

$1,634

$1,715

$6,128

$6,312

$6,501

$6,696

$6,897

$7,104

$7,317

$7,537

$7,763

$7,996

$8,236

$5,563

$5,747

$5,936

$6,133

$6,336

$6,546

$6,764

$6,989

$7,222

$4,931

$4,719

$4,516

$44,322

$4,137

$3,959

$3,790

$3,628

$147,467

$5,153

$72,096

$111,252

استرجاع الخصم بواقع  %7.95من التكلفة الرأسمالية )التكلفة الرأسمالية لـ(Netflix

الشكل  :14تكلفة أعباء الشركات في Netflix

 9مالحظة :لزيادة صافي املشتركني بنسبة  ٪١٥سنويا ً يجب على  Netflixزيادة أكثر من عدد املشتركني فقط ،ألن معدل
التجديد للشركة  ،٪٩٢.٥ولتوضيح ذلك نبدأ السنة األولى بـ ١١٧.٦مليون عضو ،ولكن تفقد الشركة  ٪٧.٥من هؤالء األعضاء
بسبب عدم التجديد .فعند زيادة صافي املشتركني بنسبة  ٪١٥يجب أن تشمل أعضاء جدد لتغطية األعضاء غير املجددين ،وهذا
يعني  ٢٦.٤٦مليون عضو في السنة األولى.
األعضاء الجدد في السنة األولى =  ٢٦.٤٦ = (٠.٩٢٥-١) ١١٧.٦ + (٠.١٥) ١١٧.٦مليون
ونكرر هذه العملية لكل سنة.
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حBتى مBع نBمو تBكالBيف املBحتوى بBمعدل  %3سBنويBاً ،فBإن قBيمة تBكلفة أعBباء الشBركBة تBؤدي
إلى تخفيض قيمة  Netflixبمبلغ  111,3مليار دوالر.

Netflix
ﺗﻘﻴﻴﻢNetflix
تقييم
مBBع وجBBود تBBقييم املشBBتركBBني الBBحالBBيني والجBBدد وكBBذلBBك تBBكلفة أعBBباء الشBBركBBة ،يBBمكننا تBBقديBBر
قيمة  Netflixكما في الجدول ).(١
الجدول ) : (١قيمة  Netflixفي 16أبريل 2018
تقييم Netflix
قيمة املشتركني الحاليني

 59,845.86دوالر

 +قيمة املشتركني الجدد

 137,276.49دوالر
 111,251.70دوالر

 القيمة الحالية ألعباء الشركة= قيمة األصول التشغيلية

 85,870.65دوالر

 +النقد واملساهمات املتبادلة

 2,823.00دوالر

 -الدين

 6,500.00دوالر

قيمة حقوق امللكية

 82,193.65دوالر

قيمة خيارات حقوق امللكية

 4,978.00دوالر

قيمة حقوق امللكية في األسهم العادية

 77,215.65دوالر

عدد األسهم

446.81

القيمة لكل سهم

 172,82دوالر

تBBبلغ قBBيمة أصBBول  NetflixالBBتشغيلية  85,9مBBليار دوالر مBBدعBBومBBة بBBاملBBساهBBمات الBBنقديBBة
ال BBبال BBغة  2,8م BBليار دوالر وم BBخصوم منها دي BBن  Netflixال BBبال BBغ  6,5م BBليار دوالر م BBحققة
بBذلBك حBقوق مBلكية تBبلغ قBيمتها  82,2مBليار دوالر .ويBكون صBافBي قBيمة خBيارات اإلدارة
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ال BBقائ BBمة ف BBي ن BBهاي BBة  2017وق BBسمتها ع BBلى األس BBهم ال BBقائ BBمة ف BBي ه BBذا ال BBتاري BBخ 172.82
دوالر ل BB Bلسهم ف BB Bي  16أب BB Bري BB Bل  .2018ب BB Bينما ك BB Bان ت BB Bداول ال BB Bسهم ب BB Bمعدل  280دوالر
لBBلسهم .مBBما يBBشير إلBBى أنBBنا كBBنا مBBتشائBBمني ج ً Bدا حBBول مسBBتقبل  Netflixأو أن الBBسوق
وضع قيمة مرتفعة للشركة.
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2018
إبريلإﺑﺮﻳﻞ
في ﻓﻲ
Amazon
Prime
ﺗﻘﻴﻴﻢ
2018
Amazon
Prime
):(3تقييم
ﺗﻄﺒﻴﻖ :3
تطبيق
BجاحBBا مBBذه Bالً فBBي مBBجال تBBجارة التجBBزئBBة فBBي الBBواليBBات املتحBBدة فBBي
حBBققت  AmazonنBً B
ال BBعقدي BBن األخ BBيري BBن وف BBي ت BBقدي BBم ال BBعوائ BBد ألص BBحاب امل BBصلحة .وك BBما شه BBدت ن BBم ًوا ،ف BBقد
ح BBاف BBظت ع BBلى م BBالح BBقة اإلي BBرادات ً
أوال وان BBتظار ت BBحقق األرب BBاح الح BBقا ً .وع BBندم BBا ق BBدم BBت
ع BBضوي BBة  Primeف BBي ع BBام  ،2004ف BBقد ع BBرض BBت ص BBفقة ال ت BBقاوم للمش BBترك BBني وذل BBك ف BBي
شBBكل الBBشحن املBBجانBBي لجBBميع طBBلبات الBBشحن مBBقابBBل رسBBوم الBBعضويBBة الBBسنويBBة بBBمبلغ
 75دوالر وزادت ه BBذه ال BBرس BBوم ل BBتصل إل BBى  99دوالر ف BBي ع BBام  2014وإل BBى 119دوالر
فBي عBام  ،2018كBما تBوسBعت أيBضا فBي الخBدمBات الBتي يBحصل عBليها أعBضاء Prime
لBB Bتشمل االطBB Bالع عBB Bلى وسBB BائBB Bل اإلعBB Bالم الBB BخاصBB Bة بـ ) AmazonاألفBB Bالم واملسBB Bلسالت
ال BBتلفزي BBون BBية( .وف BBي امل BBثال ال BBوارد أدن BBاه ،ن BBقوم ب BBتقييم  Amazon Primeف BBي أب BBري BBل
عام  ،2018عندما تخطت عدد عضويتها حاجز  100مليون مشترك.

اﻟﻈﺎﻫﺮة
الظاهرة
ﻧﻤﻮنمو
ق BBام BBت ش BBرك BBة  Amazonب BBتقدي BBم  Primeف BBي ع BBام  2005وك BBان BBت الخ BBدم BBة ب BBطيئة ف BBي
ال BBبداي BBة .وبح BBلول ن BBهاي BBة ع BBام  ،2011ب BBلغت نس BBبة األع BBضاء ف BBي  %4ف BBقط م BBن ع BBمالء
 .AmazonوفBي الBسنوات الBتالBية ،شهBدت الخBدمBة نBموا هBائ ًBال وذلBك عBلى الBنحو املBوضBح
في الشكل ):(١٥
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وف BBي ال BBواق BBع ف BBإن ال BBقفزة ال BBتي شه BBدت BBها  Primeف BBي ع BBدد األع BBضاء ع BBلى م BBدار ال BBثالث
س BBنوات األخ BBيرة ت BBعتبر ه BBائ BBلة ،م BBما أع BBطى حج BBما ً ك BBبيرا ً ل BBقاع BBدة املش BBترك BBني .وف BBي ع BBام
 ،2016أضBافBت الشBركBة مBا يBقرب مBن  20مBليون عBضو جBديBد وسBتستمر بBنفس الBوتBيرة
إلضBافBة عBدد مBماثBل هBذا الBعام .وبحBلول نBهايBة عBام  ،2017أصBبحت قBاعBدة مسBتخدمBني
 Primeضخ BBمة ج BBداً ،أي أن م BBا ي BBقرب  ٪60م BBن ج BBميع األس BBر ف BBي ال BBوالي BBات املتح BBدة
لBB BديBB Bها عBB BضويBB Bة ،مBB Bما يBB Bدل عBB Bلى أن غBB Bير أعBB Bضاء  PrimeهBB Bم االسBB Bتثناء مBB Bن قBB BاعBB Bدة
ال BBعمليات ال BBخاص BBة بـ  Amazonف BBي ال BBوالي BBات املتح BBدة .أم BBا خ BBارج ال BBوالي BBات املتح BBدة
فBBيعتبر مBBعدل الBBنمو أبBBطأ ،وهBBذا الBBتباطBBؤ عBBلى مسBBتوى الBBضغوط الBBتنافBBسية والBBتنظيمية
وكذلك التحديات اللوجستية.

Amazon
Prime
ﻋﻤﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ
Amazon
Prime
طريقة عمل
حBB Bتى يBB Bمكن اسBB Bتيعاب  ،Amazon PrimeيBB Bجب أن نسBB Bتعرض طBB BريBB Bقة عBB Bملها .فBB Bي
الBB Bدول الBB Bتي تBB Bقدم فBB Bيها خBB BدمBB Bة  ،PrimeيBB Bمكن ألي شBB Bخص أن يBB Bصبح عBB Bض ًوا ،إمBB Bا
بBاشBتراك شهBري أو سBنوي .وبBلغت الBرسBوم الBسنويBة لBلعضويBة فBي الBواليBات املتحBدة عBام
 99 ،2017دوالر ك BB Bما ك BB Bان ع BB Bلى م BB Bدى ال BB Bسنوات ال BB Bقليلة امل BB Bاض BB Bية ،وب BB Bلغت ال BB Bرس BB Bوم
الشه BBري BBة  10,99دوالر .10م BBع ت BBواج BBد  100م BBليون ع BBضو ،فه BBذا ي BBنعكس ف BBي إج BBمال BBي
اإلي BBرادات للش BBرك BBة وال BBتي ت BBبلغ ح BBوال BBي  10م BBليار دوالر ،ه BBذا وي BBدف BBع أع BBضاء االش BBتراك
الشه BBري أك BBثر ول BBكن ه BBناك ج BBزء م BBن األع BBضاء )ب BBما ف BBي ذل BBك ال BBطالب( ي BBحصلون ع BBلى
خ BB Bصم ل BB Bلعضوي BB Bة .وت BB Bأت BB Bي ال BB Bفائ BB Bدة األخ BB Bرى لـ  ،Amazonم BB Bن ح BB Bقيقة أن أع BB Bضاء
 Amazon PrimeيBنفقون مBبالBغ أكBثر عBلى  AmazonمBن األشBخاص غBير األعBضاء
فBي  .PrimeفBي حBني أن األرقBام الBدقBيقة تBعلمها فBقط شBركBة  ،Amazonإال أن مBعظم
الBBتقاريBBر املسBBربBBة مBBؤخBً Bرا تBBشير إلBBى أن الBBعضو الBBنموذجBBي فBBي  PrimeيBBنفق مBBا يBBقرب
مBن  1300دوالر أمBريBكي فBي الBسنة عBلى مBنتجات  ،AmazonفBي مBقابBل  700دوالر
أم BBري BBكي ي BBنفقها األش BBخاص غ BBير األع BBضاء ف BBي  .Primeوي BBتضح م BBن ذل BBك أن أع BBضاء
10

أعلنت الشركة في  ٢٦أبريل  ٢٠١٨عن زيادة رسوم عضوية  Primeإلى  ١١٩دوالر في السنة.
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 PrimeيBBنفقون املBBزيBBد ) 600دوالر ،إذا كBBنت تBBعتقد أن الBBتأثBBير فBBي الBBعضويBBة يBBساوي
الBفرق بBني هBذيBن الBرقBمني( ولBكن يBعتبر ذلBك تBحيز فBي اإلحBصاء واخBتيار لBلعينة حBيث أن
اإلي BBرادات اإلض BBاف BBية ال BBحقيقية غ BBير م BBلحوظ BBة ،ول BBكن ي BBمكن م BBالح BBظة ال BBفرق ب BBني أع BBضاء
 PrimeالBقائBمني الBذي يBنفقون ) 1300دوالر فBي الBسنة( ومBا يBنفقه نBفس األعBضاء إذا
لBBم يBBكن لBBديBBهم عBBضويBBة  .PrimeوهBBذه نBBقطة مBBعقولBBة ،ولBBكن ال يBBزال هBBناك بBBال شBBك تBBأثBBير
م BBن  Primeح BBيث ي BBقوم األع BBضاء ب BBاخ BBتيار ال BBعروض ال BBخاص BBة لـ  Primeرغ BBم ارت BBفاع
س BB Bعره BB Bا م BB Bقارن BB Bة ب BB Bال BB Bعروض األخ BB Bرى .وف BB Bيما ي BB Bلي أدن BB Bاه اس BB Bتعراض ل BB Bطري BB Bقة ع BB Bمل
 Amazon Primeفي الشكل ):(١٦
يطلب أعضاء  Amazon Primeاألصناف من موقع  Amazonوال يدفعون تكاليف الشحن على أصناف  ،Primeكما يمكنهم استخدام أفالم Prime
وكتب كندل.

سداد رسوم العضوية
 99دوالر سنويا و 10.99شهريا و 40دوالر في املتوسط خارج الواليات املتحدة في 2017
ينفق أعضاء  Primeمبالغ أكثر على موقع Amazon
في  ،2017قام أعضاء  Primeبصرف  1300دوالر مقابل  700دوالر من قبل األشخاص غير األعضاء
تكسب  Amazonهامش على تلك اإليرادات
في  2017بلغ الهامش التشغيلي ل - Amazon 11.99%قبل الشحن وقبل التكاليف الخاصة بالعمالء -على إيراداتها

الحصول على عضو
اع BB Bتبارا م BB Bن دي BB Bسمبر  ،2017ب BB Bلغ أع BB Bضاء ش BB Bرك BB Bة
 Amazon 100م BB Bليون ع BB Bضو ل BB Bدى  Primeب BB Bعد
أن كان العدد  70مليون عضو في 2016

تكاليف
ترويجية

تكاليف
إعالنية

ف BB B Bي  ،2017ق BB B Bام BB B Bت  Amazonب BB B Bصرف 100
دوالر ل BBلحصول ع BBلى ك BBل ع BBضو ج BBدي BBد وذل BBك ع BBلى
اإلعBBالنBBات وأعBBمال الBBترويBBج )حBBوالBBي  3مBBليار دوالر
كجزء من إجمالي تكاليف التسويق (

ت < < < < <ق<وم ش< < < < <<رك< < < < <<ة Amazon
بتح < <<ميل ت < <<كال < <<يف ال < <<شحن
على Prime
فBB B B B B Bي  2017أعBB B B B B Bلنت شBB B B B B BركBB B B B B Bة
 Amazonع BB B B Bن ن BB B B Bفقات ب BB B B Bمبلغ
 9,96م BB B B Bليار دوالر ع BB B B Bلى دع BB B B Bم
الBشحن بBما يBقرب مBن  117دوالر
لBB Bكل عBB Bضو مBB Bن أعBB Bضاء Prime
عBن تBلك الBسنة )بBناء عBلى مBتوسBط
ال BB B Bعضوي BB B Bة ال BB B Bبال BB B Bغة  85م BB B Bليون
للسنة(

ت <<كال <<يف امل <<حتوى  /وس <<ائ <<ل
اإلعالم
قBامBت شBركBة  AmazonبBاإلعBالن
ع BB Bن ت BB Bكال BB Bيف وس BB Bائ BB Bل اإلع BB Bالم /
ال BB B Bتقنية وال BB B Bتي ب BB B Bلغت 22,620
مBBليون دوالر .وافBBترض أن حBBوالBBي
 3,592م BBليون دوالر ت BBم ص BBرف BBها
ع BB B Bلى وس BB B Bائ BB B Bل م BB B Bحتوى بـ BB B Bراي BB B Bم
ب BBغرض ج BBذب األع BBضاء وال BBحفاظ
عليهم.

الشكل ) :(١٦طريقة عمل Amazon Prime
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استخدام الخدمة
فBB Bي  ،2017بBB Bلغ مBB Bعدل التجBB BديBB Bد
السنوي %96
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م BBن أضخ BBم ال BBتكال BBيف ال BBتي تتح BBملها  Amazonلـ  Primeه BBي ت BBكلفة ال BBشحن ال BBتي
تتحBملها الشBركBة فBي الBوقBت الBحالBي مBقابBل األصBناف املBعروضBة عBلى  .PrimeوفBي عBام
 2017أع BBلنت الش BBرك BBة ع BBن ص BBاف BBي ت BBكال BBيف ال BBشحن ال BBبال BBغة  9,96م BBليار دوالر وم BBن
املBBفترض أن مBBعظم تBBلك الBBتكالBBيف تBBتعلق بخBBدمBBة  85مBBليون عBBضو لBBدى  AmazonفBBي
املBتوسBط خBالل عBام  2017مBما نBتج عBنها تBكالBيف شBحن لBكل عBضو بBما يBقرب مBن 117
دوالر لBلعضو .الخBدمBات األخBرى املBعفاة مBن الBرسBوم الBتي تBقدمBها  AmazonألعBضاء
PrimeيBBنشأ عBBنها تBBكالBBيف أيBBضا عBBلى الBBرغBBم مBBن أن تBBلك الBBتكالBBيف جBBزأ ال يتجBBزأ مBBن
األصBناف املنتشBرة عBلى مسBتوى الشBركBة ومBن الBصعب فBصلها .هBذا وسBنسعى لتحBليل
تلك التكاليف في القسم التالي.

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
علىﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺋﻢ
املستخدم
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢالقائم
التقييم
حBتى يBمكن تBقييم  ،Amazon PrimeنBتبع نBفس اإلجBراء الBذي قBمنا بBه لBتقييم Uber
م BBع األخ BBذ ف BBي االع BBتبار أن  Amazon Primeج BBزء ص BBغير م BBن م BBؤس BBسة ك BBبيرة ج BBدا.
ولBقد بBدأنBا بBتقييم أعBضاء  PrimeالBحالBيني أوال ومBن ثBم األعBضاء الجBدد وتBخفيض قBيمة
األعضاء من خالل أعباء تكلفة الشركة.

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاملالية
ﺗﺤﻠﻴﻞ البيانات
تحليل
ت BBتسم ع BBملية ت BBقييم  Amazon Primeب BBال BBتعقيد أك BBثر م BBن ت BBقييم  Uberأو Netflix
حBB Bيث يBB BوجBB Bد الBB Bقليل مBB Bن املBB BعلومBB Bات املBB Bعلنة حBB Bول الBB BدخBB Bل أو الBB Bنفقات املحBB Bددة لشBB BركBB Bة
 .Amazon Primeوف BBي الج BBدول ) ،(٢ق BBمنا ب BBتقسيم ال BBنفقات ال BBواض BBحة إل BBى ث BBالث
مج BBموع BBات وه BBى  Amazonلخ BBدم BBات التج BBزئ BBة  /اإلع BBالم و ) AWSأع BBمال الخ BBدم BBات
ال BBسحاب BBية ال BBخاص BBة ب BBهم( و  Amazon Primeم BBع إي BBضاح ال BBتبري BBرات ف BBي ال BBعمود
األخير من الجدول.
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Amazon
لخدمات األفراد /
اإلعالم
اإليرادات

$99,707

تكلفة البضاعة المباعة

$69,577

التقنية والمحتوى

$5,900

خدمات الويب

Amazon
Prime

Amazon
)اإلجمالي(

األساس

$17,459

$60,700

$177,866

يقوم أعضاء  Primeبتحقيق 600

$42,357

$111,934

$3,592

$22,620

$

-

$9,960

$9,960

اإلعالم في  Amazon Primeو

$

-

$11,067

$29,246

أعلنت  Amazonعن أرقام

$6,276-

$4,106

%24.81

%6.07

الAmazon

مليون دوالر بالزيادة في اإليرادات
-

$

$13,128

سنويا  9700 +دوالر في رسوم
االشتراك ) 10آالف(
المخصصات بناء على اإليرادات
الواردة إلى خدمات األفراد /

صافي تكلفة الشحن

-

$

النفقات التشغيلية
األخرى

$18,179

الدخل التشغيلي

$6,051

$4,331

الهامش التشغيلي

%2.31

10.34-%

%15.03

4.42-%

الهامش التشغيلي قبل
التقنية  /المحتوى

 .AWSالرصيد المخصص بناء
على اإليرادات
يتم االستفادة منه بالكامل من قبل
Amazon Prime
تم تخصيصه بناء على اإليرادات
%11.99

الواردة إلى خدمات التجزئة /
اإلعالم في Amazon Prime

الجدول ) :(٢تحليل تفصيلي لعمليات  Amazonالتشغيلية

خالل إعداد تلك املخصصات قمنا بوضع االفتراضات التالية:
 .1لBقد قBمنا بBحساب اإليBرادات اإلضBافBية فBقط مBن أعBضاء Amazon Prime
) 600دوالر ل BB B B B Bلعضو ع BB B B B Bلى مس BB B B B Bتوى  85م BB B B B Bليون ع BB B B B Bضو م BB B B B Bن أع BB B B B Bضاء
AmazonعBلى مBدى املBتوسBط خBالل الBسنة( مBع إضBافBة  9.7مBليار دوالر فBي
بند االشتراكات التي قامت الشركة باإلبالغ عنها في .2017
 .2صBافBي تBكالBيف الBشحن الBتي تBم تBخصيصها بBالBكامBل Amazon Prime
وك BBاف BBة ال BBنفقات ال BBتشغيلية ال BBتي ق BBام BBت  Amazonب BBاإلب BBالغ ع BBنها لـ AWS
والتي من املفترض أن تكون للتكنولوجيا واملحتوى.
 .3ال BBنفقات امل BBتبقية ال BBتي ت BBم ت BBوزي BBعها ع BBلى مس BBتوى  AWSوخ BBدم BBات التج BBزئ BBة
واإلعBBالم فBBي AmazonبBBما يBBتناسBBب مBBع إيBBراداتBBها .وفBBي تBBقديBBرنBBا ،أن كBBال
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م BBن خ BBدم BBات التج BBزئ BBة واإلع BBالم ف BBي  Amazonو  AWSح BBققت أرب BBاحB Bاً
تBBشغيلية فBBي  2017ولBBكن كBBانBBت أكBBثر ربBBحية فBBي الBBفترة األخBBيرة قBBبل خBBصم
هBامBش ضBريBبة األربBاح الBتشغيلية بBمعدل  .%24.81وفBي عBام  2017كBانBت
شBBركBBة  Amazon PrimeمBBن الشBBركBBات الBBتي شهBBدت خBBسارة فBBي األمBBوال
ولBBكن الBBهوامBBش الBBخاصBBة بBBها كBBانBBت أقBBل سBBلبية مBBن املBBعتاد ومBBع وجBBود 100
مليون عضو لديها قد يجعلها على استعداد للعودة مرة أخرى.
 .4ه BBناك م BBكون أخ BBير ل BBلتكلفة ن BBود أن ن BBتعرف ع BBليه ول BBكن ي BBجب أن نخ BBمن ه BBذا
املBكون وهBو تBكلفة  AmazonمBقابBل الBحصول عBلى عBضو جBديBد .وتBعتبر تBلك
ال BBتقدي BBرات أول BBية ح BBيث ال ت BBقدم  Amazonأي م BBعلوم BBات ح BBول ال BBتكلفة وه BBو
ع BB Bلى ال BB Bنقيض م BB Bن ح BB Bاالت  Uberو  ،Netflixح BB Bيث ن BB Bفترض أن ت BB Bكال BB Bيف
ال BBتسوي BBق ك BBان BBت ب BBال BBكام BBل ل BBلحصول مس BBتخدم BBني ج BBدد ،وال ي BBمكننا اف BBتراض
املBثل بBالنسBبة لـ  .AmazonتBعتبر الBتكلفة الBترويBجية أو الBتسويBقية جBزءا ً مBن
إج BB B Bمال BB B Bي ت BB B Bكلفة ال BB B Bتسوي BB B Bق ال BB B Bتي أع BB B Bلنت  Amazonع BB B Bنها ف BB B Bي 2017
وس BBنفترض أن ت BBكلفة ال BBحصول ع BBلى ع BBضو ج BBدي BBد ه BBي  100دوالر ل BBلعضو؛
فBي  2017تBم تBحويBل تBلك الBتكالBيف لBتصل إلBى  3مBليار دوالر فBي اإلجBمالBي
مBBقابBBل الBBحصول عBBلى  30مBBليون عBBضو جBBديBBد حBBيث ارتBBفع عBBدد األعBBضاء مBBن
 70مليون إلى  100مليون عضو.
صBBحيح أن هBBذه األحBBكام الBBذاتBBية مBBن شBBأنBBها أن تBBؤثBBر عBBلى تBBقييمنا لBBقيمة Amazon
 ، Primeولكن في حالة عدم وجود تفاصيل ،فهذا هو كل ما يمكن أن نفعله.
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اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
Primeالحاليني
أﻋﻀﺎءPrime
ﺗﻘﻴﻴﻢأعضاء
تقييم
نBB Bتبع نBB Bفس الBB Bنموذج الBB Bذي قBB Bمنا بBB Bه لBB Bتقييم راكBB Bبي  UberومشBB BتركBB Bي  ،NetflixنBB Bقوم
بBBتقييم  Amazon PrimeعBBلى ثBBالث شBBرائBBح ،وفBBيما يBBلي يBBمكن الBBنظر فBBي األعBBضاء
الحاليني لـ  Primeفي الشكل ):(١٧
م< < <<توس< < <<ط رس< < <<وم ال< < <<عضوي< < <<ة ع< < <<لى مس< < <<توى
االعضاء

م<<عدل ال<<نمو ي<<بلغ  %10ل<<لسنوات م<<ن  5-1م<<ع
االنخفاض مقابل معدل التضخم

ي<<قوم ع<<ضو  Primeب<<صرف  600دوالر س<<نوي<<ا
بمعدل أكثر من األشخاص غير االعضاء

معدل التجديد السنوي = 96%

السنة
األساس

1

1.0000

0.9600

0.9216

%10.00

%10.00

7

8

9

10

0.8847

0.8493

0.8154

0.7828

0.7514

0.7214

0.6925

0.6648

%10.00

%10.00

%10.00

%10.00

%8.00

%6.00

%4.00

%2.00

اإليرادات  /العضو اإلضافي

$600.00

$660.00

$726.00

$798.60

$878.46

$966.31

$1,062.94

$1,147.97

$1,216.85

$1,265.52

$1,290.83

الهامش التشغيلي )قبل
الشحن(

%11.99

%12.19

%12.39

%12.60

%12.80

%13.00

%13.00

%13.00

%13.00

%13.00

%13.00

الدخل التشغيلي على املبيعات
اإلضافية

$71.94

$80.47

$89.98

$100.59

$112.43

$125.62

$138.18

$149.24

$158.19

$164.52

$167.81

رسوم عضوية Prime

$97.00

$98.94

$100.92

$102.94

$105.00

$107.10

$109.24

$111.42

$113.65

$115.92

$118.24

اإليرادات لكل عضو

$168.94

$179.41

$190.90

$203.53

$217.42

$232.72

$247.42

$260.66

$271.84

$280.44

$286.05

تكاليف الشحن لكل عضو

$117.18

$120.69

$124.31

$128.04

$131.88

$135.84

$139.91

$142.71

$145.57

$148.48

$151.45

بقاء العضوية
معدل نمو اإليرادات اإلضافية

2

4

3

على مدار  20عاما ً تم زيادة معدل التضخم
6

5

$51.76

$58.72

$66.59

$75.49

$85.54

$96.88

$107.50

$117.95

$126.27

$131.96

$134.60

معدل الضريبة

%20.00

%20.500

%21.000

%21.500

%22.000

%22.500

%23.000

%23.500

%24.000

%24.500

%25.00

الدخل التشغيلي بعد الضريبة

$41.41

$44.81

$48.48

$52.43

$56.67

$61.22

$64.80

$67.80

$69.23

$69.00

$67.12

$41.53

$41.64

$41.73

$41.81

$41.86

$41.06

$39.82

$37.68

$34.81

$31.38

الربح التشغيلي  /الخسارة لكل عضو

القيمة الحالية
)بالتكلفة الرأسمالية(
حياة املستخدم=
القيمة لكل عضو من أعضاءPrime

20.00

يشه < <<د ال < <<هام < <<ش ال < <<تشغيلي ق < <<بل ال < <<ضري < <<بة
تحسنا ً طفيفا ً ليصل إلى %13

$584.53

عدد أعضاء = Prime

100.00

قيمة أعضاء = Prime

$58,453.09

استخدام تكلفة رأسمالية  %7,90وهي نسبة قريبة من
التكلفة الرأسمالية الحالية لشركة Amazon

م < <<عدل ض < <<ري < <<بة ش < <<رك < <<ات ال < <<والي < <<ات املتح < <<دة
ستصبح  %25في املرحلة املستقرة

ت<<كال<<يف ال<<شحن ال<<حال<<ية ه<<ي  117.18دوالر /ع<<ضو وس<<تزداد ب<<واق<<ع
 %3من السنوات  3-1ومعدل التضخم سيشهد ارتفاعا بناء عليه

الشكل  :17تقييم أعضاء  Primeالحاليني

ع BBلى اف BBتراض أن ش BBرك BBة  Amazonق BBادرة ع BBلى زي BBادة إي BBرادات BBها ل BBكل ع BBضو Prime
بنسBBبة  ٪10سBBنويBBا ،مBBع الBBحفاظ عBBلى ازديBBاد تBBكلفة الBBشحن بنسBBبة  ٪3سBBنويBBا ،وتBBبلغ
قBيمة كBل عBضو مBن أعBضائBها  584,53دوالر .ومBن خBالل اسBتقراء  100مBليون عBضو،
فBإن الBقيمة الBتي تBم تحBديBثها فBي نBهايBة عBام  ،2017مBن شBأنBها أن تBسفر عBن قBيمة تBبلغ
 58,45دوالر أمريكي لألعضاء القائمني.
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اﻟﺠﺪد
 Primeالجدد
أﻋﻀﺎء Prime
ﺗﻘﻴﻴﻢ أعضاء
تقييم
لBB Bتقييم أعBB Bضاء  PrimeالجBB Bدد ،نحسBB Bب أوالً الBB Bقيمة لBB Bكل عBB Bضو مBB Bن  ،PrimeبBB Bتكلفة
م BBقدرة بـ  100دوالر ل BBلحصول ع BBلى ع BBضو ج BBدي BBد .وب BBاف BBتراض أن ش BBرك BBة Amazon
سBB Bتستمر فBB Bي زيBB Bادة عBB BضويBB Bتها فBB Bي  ،PrimeويBB BوضBB Bح الBB Bشكل ) (١٨تBB Bقييم أعBB Bضاء
 Amazon Primeالجدد.
تكلفة الحصول على عضو
جديد في الوقت الحالي 100
دوالر

إج BB B B Bمال BB B B Bي أع BB B B Bضاء
برايم
األعضاء الجدد
ال BB B Bقيمة ل BB B Bكل ع BB B Bضو
جديد
ال BBقيمة امل BBضاف BBة م BBن

القيمة لكل مستخدم جديد)بسعر اليوم للدوالر( 484.53$

ن<مو األع<ضاء الج<دد بنس<بة ك<اف<ية ل<تغطية ع<دم تج<دي<د الخ<دم<ة وم<عدل
النمو

السنة
األساس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.00

112.00

125.44

140.49

157.35

176.32

183.28

190.61

198.24

206.17

214.42

0.00

16.00

17.92

20.07

22.48

25.18

14.10

14.66

15.25

15.86

16.49

$484.53

$494.22

$504.11

$514.19

$524.47

$534.96

$545.66

$556.57

$567.71

$579.06

$590.64

$7,908

$9,034

$10,320

$11,790

$13,468

$7,693

$8,161

$8,657

$9,183

$9,742

$7,329

$7,759

$8,215

$8,698

$9,209

$4,875

$4,793

$7,712

$4,632

األعضاء الجدد
ال BB B B B Bقيمة ال BB B B B Bنهائ BB B B B Bية

$79,087

)األعضاء الجدد(
القيمة الحالية
ال BBقيمة امل BBضاف BBة م BBن
خ BB Bالل املس BB Bتخدم BB Bني
الجدد

تكلفة الحصول على عضو جديد =  ١٠٠دوالر

ص<اف<ي نس<بة ن<مو األع<ضاء ت<بلغ  %12ف<ي ال<سنوات م<ن 5-1
سنوات و %4في السنوات من 10-6

$101,750

$41,528

استرداد الخصم في التكلفة الرأسمالية
 Amazonبواقع %7.90

ت<<قييم املس<<تخدم الج<<دي<<د= ق<<يمة املس<<تخدم ال<<حال<<ي .ت<<كلفة ال<<حصول ع<<لى ع<<ضو
جديد =  584,53دوالر –  100دوالر( بزيادة في معدل التضخم كل سنة )(2%

يس < <<تمر م < <<عدل زي < <<ادة املس < <<تخدم ب < <<معدل خ < <<ال < <<ي م < <<ن
املخاطر إلى ما ال نهاية

نBBالحBBظ أن نسBBبة الBBنمو تBBبلغ  ٪12فBBي صBBافBBي الBBعضويBBة وتBBتطلب نBBموا بBBأكBBثر مBBن ٪12
فBي األعBضاء الجBدد ،لBتغطية عBدم تجBديBد الBعضويBة الBحالBية .وبBعد عشBر سBنوات نBفترض
أن مBBعدل الBBنمو فBBي األعBBضاء الجBBدد يBBنخفض إلBBى  ٪3سBBنويBBا إلBBى مBBا ال نBBهايBBة )تحBBديBBد
مBا يBساوي املBعدل الBخالBي مBن املBخاطBر فBي أبBريBل  .(2018وتBبلغ قBيمة أعBضاء Prime
 101,75مليار دوالر ،مع هذه االفتراضات.
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اﻟﺸﺮﻛﺎت
أعباءأﻋﺒﺎء
ﺗﻜﻠﻔﺔ
الشركات
ﺗﻘﻴﻴﻢتكلفة
تقييم
كBBما هBBو الBBحال مBBع تBBكلفة إضBBافBBة مسBBتخدم جBBديBBد ،يBBتطلب تBBقديBBر تBBكلفة أعBBباء الشBBركBBات
بBBعضا مBBن الBBقرارات ولBBكن الBBنفقات الBBتقديBBريBBة بBBعد الBBضرائBBب وتBBأثBBير الBBقيمة يBBتم عBBرضBBهم
في الشكل ):(١٩
النمو مع زيادة عدد أعضاء Prime

تكاليف التقنية واملحتوى

املبلغ التقديري ألعضاء  Primeيبلغ 3,592

زيادة معدل التضخم إلى ما ال نهاية

مليون دوالر
السنة
األساس

ال< <<تكال< <<يف االج< <<مال< <<ية
ل< < <<وس< < <<ائ< < <<ل االع< < <<الم /
املحتوى
ح < < < < <ص< < < <<ة Amazon
 Primeفي النفقات
نفقات الشركات
ن <<فقات الش <<رك <<ات ب <<عد
الضريبة
ال < < < < <ق<ي<م<ة ال < < < < <ن<ه<ائ < < < < <ي<ة
)نفقات الشركات(
ال< <<تكال< <<يف االج< <<مال< <<ية
ل< < <<وس< < <<ائ< < <<ل االع< < <<الم /
املحتوى
ق < < <<يمة أع < < <<باء ن < < <<فقات
الشركات

1

3

2

4

6

5

7

8

9

10

$22,620.00

%15.88
$3,592

$4,023

$4,506

$5,047

$5,652

$6,330

$6,584

$6,847

$7,121

$7,406

$7,702

$3,198

$3,560

$3,962

$4,409

$4,906

$5,069

$5,238

$5,412

$5,591

$5,776

$2,964

$3,057

$3,154

$3,252

$3,354

$3,212

$3,076

$2,946

$121,421

$2,820

$87,302

الشكل  :19تكلفة أعباء Amazon Prime

بBافBتراض أن  3,592مBليون دوالر هBي تBكلفة املBحتوى الBخاص بشBركBة  PrimeفBي عBام
 2017وأن ت BB Bلك ال BB Bتكال BB Bيف ت BB Bزداد ب BB Bعدد املس BB Bتخدم BB Bني ك BB Bل س BB Bنه وب BB Bلغت ت BB Bكلفة أع BB Bباء
الشركات  87,3مليار دوالر أمريكي.
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Amazon
AmazonPrime
ﺗﻘﻴﻴﻢ Prime
تقييم
الجBمع بBني قBيم األعBضاء الBحالBيني والجBدد فBي  PrimeواحBتساب تBكلفة أعBباء الشBركBات
بالصافي وقد وضعنا تقدير لقيمة  Amazon Primeفي الجدول ) (٣أدناه:
قيمة األعضاء الحاليني

 58,453دوالر

قيمة األعضاء الجدد

 101,750دوالر

-

 87,302دوالر

القيمة الحالية لنفقات الشركات

 72,901دوالر

قيمة عضوية PRIME

جدول ) :(٣تقييم Amazon Prime

وف BBقا ل BBالف BBتراض BBات امل BBوض BBوع BBة ،ت BBبلغ ق BBيمة  Amazon Primeب BBمفرده BBا  72,9م BBليار
دوالر مBBع احBBتمال أن يBBكون االتBBجاه الBBتصاعBBدي أكBBثر مBBن الBBجانBBب السBBلبي .وملBBزيBBد مBBن
الBBتوضBBيح ،فBBقد أعBBلنت  AmazonزيBBادة فBBي رسBBوم عBBضويBBة  PrimeلBBتصل إلBBى 119
دوالر ب BBعد ان ك BBان BBت  99دوالر ف BBي ال BBوالي BBات املتح BBدة ب BBعد ه BBذا التح BBليل م BBباش BBرة .دم BBج
زي BBادة ه BBذا ال BBسعر دون ت BBغيير ف BBي اف BBتراض BBات زي BBادة املس BBتخدم BBني س BBيؤدي إل BBى زي BBادة
قيمة  Amazon Primeلتتخطى  100مليار دوالر.
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اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻗﻴﻤﺔ
املستخدم
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎتقيمة
ديناميكيات
مBB Bن إحBB Bدى مBB BزايBB Bا الBB Bتقييم الBB BقائBB Bم عBB Bلى املسBB Bتخدم هBB Bو أنBB Bه بBB BالBB BرغBB Bم مBB Bن الBB BعديBB Bد مBB Bن
االف BBتراض BBات ال BBتي ت BBتطلبها ع BBملية ال BBتقييم وغ BBياب ال BBبيان BBات األس BBاس BBية ح BBول م BBقاي BBيس
املس BBتخدم ،إال إن BBها ت BBزودن BBا ب BBإط BBار ع BBمل ي BBمكن اس BBتخدام BBه ل BBالط BBالع ع BBلى دي BBنام BBيكيات
املس BBتخدم ،أي امل BBتغيرات ال BBرئ BBيسية ال BBتي ت BBميز الش BBرك BBات ال BBقائ BBمة ع BBلى املس BBتخدم ذات
ال BB Bقيمة ال BB Bعال BB Bية ع BB Bن الش BB Bرك BB Bات األخ BB Bرى ذات ال BB Bقيمة األق BB Bل .وف BB Bي ه BB Bذا ال BB Bقسم ق BB Bمنا
باستخدام تقييمات  Uberو  Netflixو  Amazon Primeلفحص تلك التغيرات.

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺣﻮل
املستخدم
تكلفة
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎتحول
مقترحات
الBعديBد مBن الشBركBات الBناشBئة الBقائBمة عBلى املسBتخدمBني تخسBر مBبالBغ مBالBية ،لBيس ألنBها
ت BBعتمد ع BBلى املس BBتخدم ،ول BBكن ألن BBها ال ت BBزال ف BBي م BBراح BBل م BBبكرة م BBن دورت BBها ال BBتشغيلية.
وهBBناك عBBدد قBBليل مBBن هBBذه الشBBركBBات لBBلتداول الBBعام ،مBBثل شBBركBBة  SnapولBBكن مBBعظمها
شBركBات قBطاع خBاص يBتم تBمويBلها مBن أصBحاب رأس املBال االسBتثماري .فBي حBني أن رد
فBعل مBعظم املسBتثمريBن الBقدمBاء عBند الBنظر إلBى تBلك الشBركBات أنBها مBوضBة عBابBرة مBبالBغ
فBBي قBBيمتها ،إال أن الBBدروس املسBBتفادة عBBلى مBBدار الBBسنوات األخBBيرة هBBي أن بBBعض مBBن
ه BBذه الش BBرك BBات تتخ BBلص م BBن م BBشاك BBل ال BBنمو ك BBما ف BBعلت الش BBرك BBات ال BBوج BBيهة .ف BBي ه BBذا
ال BBقسم ،س BBنناق BBش أن ل BBتقييم ش BBرك BBة ق BBائ BBمة ع BBلى املس BBتخدم ،ال ي BBكفي اع BBتبار اإلي BBرادات
والBنفقات اإلجBمالBية فBقط ،ولBكن يBجب الBنظر فBي األسBباب الBتي تBجعل الشBركBة تBنفق هBذه
املBB BبالBB Bغ ،ألن هBB Bناك طBB Bرق جBB Bيدة لBB Bصرف هBB Bذه األمBB Bوال بBB BاملBB Bثل كBB Bما تBB BوجBB Bد طBB Bرق سBB Bيئة
لصرفها.
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الجديداﻟﺠﺪﻳﺪ
مقابلﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
الحالي
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒاملستخدم
تكاليف
تBBمشيا مBBع التحBBليل الBBذي نBBقوم بBBإجBBرائBBه لBBقيمة الشBBركBBات الBBقائBBمة عBBلى املسBBتخدمBBني فBBي
الBBقيمة مBBن املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني واملسBBتخدمBBني الجBBدد ،سنجBBد أن تحBBليل الBBنفقات فBBي
تBBلك الخBBدمBBات املBBرتBBبطة بBBاملشBBتركBBني الBBحالBBيني وفBBي الBBحصول عBBلى عBBمالء جBBدد يBBعد أمBً Bرا
حBيويًBا لBفهم قBيمتها .وملBعرفBة السBبب ،دعBونBا نBعود إلBى الBتقييم الBقائBم عBلى املسBتخدم مBن
شBBركBBة  UberوالBBذي تBBناولBBناه فBBي فBBقرات سBBابBBقة مBBن هBBذا املBBقال .وبBBاسBBتخدام األحBBكام
ال BBصعبة ل BBلغاي BBة ،ف BBقد خ BBصصنا ت BBكال BBيف ت BBشغيل  Uberلخ BBدم BBة املش BBترك BBني ال BBحال BBيني
والBBحصول عBBلى مشBBتركBBني جBBدد وقBBد بBBلغت الBBقيمة  31.5مBBليار دوالر أمBBريBBكي لBBألصBBول
الBB Bتشغيلية .وفBB Bي الجBB Bدول  ،4سBB Bنرى كBB Bيفية تBB Bغيير قBB Bيمة األصBB Bول الBB Bتشغيلية إذا قBB Bمنا
بBBتخصيص نBBفقات الBBتشغيل اإلجBBمالBBية بBBمعدل أقBBل أو أكBBثر لBBلحصول عBBلى املسBBتخدمBBني
الجدد )النفقات املتبقية مقابل خدمة املشتركني الحاليني(:
الج BBدول  :4ق BBيمة أص BBول ت BBشغيل - Uberال BBتكلفة امل BBخصصة ل BBلحصول ع BBلى مس BBتخدم
جديد
النس<بة امل<ئوي<ة ل<لنفقات خ<<دم<<ة املس<<تخدم<<ني ق< <<يمة املس< <<تخدم< <<ني ق< <<يمة املس< <<تخدم< <<ني ق < < < < <ي<م<ة م<س < < < < <ت<خ<دم
Uber
الجدد
الحاليني
ال< < < <<تشغيلية ال< < < <<حال< < < <<ية الحاليني
وال < < < <<تي ت < < < <<م ص < < < <<رف < < < <<ها
ل < < < < <ل < <ح < <ص< <<ول ع < < < < <ل< <<ى
مستخدمني جدد
0%

100%

 6,167دوالر

 18,147دوالر

 24,314دوالر

20%

80%

 10,619دوالر

 19,035دوالر

 29,654دوالر

40%

60%

 15,071دوالر

 19,923دوالر

 34,994دوالر

60%

40%

 19,523دوالر

 20,811دوالر

 40,334دوالر

80%

20%

 23,974دوالر

 21,699دوالر

 45,673دوالر

100%

0%

 28,426دوالر

 22,587دوالر

 51,013دوالر

م BBن الج BBدي BBر ب BBامل BBالح BBظة أن نس BBبة ال BBنفقات ال BBتشغيلية ال BBحال BBية ال BBتي ت BBم ص BBرف BBها ع BBلى
ال BBحصول ع BBلى مس BBتخدم ج BBدي BBد ت BBتزاي BBد ،ل BBيس ب BBشكل م BBفاج“ ،ول BBكن ق BBيمة املس BBتخدم BBني
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الBحالBيني شهBدت ارتBفاعBا ً مBفاجBئا ً وكBذلBك بBالنسBبة لBقيمة املسBتخدمBني الجBدد .تBعتبر الBقيمة
االج BBمال BBية للش BBرك BBة أضخ BBم ع BBند ت BBوج BBيه ك BBاف BBة ال BBنفقات ال BBتشغيلية ن BBحو ال BBحصول ع BBلى
مستخدم جديد وتقديم خدمة غير مكلفة للمستخدمني الحاليني.
االق<تراح األول ل<قيمة املس<تخدم :تBBعتبر الشBBركBBة الBBتي تخسBBر األمBBوال ،وتBBقدم خBBدمBBة
للمسBBتخدمBBني  /املشBBتركBBني الBBحالBBيني أقBBل قBBيمة مBBن الشBBركBBات املBBماثBBلة لBBها فBBي الBBخسارة،
حيث أن النفقات األساسية تنتج من الحصول على مشتركني جدد.

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
ﻣﻘﺎﺑﻞ
املتغيرة
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔمقابل
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒالثابتة
التكاليف
هBناك طBريBقة أخBرى لBتقسيم الBتكالBيف إلBى شBرائBح وهBذا فBي الBتكالBيف الBثابBتة واملBتغيرة.
وب BBعبارة آخ BBر أن ب BBعض م BBن ال BBنفقات ال BBتشغيلية ف BBي الش BBرك BBة ال BBقائ BBمة ع BBلى املس BBتخدم
سBتزيBد مBع املسBتخدمBني والBبعض اآلخBر ثBابBت .بBاسBتخدام  UberكBمثال تBوضBيحي مBرة
أخ BBرى ،ن BBنظر إل BBى ق BBيمة الش BBرك BBة ك BBتوظ BBيف لنس BBبة ت BBكال BBيف  Uberال BBثاب BBتة وال BBواردة ف BBي
جدول ):(٥

النس< <<بة امل< <<ئوي< <<ة ل< <<لنفقات ق < < <<يمة املس < < <<تخدم < < <<ني ق < < <<يمة املس < < <<تخدم < < <<ني قيمة مستخدم Uber
الجدد
الحاليني
الثابتة الحالية
0%

 14,733دوالر

 15,250دوالر

 29,983دوالر

20%

 16,412دوالر

 20,191دوالر

 36,603دوالر

40%

 17,834دوالر

 24,373دوالر

 42,207دوالر

60%

 19,040دوالر

 27,924دوالر

 46,964دوالر

80%

 20,068دوالر

 30,949دوالر

 51,017دوالر

100%

 20,947دوالر

 536 ,33دوالر

 54,483دوالر

جدول  :5قيمة األصول التشغيلية لـ Uber
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وكنسBBبة مBBن الBBتكالBBيف الBBثابBBتة ،فBBقد ارتBBفعت قBBيمة كBBال مBBن املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني والجBBدد
وجBاء الBتفسير مبسBطا ً .هBذا ُيBعرف بBوفBورات الحجBم حBيث كBلما أصBبحت الشBركBات أكBبر،
كلما أصبحت تكاليفها أقل كنسبة من اإليرادات.
االق <<تراح ال <<ثان <<ي ل <<قيمة املس <<تخدم :الشBB BركBB Bة الBB Bتي لBB BديBB Bها نBB Bفقات ثBB BابBB Bتة بBB Bشكل
أسBBاسBBي )لBBن تBBنمو مBBع اإليBBرادات( سBBتكون قBBيمتها أعBBلى مBBن الشBBركBBات املBBتماثBBلة الBBتي
لديها نفقات متغيرة )وفقا لإليرادات(.
ف BBي ع BBمليات ت BBقييم  Uberو  Netflixو  Amazon Primeال BBتي ق BBمنا ب BBتنفيذه BBا ،
ظه BBرت ال BBتكال BBيف ال BBثاب BBتة ك BBتكلفة خ BBدم BBة للمس BBتخدم  /املش BBترك وف BBي ال BBغال BBب ك BBتكال BBيف
شBركBات .فBعلى سBبيل املBثال شBركBة  NetflixلBقد وجBدنBا أن الBعديBد مBن تBكالBيف املBحتوى
هBBي تBBكالBBيف الشBBركBBات وال تBBتعلق بBBشكل مBBباشBBر بBBعدد املشBBتركBBني .فBBي مBBارس ، 2018
اس BBتخدم BBنا ن BBفس إط BBار ال BBعمل ال BBقائ BBم ع BBلى املس BBتخدم ل BBتقييم  Spotifyوه BBي ش BBرك BBة
أخBرى قBائBمة عBلى املشBتركBني ومBتخصصة فBي مBجال املBوسBيقى ولBيس الBفيديBو .وفBي حBني
أن ن BBموذج  Spotifyي BBبدو ك BBنموذج Netflixع BBلى األق BBل ب BBشكل س BBطحي ف BBهو ي BBختلف
ف BBي أح BBد ال BBجوان BBب ال BBهام BBة .ه BBذا وال ت BBقوم  Spotifyب BBإن BBتاج امل BBحتوى األص BBلي – ع BBلى
األقBB Bل فBB Bي مBB Bارس  -2018ولBB Bكن أيBB Bضا تBB BدفBB Bع لBB Bلمحتوى الBB BقائBB Bم عBB Bلى كBB Bيفية اسBB Bتماع
املش BBترك ل BBألغ BBنية م BBما ي BBؤدي إل BBى رب BBط ت BBكال BBيف امل BBحتوى ب BBاملس BBتخدم إل BBى ج BBان BBب أن BBها
ت BBكال BBيف م BBتغيرة .ف BBي الج BBدول  ، 6ق BBمنا ب BBفحص ال BBعواق BBب ع BBلى املش BBترك وق BBيمة الش BBرك BBة
وذلك من خالل تناول شركتني:
جدول ) Netflix :(٦مقابل Spotify

Netflix

Spotify

عدد املشتركني

117.6
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اإليرادات  /املشترك السنوي

 113,16دوالر

 77,63دوالر

نفقات خدمة املشترك )كنسبة مئوية(

18.90%

79.24%

حساب معدل النمو السنوي املركب في
عدد املشتركني

223.93%

369.86%
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القيمة وفقا للمشترك الحالي

 508,89دوالر

 108,65دوالر

تكلفة الحصول على مشترك جديد

 111,01دوالر

 27,30دوالر

القيمة لكل مشترك جديد

 397,88دوالر

 81,35دوالر

قيمة كافة املشتركني الحاليني

 59,845.86دوالر

 7,714.28دوالر

 +قيمة كافة املشتركني الجدد

 137,276.49دوالر

 20,764.56دوالر

تكلفة أعباء الشركات

 111,251.170دوالر

13,139.75

 85,870.65دوالر

 15,339.10دوالر

-

= قيمة األصول التشغيلية

تBBمتلك SpotifyعBBدد قBBليل مBBن األعBBضاء الBBذيBBن يBBقومBBون بسBBداد االشBBتراك وعBBند اإلعBBالن
ع BBنها وس BBداد ك BBل مش BBترك نس BBبة أق BBل ول BBكن اخ BBتلفت ال BBقيمة ب BBني الش BBرك BBتني ب BBشكل ك BBبير
نBظرا الخBتالف نBموذج األعBمال .وحBيث أن تBكلفة املBحتوى مBرتBبطة بBاملشBتركBني بBالنسBبة لـ
 ، SpotifyفBBإنBBها تBBحقق الBBقليل مBBن الBBربBBح الBBتشغيلي عBBن كBBل مشBBترك  ،مBBما يBBؤدي إلBBى
تخفيض القيمة لكل من مشتركيها الحاليني والجدد.

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
زﻳﺎدة املستخدمني
اﻗﺘﺮاﺣﺎت زيادة
اقتراحات
ب BBالنس BBبة للش BBرك BBات ال BBناش BBئة ،ف BBقد اس BBتعرض BBنا مس BBتوى ال BBنمو ب BBوج BBه ع BBام وال BBذي أظه BBر
مس BBتوى ج BBيد وع BBاد ذل BBك ع BBلى زي BBادة م BBعدل ن BBمو الش BBرك BBات ب BBشكل ك BBبير م BBما أدى إل BBى
ارت BB Bفاع ع BB Bمليات ال BB Bتقييم ول BB Bكن ل BB Bم تشه BB Bد الش BB Bرك BB Bات م BB Bعدالت ن BB Bمو م BB Bتكاف BB Bئة .ب BB Bعض
اسBBتراتBBيجيات الBBنمو يBBنتج عBBنها قBBيمة أكBBثر مBBن غBBيرهBBا والBBبعض اآلخBBر يBBنتج عBBنه اهBBدار
ل BBلقيمة .ف BBي ال BBنموذج ال BBقائ BBم ع BBلى املس BBتخدم أو املش BBترك ،ي BBوج BBد ط BBري BBقتني ي BBمكنك م BBن
خBاللBها تBنمية ايBراداتBك .إحBدى الBطريBقتني ،الBحصول عBلى املسBتخدمBني الBحالBيني لشBراء
م BBنتج م BBن م BBنتجات BBك أو خ BBدم BBة م BBن خ BBدم BBات BBك أو أك BBثر أو رب BBما ت BBكون م BBنتجات وخ BBدم BBات
أخBB Bرى قBB Bد تBB BوصBB Bلت إلBB Bيها .أمBB Bا الBB BطريBB Bق األخBB Bرى مBB Bن خBB Bالل الBB Bسعي لBB Bلحصول عBB Bلى
مستخدمني جدد.
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ل BBفحص م BBدى ت BBأث BBير ك BBل ن BBوع م BBن أن BBواع ال BBنمو ع BBلى ال BBقيمة ،دع BBون BBا نس BBترج BBع ال BBتقييم
الBBخاص بشBBركBBة  UberالBBقائBBم عBBلى املسBBتخدم ونBBالحBBظ الBBتأثBBير عBBلى قBBيمة تBBغيير مBBعدل
الBBنمو فBBي إيBBرادات املBBعامBBالت لBBكل مسBBتخدم مBBن املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني وذلBBك مBBن خBBالل
الشكل ):(٢٠
الشكل ) :(٢٠قيمة  – Uberالنمو الناتج من املستخدمني الحاليني

الشكل ) :(٢٠قيمة  – Uberنمو املستخدمني الحاليني
$100,000.00

$50,000.00
$25,000.00
$0.00

قيمة مستخدم ) Uberماليني الدوالر(

$75,000.00

-$25,000.00
0.2

0.16

0.12

0.04

0.08

0

معدل النمو السنوي في اإليرادات/املستخدمني الحاليني
قيمة املستخدمني الجدد

قيمة املستخدمني الحاليني

ت BBم ارت BBفاع م BBعدل ال BBنمو ف BBي اإلي BBرادات ل BBكل مس BBتخدم م BBن  %0إل BBى  %20م BBما دف BBع
بشBركBة  UberمBن شBركBة عBديBمة الجBدوى إلBى شBركBة ذات قBيمة تBتجاوز  62مBليار دوالر.
ونBBنظر حBBالBBيا ً إلBBى تBBأثBBير تBBغيير مBBعدل الBBنمو فBBي عBBدد املسBBتخدمBBني دون املBBساس بBBقيمة
املستخدم الحالي وذلك على النحو الوارد في الشكل ):(٢١
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الشكل ) : (٢١قيمة  – Uberمعدل نمو املستخدم الجديد

بBBينما تBBزداد الBBقيمة مBBع الBBنمو فBBي عBBدد املسBBتخدمBBني الجBBدد أيBBضا ،فBBإن األثBBر أقBBل درامBBا
عBBن املBBتوقBBع .الBBقيمة اإلجBBمالBBية لـ  UberهBBي أكBBثر حBBساسBBية ملBBعدل الBBنمو فBBي اإليBBرادات
لBBكل مسBBتخدم مBBن املسBBتخدمBBني مBBما هBBو عBBليه ملBBعدل الBBنمو فBBي املسBBتخدمBBني ،مBBما يBBؤدي
إلى وضع االقتراح الثالث حول قيمة املستخدم.
االق<<تراح ال<<ثال<<ث ل<<قيمة املس<<تخدم :الشBBركBBة الBBتي تشهBBد نBBموا فBBي مBBعدل االيBBرادات
م BBن خ BBالل زي BBادة اإلي BBرادات ل BBكل مس BBتخدم ت BBعتبر ذات ج BBدارة أك BBثر م BBن ش BBرك BBة م BBماث BBلة
تستمد معدل النمو من زيادة عدد املستخدمني  /املشتركني.
الشBركBات الBناشBئة تBواجBه املBقايBضات والBسؤال هBو هBل تBقوم بBتخصيص املBوارد لBلحصول
عBBلى املسBBتخدمBBني الجBBدد أو الBBسعي لBBلبيع عBBلى نBBحو أكBBثر إلBBى املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني.
وعBلى األقBل فBي حBالBة  ،UberيBبدو أن األرقBام تBشير إلBى أنBه إذا كBان يBجب عBليك وضBع
االولBB BويBB Bات لهBB Bذه األهBB Bداف ،فBB Bيجب أن تBB Bكون األولBB BويBB Bة الBB Bقصوى هBB Bي الBB Bحصول عBB Bلى
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املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني الس BBتخدام الخ BBدم BBة أك BBثر م BBن م BBواص BBلة ال BBبحث ع BBن مس BBتخدم BBني
ج BBدد .وب BBشكل ع BBام ه BBذا ق BBد يفس BBر مل BBاذا ب BBعض ش BBرك BBات ت BBختار ال BBنماذج ال BBقائ BBمة ع BBلى
املBعامBلة دون الBنماذج الBقائBمة عBلى االشBتراك ،حBيث يBوجBد إمBكانBية لBزيBادة اإليBرادات لBكل
مسBBتخدم تBBم اشBBتراكBBه فBBي الBBسابBBق عBBن ذلBBك املسBBتخدم املشBBترك حBBديBBثا ً .نBBموذج شBBركBBة
 ،NetflixيBBعتبر نBBموذج مBBن الBBنماذج الBBبحتة الBBقائBBمة عBBلى االشBBتراك ،ويBBجب أن تBBحصل
عBلى مBعدل عBالBي مBن الBنمو مBن زيBادة عBدد املشBتركBني ،ولBكن نBموذج  AmazonنBموذج
م BBرك BBب ،ح BBيث ي BBأت BBي ج BBزء م BBن االي BBرادات م BBن ن BBفقات أع BBضاء  Primeأك BBثر م BBن األع BBضاء
الحاليني.

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
زﻳﺎدة املستخدمني
اﻗﺘﺮاﺣﺎت زيادة
اقتراحات
الBنظر إلBى الشBركBة كشBركBة قBائBمة عBلى املسBتخدم أو املشBترك يBمكن أن تBكون مBفيدة فBي
ف BBك رم BBوز ك BBيف ومل BBاذا ي BBقوم BBون ب BBوض BBع ال BBخيارات االس BBترات BBيجية واخ BBتيار األع BBمال ال BBتي
يBقومBون بBتنفيذهBا .وفBي هBذا الBقسم ،نBضع إطBارا ً لBلعمل عBلى تBصنيف الشBركBات الBكبرى
والشBBركBBات الBBجيدة والBBعاديBBة ومBBن ثBBم نسBBتخدم هBBذا اإلطBBار لBBفهم بBBعض الBBكلمات املBBعقدة
ال BBتي ت BBرد ك BBثيرا ً ف BBي األع BBمال ،م BBثل م BBزاي BBا رب BBط الش BBبكات ،وال BBبيان BBات الضخ BBمة وح BBتى
الخيارات الحقيقية.

واﻟﻘﺒﻴﺢ
واﻟﺴﻴﺊوالقبيح
اﻟﺠﻴﺪ والسي“
الجيد
إذا ق BBمت ب BBتطبيق إط BBار ع BBمل ق BBائ BBم ع BBلى املس BBتخدم ،ف BBإن ق BBيمة ت BBلك الش BBرك BBة ت BBأت BBي م BBن
الجBمع بBني قBيمة املسBتخدم الBحالBي وقBيمة املسBتخدم الجBديBد .مBع االحBتفاظ بBوضBع ثBابBت
فBBإنBBك تBBريBBد أن تBBتوافBBر لBBديBBك املBBقدرة عBBلى وضBBع نBBموذج عBBمل يBBجعل للمسBBتخدم الBBحالBBي
ق BBيمة م BBرت BBفعة ج BBدا م BBع ع BBدم تح BBميل ت BBكال BBيف م BBرت BBفعة إلض BBاف BBة مس BBتخدم BBني ج BBدد .وف BBي
الBBواقBBع ،تBBلك الBBظاهBBرتBBني فBBي الBBعموم ال يBBمكن جBBمعهما سBBوي Bاً ،ألن مBBالمBBح األعBBمال الBBتي
تBBسمح لBBك بBBإضBBافBBة مسBBتخدمBBني جBBدد بBBتكلفة مBBنخفضة عBBادة تBBسمح أيBBضا ملBBنافBBسيك أن
تح BBذو ن BBفس الح BBذو .ون BBتيجة ل BBذل BBك ،ف BBيمكن مل BBناف BBسيك ت BBتبع ال BBعمالء ال BBتاب BBعني ل BBك ،م BBما
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يتسBبب فBي انBخفاض مBعدالت التجBديBد والBتدفBقات الBنقديBة لBكل مسBتخدم وبBالنسBبة لBهم،
قBBيمة كBBل مسBBتخدم مBBن املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني .وحBBتى تBBتمكن مBBن الBBنجاح عBBند انBBخفاض
ك BBال م BBن ق BBيمة ك BBل مس BBتخدم وال BBتكلفة م BBقاب BBل ال BBحصول ع BBلى املس BBتخدم BBني الج BBدد ،ف BBإن BBك
تBBحتاج إلBBى نBBموذج لBBديBBه الBBكثير مBBن املسBBتخدمBBني .وعBBلى الBBعكس فBBيمكن لBBك أن تBBتعايBBش
مBع نBموذج "املسBتخدم الBحصري" ،حBيث تBمتلك عBدد قBليل نسBبيا مBن املسBتخدمBني الBذيBن
ب BB Bدوره BB Bم ي BB Bقدم BB Bون ق BB Bيمة ع BB Bال BB Bية ل BB Bكل مس BB Bتخدم وك BB Bذل BB Bك ارت BB Bفاع ت BB Bكلفة ال BB Bحصول ع BB Bلى
املسBتخدمBني ،ومBع ذلBك مBعظم مBعدالت الBنمو الBخاصBة بBك ال بBد أن تBأتBي مBن عBمليات بBيع
أكBثر للمسBتخدمBني الBحالBيني لBديBك .ومBع ذلBك فBتوجBد مجBموعBة واحBدة ،وهBي تBعتبر مBدمBرة
ل BBلقيمة ف BBي ح BBال BBة أن ك BBان ل BBدي BBك مس BBتخدم BBني ح BBال BBيني ذو ق BBيمة م BBنخفضة ول BBكن ت BBكال BBيف
الBB Bحصول عBB Bلى مسBB BتخدمBB Bني جBB Bدد تBB Bعتبر مBB BرتBB Bفعة .يBB Bحتوى جBB Bدول  7عBB Bلى جBB Bمع قBB Bيمة
املستخدم الحالي والقيمة لكل مستخدم ونتائج األعمال:
تكلفة مستخدم جديد :مرتفعة

تكلفة مستخدم جديد :منخفضة

نجوم القيمة:
ق < < < <<يمة املس < < < <<تخدم ال < < < <<حال < < < <<ي :أعمال املستخدم الحصري
س BBتلقي الش BBرك BBات ال BBترك BBيز ع BBلى ال BBحصول هBBي نBBجوم قBBيمة أعBBمال املسBBتخدم ولBBديBBهم مBBزايBBا
مرتفعة
ع BBلى مس BBتخدم BBني م BBن ذوي ال BBقيمة امل BBرت BBفعة تBنافBسية قBويBة )والBتي تBسمح لBهم بBالBحفاظ عBلى
تكلفة أقل للحصول على مستخدمني جدد(
والحفاظ عليهم والبيع أكثر لهم
تسليع أعمال املستخدم
ق< < < <<يمة املس< < < <<تخدم ال< < < <<حال< < < <<ي  :كارثية
ت BB B Bلك الش BB B Bرك BB B Bات ق BB B Bد ت BB B Bمتلك ال BB B Bعدي BB B Bد م BB B Bن الش BB Bرك BB Bات ال BB Bتي ت BB Bمتلك م BB Bعظم املس BB Bتخدم BB Bني
منخفضة
املس BBتخدم BBني ول BBكنهم ف BBي امل BBقاب BBل يخس BBرون ستفوز ويكون لديها أعلى قيمة
األمBBوال بBBاسBBتمرار حBBتى فBBي حBBالBBة نBBمو تBBلك
الشركات
جدول  :7قيمة املستخدم الحالي  /تكاليف الحصول على مستخدم جديد

هBذا اإلطBار يBعتبر مBن األطBر املBفيدة فBي فBهم كBيف يBمكن لBبعض الشBركBات الBقائBمة عBلى
املس BBتخدم أن ت BBكون مس BBتقلة ب BBذات BBها .ت BBلك الش BBرك BBات ي BBمكن ل BBها االس BBتفادة م BBن م BBيزات BBهم
ال BBتناف BBسية ل BBتخفيض ت BBكال BBيف ال BBحصول ع BBلى ع BBمالئ BBهم وف BBي ن BBفس ال BBحني ال BBحفاظ ع BBلى
ارتفاع قيمة العميل .وهذه الفئة تظل استثنائية وليس القاعدة األساسية.
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اﻟﻀﺨﻤﺔ
مزايارﺑﻂ
ﻣﺰاﻳﺎ
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎتالضخمة
اﻟﺸﺒﻜﺎت والبيانات
ربط الشبكات
تBBعتبر اسBBتراتBBيجيات الشBBركBBات مBBولBBعة بBBالBBكلمات املBBعقدة ونBBسمع هBBذه األيBBام فBBي شBBركBBات
الBتقنية الحBديBثة عBن مBزايBا ربBط الشBبكات والBفوائBد الBعائBدة مBنها ،حBيث يBصبح مBن السهBل
لهBBذه الشBBركBBات أن تBBنمو كBBلما كBBبر حجBBمها بBBدالً مBBن مBBواجBBهة املBBزيBBد مBBن الBBصعاب ،كBBما
كBان الBحال مBع شBركBات الBتقنية الBقديBمة .وفBي الBسياق الBخاص بBالشBركBات الBقائBمة عBلى
املسBBتخدم ،يتجBBلى ذلBBك فBBي بBBعديBBن قBBمنا بBBإلBBقاء الBBضوء عBBليهما فBBي الجBBدول الBBوارد أدنBBاه
مBBن خBBالل زيBBادة قBBيمة املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني وخBBفض تBBكلفة الBBحصول عBBلى مسBBتخدمBBني
جدد في نفس الوقت.
نBBسمع عBBلى نBBحو مBBتزايBBد بBBشأن احBBتماالت وجBBود الBBبيانBBات الضخBBمة ،وهBBنا مBBرة أخBBرى،
يBمكن لBلنموذج الBقائBم عBلى املسBتخدم بBتقديBم الBتفسير حBول كBيف أن تBكون تBلك الBبيانBات
لBصالBح بBعض الشBركBات الBقائBمة عBلى املسBتخدم  .هBذا ويBمكن لهBذه الشBركBات اسBتخدام
الBBبيانBBات الBBتي يBBتم تBBحصيلها بBBمعرفBBتنا ،وغBBالBBبا فBBي عBBملية اسBBتخدام مBBنتجاتBBها ،ولBBيس
فBBقط مBBن أجBBل الBBتعلق بخBBدمBBاتBBها )زيBBادة مBBعدالت التجBBديBBد وقBBيمة املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني(
ول BB Bكن الس BB Bتهداف مس BB Bتخدم BB Bني ج BB Bدد )الح BB Bد م BB Bن ت BB Bكلفة ال BB Bحصول ع BB Bلى املس BB Bتخدم BB Bني
الجدد(.
Bجاح BBا وال BBقائ BBمة ع BBلى املس BBتخدم أو املش BBترك ال BBحال BBي
إذا ن BBظرت إل BBى أك BBثر الش BBرك BBات ن B ً B
فس BB B Bتكون Googleو  Facebookو Netflixورب BB B Bما ح BB B Bتى  Amazonف BB B Bي ه BB B Bذه
الBB BقائBB Bمة ،حBB Bيث يBB Bبدو لBB Bنا أنBB Bهم اسBB BتخدمBB Bوا كBB Bال مBB Bن مBB BزايBB Bا ربBB Bط الشBB Bبكات والBB BبيانBB Bات
الضخBB Bمة عBB Bلى نBB Bحو أفBB Bضل ربBB Bما أكBB Bثر مBB Bن الشBB BركBB Bات األخBB Bرى عBB Bلى مBB Bدار الBB BتاريBB Bخ.
Googleو  Facebookل BBدي BBها ح BBصص س BBائ BBدة ف BBي م BBجال اإلع BBالن BBات ال BBتجاري BBة ع BBلى
االنBترنBت وتBتزايBد تBلك األسBهم والBحصص كBل عBام .11وقBد تBمتعت  NetflixبBاملBقدرة عBلى
زيBادة مشBتركBيها كBل عBام بBشكل كBبير عBلى مBدى الBسنوات الخBمس املBاضBية ،حBتى اتBسع
 11لدى  Facebookو  Googleحصة تبلغ  ٪٦٠من سوق االعالنات االلكترونية ،والتي شكلت ما يقارب  ٪٨٠من النمو في
مجال اإلعالنات االلكترنية في عام .٢٠١٧
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ن BBطاق BBها  ،وي BBمكن ال BBقول أن ال BBبيان BBات ال BBتي ت BBقوم بتج BBميعها ت BBكون ب BBناء ع BBلى ت BBفضيالت
مش BBترك BBيها م BBما ي BBساع BBد الش BBرك BBة ع BBلى االت BBجاه ن BBحو ال BBنجوم BBية م BBع ارت BBفاع ال BBقيمة ل BBكل
مشترك حالي وتكاليف منخفضة للحصول على مستخدم.

نماذج اﻹﻳﺮادات
ﻧﻤﺎذج
اإليرادات
ف BBي ج BBزء س BBاب BBق م BBن ه BBذا امل BBقال ،ت BBناول BBنا ث BBالث BBة ن BBماذج م BBختلفة ل BBألع BBمال وال BBتي ي BBمكن
ت BBطبيقها م BBن ق BBبل الش BBرك BBات ال BBقائ BBمة ع BBلى املس BBتخدم وال BBقائ BBمة ع BBلى املش BBترك :ال BBنماذج
الBقائBمة عBلى اإلعBالنBات واملBعامBالت واالشBتراك .حBتى يBمكن فBهم الBطريBقة الBتي تBؤثBر تBلك
الBBنماذج عBBلى الBBقيمة ،دعBBنا نBBرى كBBيف تBBختلف تBBأثBBيرهBBا عBBلى محBBركBBات الBBقيمة الBBرئBBيسية
في الجدول ):(٨

محرك القيمة

املعاملة

االشتراك

اإلعالنات

ت<ش < < < < <ب<ث امل<س < < < < <ت<خ<دم )ع < < < < <م<ر م< <<رت< <<فع )ح< <<ياة م< <<ترف< <<ه وم< <<دى م <<توس <<طة )ح <<ياة م <<توس <<طة و م< <<نخفضة )ح< <<ياة م< <<نخفضة و
مدى احتمالية التجديد(
مدى احتمالية التجديد(
املس< < <<تخدم وم< < <<دى اح< < <<تمال< < <<ية احتمالية التجديد(
التجديد(
ال <ت <ن<<بؤ ب< < < < <<اإلي< < < < <<رادات ل < < < < <ك<<ل مرتفع )معدل خصم منخفض(
مستخدم )معدل الخصم(

التنبؤ م<<نخفض )م<<عدل خ<<صم م < < <<توس < < <<ط )م < < <<توس < < <<ط م < < <<عدل
الخصم(
مرتفع(

اإلي<رادات وف<قا ل<نمو املس<تخدم م<نخفض )م<عدل ن<مو م<نخفض م<نخفض )م<عدل ن<مو م<نخفض م<<توس<<ط )م<<عدل ن<<مو م<<توس<<ط
في اإليرادات  /املستخدم(
في اإليرادات  /املستخدم(
في اإليرادات  /املستخدم(
)معدل النمو السنوي (
م<<عدل ال<<نمو ف<<ي املس<<تخدم<<ني م <<نخفض )م <<عدل ن <<مو س <<نوي م< <<توس< <<ط )م< <<عدل ن< <<مو س< <<نوي م<رت<فع)م<عدل ن<مو س<نوي م<رك<ب
)م<<عدل ن<<مو س<<نوي م<<رك<<ب ف<<ي م< < < < <<رك< < < < <<ب م < < < < <ن<خ<ف<ض ف< < < < <<ي  #م< < < < <<رك< < < < <<ب م< < < < <<توس< < < < <<ط ف< < < < <<ي  #مرتفع في  #املستخدمني(
املستخدمني(
املستخدمني(
 #املستخدمني(
ت<كلفة إض<اف<ة مس<تخدم<ني ج<دد م< < < <<رت< < < <<فع )ت< < < <<كلفة م< < < <<رت< < < <<فعة  /م < <<توس < <<ط )ت < <<كلفة م < <<توس < <<طة  /م< <<نخفض ) ت< <<كلفة م< <<نخفضة /
مستخدم جديد(
مستخدم جديد(
مستخدم جديد(
)تكلفة /مستخدم جديد(

جدول  :8نماذج إيرادات املستخدم أو املشترك

الBنموذج الBقائBم عBلى اإلعBالنBات مBن شBأنBه اإلسBراع مBن مBعدل نBمو املBؤسBسة فBي الBسنوات
األولBى لBها ويBعمل الBنموذج الBقائBم عBلى االشBتراك عBلى تBحقيق مBعدل نBمو مسBتقر ،ونجBد
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أن الBB Bنموذج الBB BقائBB Bم عBB Bلى املBB BعامBB Bلة لBB BديBB Bه اإلمBB BكانBB Bية مBB Bن بBB Bني الBB Bثالث نBB Bماذج عBB Bلى نBB Bمو
اإليرادات من املستخدمني الحاليني.
االق<تراح ال<راب<ع ل<قيمة املس<تخدم :نBBموذج اإليBBرادات األمBBثل سBBيختلف مBBن مBBؤسBBسة
ألخ BBري م BBعتمدا ف BBي ذل BBك ع BBلى م BBكان ت BBواج BBده BBم ف BBي دورة ال BBحياة وامل BBنتج أو الخ BBدم BBة
امل BBعروض BBة وم BBا إذا ك BBان BBت ت BBلك ال BBنماذج ت BBرك BBز ع BBلى ن BBمو املس BBتخدم أو ن BBمو اإلي BBرادات أو
استدامة اإليرادات.

اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
الخيارات الحقيقية
هBل الشBركBة الBتي لBديBها قBاعBدة ضخBمة مBن الBعمالء املخBلصني لBديBها خBيارات )تBؤدي إلBى
إضBافBة عBالوة إلBى قBيمتها(؟ فBي حBني أنBه مBن الBصعب تBقييم الBخيارات الBحقيقية ،ويBمكن
أن يوجهنا التركيز على املستخدم في هذا السياق كما يوضحه الشكل ).(٢٢
القيمة الخيارية الحقيقية ستشهد ارتفاعا مع وجود مستخدمني أكثر تشبثا ووال ًء

قيمة خيارية حقيقية للمؤسسة
ستشهد ارتفاعا مع عدد
املستخدمني

مدى تشبث ووالء املستخدم
حياة )املرحلة العمرية( املستخدم = الحياة االختيارية
عدد السنوات التي حافظ املستخدم  /املشترك على وجوده كمستخدم

عدد املستخدمني

عدد املستخدمني الحاليني

x

ال BBتدف BBقات ال BBنقدي BBة امل BBتوق BBعة م BBن امل BBنتجات
الج BB B B Bدي BB B B Bدة= ق BB B B Bيمة األص BB B B Bل )األص BB B B Bول(
الضمنية
*املنتجات/الخدمات التكميلية
* إمكانية دخول املستخدم

القيمة الخيارية الحقيقية لكل مستخدم

ت BBكلفة ت BBقدي BBم م BBنتجات ج BBدي BBدة= س BBعر
املمارسة باأللف )(k
* نوع املنتج  /الخدمة
* حجم السوق

=

القيمة الخيارية الحقيقية
لكل مستخدم حالي

عBدم الBيقني بBشأن الBتدفBق الBنقدي/املسBتخدم = الBتبايBن
في نموذج االختيار الحقيقي
*التغيرات التقنية
* التغيرات في اتجاهات العميل

كثرة االستخدام

مخاطر املستخدم

سBتشهد الBقيمة الBخياريBة الBحقيقية ارتBفاعBا مBع كBثرة االسBتخدام حBيث أن املسBتخدمBني
كثيري االستخدام أكثر تقبالً للمنتجات والخدمات الجديدة

س BBتشهد ال BBقيمة ال BBخياري BBة ال BBحقيقية ارت BBفاع BBا م BBع ع BBدم
اليقني حول التقنية والعمالء

الشكل ) :(٢٢الخيار في قاعدة املستخدم
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تBBنتج قBBيمة الBBخيار الBBحقيقي مBBن الBBحصريBBة وبBBمدى تشBBبث املسBBتخدمBBني لBBديBBك بBBالخBBدمBBة
وكBثافBة املسBتخدمBني وكBذلBك قBاعBدة الBعمالء الBتي يBمكنك اسBتخدامBهم فBي تجBربBة املBنتجات
والخدمات األخرى حيث ترتفع القيمة بعدد املستخدمني.
االق<تراح ال<خام<س ل<قيمة املس<تخدم :الBقيمة الBخياريBة مBن قBاعBدة املسBتخدم سBتشهد
ارتBBفاعBBا هBBائBBال فBBي املBBؤسBBسات الBBتي تBBمتلك مسBBتخدمBBني متشBBبثني بBBالخBBدمBBة وكBBثافBBة فBBي
املسBتخدمBني فBي الشBركBات الBتي لBيس لBديBها مسBتقبل يBمكن الBتنبؤ بBه نBظرا لBلتغيرات فBي
املنتج  /الخدمة والتقنية وتوجهات العميل.
وح BBتى ن BBفهم ك BBيف أن ال BBنقاش ح BBول ال BBخيارات ال BBحقيقية م BBن ش BBأن BBه أن ي BBؤث BBر ب BBدوره م BBع
وج BB Bود الش BB Bرك BB Bة ال BB Bقائ BB Bمة ع BB Bلى املس BB Bتخدم ودراس BB Bة الـ Facebookو Amazon
 PrimeكBمثال .بBالنسBبة للـ  FacebookفBلديBها  2.2مBليار مسBتخدم مBن ذوي الBكثافBة
ول BBكنها ح BBال BBيا ت BBحقق م BBعظم إي BBرادات BBها م BBن اإلع BBالن BBات .وم BBع ذل BBك ن BBأخ BBذ ف BBي االع BBتبار أن
مسBBتخدمBBي الـ  FacebookفBBي الBBنظام االيBBكولBBوجBBي ألكBBثر مBBن سBBاعBBة يBBومBBيا ً مBBع الBBنظر
ف BB Bي االح BB Bتماالت .ه BB Bذا وي BB Bمكن أن ي BB Bبيع الـ  Facebookع BB Bروض للتس BB Bلية أو ي BB Bعرض
مBنتجات وخBدمBات لBلبيع بBالتجBزئBة  ،فBي حBالBة اعBتقاد الشBركBة بBاحBتمال تBحقيق الBربBح .مBع
 ، Amazon PrimeفBإن احBتمال تBصاعBد عBدد األعBضاء عBن  100مBليون عBضو فBي
 Primeم BBمن ك BBان والئ BBهم لـ Amazonب BBناء ع BBلى ال BBتفاع BBالت امل BBتعددة ف BBي ال BBساب BBق
مBBعها وذلBBك يBBخضع لBBرهBBن إشBBارة الشBBركBBة والBBتي تBBمتلك جBBيشا ً إلعBBادة تBBوزيBBع تBBطبيقات
 AmazonغBB BالBB Bبا فBB Bي أي مBB Bجال مBB Bن مBB Bجاالت الBB Bعمل الBB Bتي تBB Bختار اسBB BتهدافBB Bها ويBB Bتم
السBBداد مBBن خBBالل عBBملية بBBاي بBBال ) (PaypalإلBBى  CVSفBBي وصBBفات األدويBBة .وعBBلى
ال BBنقيض  ،ي BBجب أن ن BBناق BBش ن BBموذج  Netflixوال BBذي ل BBدي BBها اح BBتمال BBية ل BBلصعود أق BBل م BBن
غيرها من حيث املنتجات والخدمات األخرى التي يمكن للشركة بيعها للمشتركني.
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واﻷﻋﻀﺎء
واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺗﺴﻌﻴﺮ
واالعضاء
واملشتركني
تسعير املستخدمني
الBكثير مBن التحBليالت املBالBية واالسBتثماريBة اسBتندت إلBى الBتسعير ولBيس الBقيمة الBذاتBية
ومBBع مBBقارنBBة املحBBللني لBBألسBBعار الBBنموذجBBية أو املBBتعددة عBBلى مسBBتوى الشBBركBBات وذلBBك فBBي
مج BBموع BBة م BBن الش BBرك BBات امل BBناظ BBرة لتح BBدي BBد أي BBهما رخ BBيصة أو م BBكلفة ع BBلى أس BBس نس BBبية.
وحBيث أن الBعديBد مBن تBلك املBقارنBات تBم تBنفيذهBا عBلى مسBتوى الشBركBات الBربBحية الBقائBمة،
فBال يBجب ان نBتفاجBأ أن مBعظم املBضاعBفات الBشائBعة املسBتخدمBة تBمت وفBقا لBسعر الBسوق
)س BBواء ق BBيمة ح BBقوق امل BBلكية أو ق BBيمة امل BBنشأة( ك BBمضاع BBف ل BBألرب BBاح ) PEو ق BBيمة امل BBنشأة
مBقابBل االربBاح قBبل الBفوائBد والBضرائBب( والBتدفBقات الBنقديBة) قBيمة املBنشأة مBقابBل األربBاح
قBBبل الBBفوائBBد والBBضرائBBب واالسBBتهالك وإهBBالك الBBديBBن( أو الBBقيمة الBBدفBBتريBBة .مBBع الشBBركBBات
الBناشBئة ،وتBقاريBر الBخسارة ،فBإن الBتراجBع يBكون فBي مBضاعBفات االيBراد بBوجBه عBام ولBكن
عBB Bند التحBB Bدث عBB Bن الشBB BركBB Bة بBB Bشكل رئBB Bيسي فBB Bهي تBB Bمتلك الBB BعديBB Bد مBB Bن املسBB BتخدمBB Bني أو
املشBتركBني ولBكن الBقليل مBن حBيث اإليBرادات أو األربBاح ،حBيث لBن نBتفاجBأ مBن بBدء املحBللني
ف BBي ت BBقييم ال BBسوق ت BBدري BBجيا م BBقاب BBل ع BBدد املس BBتخدم BBني أو املش BBترك BBني إلص BBدار أح BBكام BBهم
الخاصة باالستثمار.

اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ املبدئي
التسعير
فBBي حBBني ال يBBوجBBد مBBا يBBعتبر خBBطأ فBBي عBBالBBم الBBتسعير وذلBBك مBBن خBBالل مBBقارنBBة الBBسعر أو
املسBB Bتخدم أو قBB Bيمة املBB Bنشأة أو املشBB Bترك عBB Bلى مسBB Bتوى الشBB BركBB Bات ،يBB Bجب أن تBB Bقدم لBB Bنا
مBB BناقBB BشاتBB Bنا حBB Bول محBB BركBB Bات قBB Bيمة الشBB BركBB Bات الBB BقائBB Bمة عBB Bلى املسBB Bتخدم نBB Bظرة واضBB Bحة
لألساليب املضللة في حساب السعر وفقا لعدد املستخدمني .وفيما مثالني على ذلك:
• م BBعدل ن BBمو املس BBتخدم :ك BBاف BBة االع BBداد األس BBاس BBية للمس BBتخدم BBني ت BBقسم ق BBيمة
الBB Bسوق الBB BحالBB Bية عBB Bلى عBB Bدد املسBB BتخدمBB Bني الBB BحالBB Bيني .ولBB Bكن قBB Bد تBB Bعكس قBB Bيمة
ال BBسوق ل BBيس ف BBقط املس BBتخدم BBني ال BBحال BBيني ول BBكن أي BBضا املس BBتخدم BBني الج BBدد
الBذي يBتوقBع الBسوق أن تBحصل عBليهم الشBركBة فBي الBسنوات املBقبلة .مBع ثBبات
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بBقية الBعوامBل ،يBجب أن نBتوقBع للشBركBات مBعدل نBمو أقBل فBي عBدد املسBتخدمBني
في املستقبل ليتم تداولهم بمضاعفات أقل من قاعدة املستخدم الحالية.
• كBثافBة  /مBشاركBة املسBتخدم :لBيس كBافBة املسBتخدمBني الBحالBيني مBتشابهBني مBن
حBيث الBقيمة املBضافBة .الشBركBة الBتي لBديBها كBثافBة أكBثر فBي املسBتخدمBني والBتي
مBB Bن شBB BأنBB Bها تBB Bحقيق إيBB Bرادات أكBB Bثر مBB Bن ضBB Bرورة تBB BداولBB Bها بBB BأعBB Bلى سBB Bعر لBB Bكل
مسBBتخدم وذلBBك عBBن مBBثيالتBBها مBBن الشBBركBBات الBBتي ال تBBتمتع بBBكثافBBة كBBبيرة فBBي
مستخدميها.
وفBBي جBBزء سBBابBBق مBBن هBBذا الBBفصل ،أشBBرنBBا إلBBى نBBماذج إيBBرادات مBBختلفة وهBBي تBBتراوح مBBا
بBBني إعBBالنBBات إلBBى اشBBتراكBBات إلBBى مBBعامBBالت وكBBيف أن كBBل نBBموذج مBBن نBBماذج اإليBBرادات
يBنتج عBنه تجBميع مBختلف مBن إيBرادات ومBخاطBر ومBعدل نBمو املسBتخدم .فBي حBالBة مBقارنBة
الش BBرك BBات ال BBقائ BBمة ع BBلى املس BBتخدم وال BBتي ل BBدي BBها ن BBماذج إي BBرادات م BBختلفة م BBع الش BBرك BBات
املBBناظBBرة  ،يBBجب أن تBBتوخBBى الحBBذر حBBول الشBBركBBات الBBقائBBمة عBBلى الBBسعر بBBشكل بBBحت أو
قيمة املنشأة وفقا لكل مستخدم.

اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎتالتسعير
مراقبة عملية
مBن إحBدى املBزايBا اإلضBافBية الBناشBئة فBي عBملية تBقييم املسBتخدم ،هBي تBقديBم إطBار عBمل
لBBتقييم سBBبب اخBBتالف قBBيم املسBBتخدمBBني عBBلى مسBBتوى الشBBركBBات .ولBBذلBBك يBBمكن إضBBافBBة ال
تBقدر بBثمن لتحBليل الBتسعير ،حBيث يBمكن مBراقBبة االخBتالفBات فBي الBتسعير عBلى مسBتوى
الش BBرك BBات ب BBدال م BBن م BBقارن BBة ال BBسعر ل BBكل مس BBتخدم  ،وذل BBك ب BBاس BBتخدام أس BBعار اف BBتراض BBية
لBقياس املBتغيرات الBتي يBجب أن تBؤدي إلBى اخBتالف الBتسعير .ويBلخص الجBدول ) (٩تBلك
امل BBتغيرات ،وال BBتي تس BBتند إل BBى ح BBد ك BBبير ع BBلى إط BBار ال BBقيمة ف BBي ال BBقسم األخ BBير ،وم BBاذا
ي BBمكن أن تس BBتخدم ل BBقياس ه BBذه امل BBتغيرات) .الح BBظ أن ال BBسعر ل BBكل مس BBتخدم ف BBي ه BBذا
الجBدول يBشير إلBى الBقيمة الBسوقBية للشBركBة مBقسومBا عBلى عBدد املسBتخدمBني وهBو مBقياس
التسعير(.
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املتغير

املعلومات االفتراضية

االثار املترتبة على التسعير

تش < <<بث املس < <<تخدم ب < <<الخ < <<دم < <<ة )ال < <<فترة املس<تخدم<ني األك<ثر تش<بثا ب<الخ<دم<ة  <-معدالت تجديد املستخدم
اعلى
العمرية ومعدل التجديد(
السعر /املستخدم
كثافة املستخدم
)التدفقات النقدية الحالية(

املستخدمني األكثر كثافة  <-اعلى
السعر /املستخدم

ال <<فترة ال <<زم <<نية للمس <<تخدم  /اس <<تخدام
التطبيق

اهتمام املستخدم
)النمو في التدفق النقدي(

املستخدمني األكثر اهتماما  <-اعلى
السعر /املستخدم

ع< <<دد وق< <<يمة امل< <<عام< <<الت  /املس< <<تخدم و
نموذج اإليرادات

مخاطر املستخدم
)عدم اليقني من التدفق النقدي(

زيادة معدل عدم اليقني  <-أقل
السعر /املستخدم

ن<موذج اإلي<رادات )ن<ماذج االش<تراك أق<ل
خطورة من نماذج املعاملة(

تكلفة إضافة مستخدم جديد

تكلفة أعلى  <-سعر أقل  /مستخدم

تكلفة إضافة مستخدم جديد

النمو في عدد املستخدمني الجدد

م<عدل ن<مو املس<تخدم ع<لى ن<حو م<رت<فع عدد املستخدمني الجدد املضافني
< اعلىالسعر /املستخدم

أعباء الشركات

ارت<فاع م<عدل األع<باء  <-ع<دم ال<يقني م<ن ت < < <<كال < < <<يف الش < < <<رك < < <<ة ال < < <<غير م < < <<رت < < <<بطة
ال<تأث<ير ع<لى ال<سعر  /املس<تخدم )ال<قيمة ب<املس<تخدم<ني كنس<بة م<ئوي<ة م<ن ال<تكلفة
أع <<لى م <<ن ال <<نمو ول <<كن م <<عدل امل <<خاط <<ر االجمالية
مرتفع(
الجدول ) :(٩اآلثار املترتبة على تسعير العضو

بBBاسBBتخدام هBBذا الجBBدول ،يBBمكنك أن تBBلقي نBBظرة سBBريBBعة حBBول سBBبب ارتBBفاع الBBسعر لBBكل
مس BBتخدم ف BBي ال  Facebookب BBكثير ع BBن س BBعر ك BBل مس BBتخدم ف BBى  Twitterألن األول
ك BBان ل BBدي BBه ال BBكثير م BBن املس BBتخدم BBني املخ BBلصني وم BBن ذوي ال BBكثاف BBة وم BBا س BBبب ان BBخفاض
ال BBسعر ل BBكل مس BBتخدم ف BBى  Blue Apronع BBندم BBا ح BBصلت ش BBرك BBة ال Amazonع BBلى
شBBركBBة  Whole FoodكBBما قBBام املسBBتثمرون بBBإعBBادة تBBقييم نBBمو املسBBتخدمBBني وتBBكالBBيفهم
ف BBي الش BBرك BBة ح BBيث أص BBبحت ش BBرك BBة  Amazonه BBي الش BBرك BBة امل BBناف BBسه .ون BBرج BBع م BBرة
اخBرى  ،بBأن مBن املBمكن ان تBأخBذ املBسألBة مBع حBقيقة ان الBتسعير الBصحيح يBتطلب مBنك
ان يBكون لBديBك مBعلومBات حBول خBصائBص املسBتخدم سBواء غBير مBتاح او مBتاح بBشكل غBير
Bتثمرا ،هBBذه هBBي املBBؤشBBرات الBBتي يBBجب ان
مسBBتمر .مBBنظورنBBا هBBو ،إذا كBBنت محBBلالً أو مسً B
تBسأل املBديBريBن بBشأنBها واذا كBنت مBنظم او مBن احBدى ُمBعدي الBقواعBد املBحاسBبية هBذا هBو
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نBBوع املBBعلومBBات الBBتي يBBجب أن تBBكون جBBز ًءا مBBن الBBكشف بBBشكل مBBعلن عBBن كBBل شBBركBBة مBBن
الشركات القائمة على املستخدم.

Spotify
ﺗﺴﻌﻴﺮ
تطبيق:(4):4
ﺗﻄﺒﻴﻖ
Spotify
تسعير
فBي مBارس  ,2018اعBلنت  SpotifyانBها اصBبحت شBركBة مBدرجBة بBالBبورصBة  .وقBد تBصارع
املحللون و املستثمرون حول وضع أفضل سعر للشركة بسرعة فتقاربت علي خيارين:
* شBركBات املBقارنBة :اعBطت نBموذج عBمل ل SpotifyلBبث املBوسBيقي للمشBتركBني و تBحصيل كBل
مBن اقBساط االشBتراك و عBائBدات االعBالنBات )مBن خBالل املشBترك املBجانBي( ،الشBركBتني كBانBت
ت BBتبع ال BBقطاع ال BBعام و ل BBهما ن BBفس ن BBموذج ال BBعمل ح BBيث ك BBان BBت  Pandoraش BBرك BBة ب BBث ص BBوت
اخرى و Netflix
*مBBقايBBيس مBBتغيرة :اعBBطت ال Spotifyو PandoraإمBBكانBBية االبBBالغ عBBن خBBسائBBر الBBتشغيل
و كBB Bان لBB Bدى املحBB Bللني ثBB Bالث خBB Bيارات عBB BندمBB Bا تBB Bعلق االمBB Bر بBB BمقايBB Bيس الBB Bتسعير :اإليBB Bرادات
واالرب BBاح االج BBمال BBية وع BBدد املش BBترك BBني و ج BBدول  10ي BBلخص ق BBيمة ك BBل م BBن ه BBذه الش BBرك BBات
الثالثة فى مارس :2018
جدول ) :(١٠األعداد الرئيسية لكل من  Netflixو  PandoraوSpotify
قيمة املشروع
)مليون دوالر
امريكى(

#مستخدمني
)ماليني(

#قسط
املشتركني
)ماليني(

االيرادات
)ماليني دوالر(

نسبة مئوية
من
االعالنات

االرباح
االجمالية
)ماليني دوالر(

Pandora

1,135دوالر

74.70

5.50

1,467دوالر

73.28%

500دوالر

Netflix

137,462دوالر

117.60

118.00

11,693دوالر

0%

4,033دوالر

Spotify

ال ينطبق

159.00

71.00

5,049دوالر

10.17%

1,048دوالر
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ف BB Bي ج BB Bدول ) :(١١نس BB Bتخدم ق BB Bيمة  Pandoraو Netflixال BB Bسوق BB Bية الس BB Bتنتاج م BB Bقاي BB Bيس
ال BBتسعير له BBذه األس BBئلة و اس BBتخدام م BBقاي BBيس ال BBتسعير الس BBتنتاج االس BBعار امل BBنسوب BBة ال BBي
:Spotify
جدول ) : (١١مقاييس التسعير -مقاييس Spotify
تسعير Spotify

التسعير املتعدد
قيمة
املشروع
\املستخدم

قيمة
املشروع
\االيرادات

قيمة
املشروع
\االرباح
االجمالية

املستخدمني

اإليرادات

االرباح
االجمالية

pandora

15.19

0.77

2.27

2,416دوالر

3,906دوالر

2,379

Netflix

1164.93

11.76

34.08

185,224دوالر

59,356دوالر 35,720دوالر

إن ت BBطبيق ق BBيمة امل BBنشأة ل BBدى  Netflixل BBكل مس BBتخدم م BBن 1165دوالر م BBقاب BBل  159م BBليون
مس BBتخدم ي BBنتج ع BBنها ت BBقييم م BBرت BBفع ملس BBتخدم BBني  Spotifyب BBصورة غ BBير ط BBبيعية ت BBبلغ ق BBدره BBا
 185.2مليار دوالر ألصول التشغيل الخاصة بها.
حBBتى ولBBو تBBم الBBتطبيق فBBقط عBBلي  71مBBليون مBBن مسBBتخدمBBني  SpotifyاملBBتميزيBBن فBBال تBBزال
تBB Bحصل مBB Bا يBB Bقرب مBB Bن  88مBB Bليار دوالر .بBB BاسBB Bتخدام التحBB Bليل فBB Bي جBB Bدول ) (٩لBB Bقد قBB Bمنا
بBاملBناقBشة حBول ان مBؤسBسة  NetflixبBحاجBة الBي تBعديBل قBيمة انBخفاض املسBتخدم لBيعكس
ح BBقيقة ان م BBحتوى ت BBكال BBيف  Spotifyذات ص BBلة ب BBاملس BBتخدم و م BBتغيرة م BBع ت BBخفيض ق BBيمة
املسBB Bتخدم كBB Bما هBB Bو مBB BوضBB Bح فBB Bي جBB Bدول ) .(٦فBB Bي هBB Bذا الجBB Bدول نُBB Bقيم مشBB Bترك Spotify
)108.65دوالر( حBB B B B BوالBB B B B Bي خBB B B B Bمس الBB B B B Bقيمة الBB B B B Bتي نBB B B B Bمنحها للمشBB B B B Bترك فBB B B B Bي Netflix
)508.89دوالر( .عند تطبيق هذا التعديل لـ Spotifyنجد التالي :
ت B B B B B Bس B B Bع B B BيBB B Bر االص BB B B B B Bول ال B B B B B Bت B B Bش B B Bغ B B Bي B B Bل B B BيBB B Bة ل *1164.93*71 = Spotifyدوالر
) 17,659=(508.89\108.65م BBليون دوالر .ه BBناك ت BBعدي BBالت اض BBاف BBية ي BBمكنك ال BBقيام ب BBها
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الرتBB Bفاع مBB Bعدل الBB Bنمو فBB Bى  SpotifyوانBB Bخفاض تBB Bكلفة الشBB BركBB Bات لBB Bكنها سBB Bتكون صBB Bغيرة
نسبيا.
تBBطبيق مBBقايBBيس تBBسعير ال PandoraملسBBتخدمBBني  SpotifyيBBنتج عBBدد مBBنخفض بBBصورة
غ BBير ط BBبيعية ول BBكن ه BBذا بس BBبب ف BBي ح BBني ان BBهم ي BBبدو م BBتشابه BBني س BBطحيا ,ل BBدي BBهم اخ BBتالف BBات
كBثيرة فBى نBماذج الBعمل .تBنتج شBركBة  Pandora 73%مBن إيBراداتBها مBن خBالل االعBالنBات
حBيث يسBدد اقBل مBن  %10مBن مشBتركBيها الBرسBوم .لBيس مBن الBغريBب ان قBيمة املBنشأة لBكل
مستخدم اقل بكثير من  Spotifyوأي مقارنات أخرى تصبح موضع نقاش.
االخ BBتالف BBات ب BBني Pandoraو  Spotifyو  Netflixك BBان BBت ك BBبيرة ول BBكن ذل BBك ل BBم ي BBمنع
ال BBتسعير املح BBلي ف BBي األس BBواق امل BBال BBية .ي BBجب اإلش BBارة إل BBى ارت BBكاب األخ BBطاء س BBواء م BBن
املس BBتثمرون ال BBذي BBن ات BBجهوا ل BBالس BBتثمار ف BBي  Spotifyق BBام BBوا ب BBتعزي BBز ن BBشاط BBهم م BBقارن BBة
ب Netflixألن BBها ب BBررت ذل BBك ب BBدف BBع س BBعر أع BBلى ألس BBهم  .Spotifyوك BBذل BBك املس BBتثمرون
الBذيBن اتBجهوا إلBى اسBتخدام مBقارنBة  PandoraالسBتعادة املBزاعBم بBأن  SpotifyلBيس
من الشركات ذات القيمة املرتفعة.
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ﻋﺎﻣﺔ
دروس عامة
دروس
ال نBBلومBBك إذا كBBنت تBBشكك فBBي مBBصداقBBية االفBBتراضBBات املسBBتخدمBBة فBBي هBBذا املBBقال لBBتقييم
الشBركBات الBقائBمة عBلى املسBتخدمBني واملشBتركBني .فBي حBني أنBنا نBشاركBك الBرأي حBول االرقBام
والBبيانBات املسBتخدمBة ونBرى بBأن اإلشBارة إلBيها قBد تBدفBع الشBركBات الBتي تسBتخدم املشBتركBني
واملسBتخدمBني إلBى تBوفBير املBزيBد مBن املBعلومBات عBنها لBتقديBم تBقييم أكBثر دقBة .بBعض الشBركBات
مBثل  Overstockو  Sirius XMو  Dish NetworkتBوفBر بBالBفعل املBزيBد مBن الBتفاصBيل
حBBول قBBواعBBد املشBBتركBBني واملسBBتخدمBBني و قBBد حBBان الBBوقBBت بBBأن نBBضع الشBBركBBات األخBBرى تBBحت
الBضغط لBتتبع الشBركBات الBرائBدة .إذا كBنت مBن أصBحاب رأس املBال االسBتثماري أو مسBتثمر
يBBطلب مBBنك وضBBع أمBBوالBBك فBBي شBBركBBة قBBائBBمة عBBلى املسBBتخدم أو املشBBترك فBBلديBBك الBBقدرة عBBلى
طBBلب هBBذه املBBعلومBBات قBBبل أن تBBقوم بBBاالسBBتثمار .فBBي املBBلحق ) ،(١قBBمنا بBBتطويBBر قBBائBBمة أولBBية
م BBن األس BBئلة ح BBيث وض BBعت ب BBاس BBتخدام اإلط BBار ال BBوارد ف BBي ه BBذا امل BBقال ،ال BBتي ق BBد ت BBرغ BBب ف BBي
الBحصول عBلر إجBابBات عBليها.و إذا كBنت مسBتثمرا ً فBي شBركBة مBتداولBة عBلناً ،فBليس لBديBك نBفس
الBBقوة كBBالشBBركBBات الBBتي يBBمتلكها أصBBحاب رؤوس األمBBوال السBBتخراج املBBعلومBBات مBBن املBBدراء.
ف BBي ال BBوق BBت ن BBفسه ،ن BBعتقد أن م BBتطلبات اإلف BBصاح ع BBن امل BBعلوم BBات للش BBرك BBات ال BBقائ BBمة ع BBلى
املسBتخدمBني واملشBتركBني يBجب أن تBطلب مBن الشBركBات تBقديBم إجBابBات عBلى األسBئلة الBواردة
في امللحق ) (١كجزء من بياناتها املالية.
ح BBتى ل BBو ت BBمكنت م BBن ال BBوص BBول إل BBى ال BBبيان BBات ع BBلى مس BBتوى املس BBتخدم ،ف BBال ي BBجب أن ت BBعتمد
ف BBي ق BBرارت االس BBتثمار ع BBلى ت BBقييم ق BBائ BBم ع BBلى املس BBتخدم ف BBقط ب BBل ي BBجب ال BBتحقق م BBن ال BBتقييم
بBطريBقة أخBرى مBثل الBتقييم مBن أعBلى ألسBفل كBما فBعلنا مBع شBركBة  .Uberوإذا كBانBت الBقيم
الBتي تBحصل عBليها مBختلفة تBما ًمBا ،فBيجب عBليك مBحاولBة حBصر املBدخBالت املسBببة والBنظر فBي
أي أسلوب لديه افتراضات معقولة للمستقبل.
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اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
االستنتاج
ف BBي ه BBذا امل BBقال ،ن BBظرن BBا ف BBي ال BBتقييم املج BBزأ ال BBذي ي BBقوم ب BBتقييم الش BBرك BBات ف BBي أج BBزاء .وه BBو
يسBB Bتخدم غBB BالBB Bبا ً فBB Bي تBB Bقييم األقBB Bسام أو الشBB BركBB Bات الBB BفرديBB Bة مBB Bتعددة األنشBB Bطة والشBB BركBB Bات
الBعاملBية ،وقBد نBظرنBا إلBى املسBتخدمBني واملشBتركBني والشBركBات الBقائBمة عBلى الBعمالء حBيث كBان
الBBتركBBيز فBBي كBBل مBBن عBBملية الBBتقييم والBBتسعير عBBلى املسBBتخدمBBني .ونBBاقBBشنا أن نBBماذج الBBتقييم
الBBذاتBBية يBBمكن تBBكييفها لBBتطبق عBBلى كBBل مBBن املسBBتخدمBBني الBBحالBBيني والجBBدد فBBي الشBBركBBة ومBBن
خ BBالل ه BBذه ال BBقيم ي BBمكن اس BBتخراج ق BBيمة الش BBرك BBة .ك BBما ق BBمنا ب BBعد ذل BBك ب BBاس BBتخدام ن BBماذج
الBتقييم تBلك السBتعراض كBيفية تBسعير املسBتخدمBني فBي الشBركBات ،مBع سBرد املBتغيرات الBتي
قد تتسبب في اختالف السعر بني الشركات.
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السؤال

التقدير

-1كم عدد املستخدمنيِ \املشتركني لديك اليوم؟

الرقم األساسي للعدد

-2كم عدد املستخدمني\املشتركني في الخدمة لديك منذ عام؟
كم عدد هؤالء املستخدمني\املشتركني الذين ما زالوا في الخدمة؟
)إذا كانت بيانات املستخدم متاحة على أساس ربع سنوي أو شهري ،تعتبر
أفضل(

زيادة املستخدم ومعدل التجديد

 -3ما هو الجزء املبني على التقنية في خدمتك و ما هى طبيعة هذه التقنية؟
أو إلى أي مدى خدمتك مبنية علي التقنية؟

حياة املستخدم

-4ما هو نموذج اإليرادات الذي تملكه لجني املال من املستخدمني\املشتركني؟
)االعالن و املعاملة و االشتراك او النموذج املختلط (

النمو واملخاطر )تكلفة رأس املال(

شهرا؟
أرباحا في آخر اثني عشر
-5إلى أي مدى حققت
ً
ً

االيرادات\املشترك

-6هل هناك منافسني؟ ما هي درجة املبيعات التنافسية لديك؟

معدل التجديد ونمو االيرادات\املشترك

شهرا املاضية؟
 -7ما املبلغ الذي تمتلكه كنفقات تشغيل في االثني عشر
ً

الربح\الخسارة االجمالية ومخاطر
البقاء

-8ما هو مبلغ النفقات التشغيلية املرتبطة بخدمة املستخدمني الحاليني؟ ما
هي النسبة الثابتة؟

قيمة املشترك الحالي

-9كم من هذه النفقات التشغيلية مرتبطة بالحصول على مستخدمني جدد؟

تكلفة الحصول على مستخدم جديد

-10كم من هذه النفقات التشغيلية ال تتعلق باملستخدمني الحاليني أو الجدد؟
ما هي احتماالت وفورات الحجم؟

تكلفة أعباء الشركة

-11عندما زاد حجم املنشأة ،هل أصبح من األسهل أو من الصعب إضافة
مستخدمني جدد؟

مزايا التواصل

-12ما هي املنتجات أو الخدمات األخرى التي يمكنك تسويقها للمستخدم
االساسي لديك ،إن وجدت؟

خيارات حقيقية
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