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١. مقدمة
1. السياق العام

وع النهــوض بالفالحــة المســتدامة والتنميــة الريفيــة  يهــدف برنامــج Agripreneur 2.0 الــذي ينتمــي إىل مــرش

ــة  ــوارد المائي ــة والم ــع وزارة الفالح ــة م اك GIZ بالرش ي
ــا�ن ــوي الألم ــاون التنم ــل التع ــن قب ــز م PAD II المنج

ي 
ــاك�ن ــل لمتس ــرص الدخ ن ف ــ�ي ــة APIA، إىل تحس ــتثمارات الفالحي ــوض بالس ــة النه ــري ووكال ــد البح والصي

ــة التونســية ل ســيما الشــباب والنســاء منهــم. هــذه  ي بالجمهوري ي والوســط الغــر�ب مناطــق الشــمال الغــر�ب

هــا مــن المناطــق الداخليــة بشــكل عــام، تواجــه العديــد مــن التحديــات ويتــاح فيهــا  المناطــق، مثــل غ�ي

الكثــ�ي مــن الفــرص.

وع،  ــرش ــذا الم ــن ه ــدوىلي GIZ ضم ــاون ال ــة للتع ــة الألماني ــع الوكال ــاون م ــار التع ي إط
ــياق و�ن ــذا الس ي ه

�ن

ــالل  ــن خ ــل م ــى التموي ــة ع ــاريع الفالحي ــاب المش ــول أصح ــهيل حص ــة تس ــب IPC بمهم ــدت لمكت تعه

نامــج وذلــك باعتمــاد إجــراءات ووســائل متعــددة ســتتاح لهــم , مــن بينهــا تمكينهــم مــن مرافقــة يؤمنهــا  ال�ب

ي بلــورة أفكارهــم وتطويــر مخططــات 
اء والمستشــارون لتوجيــه أصحــاب المشــاريع الفالحيــة �ن الخــ�ب

ــم. أعماله

 PITCHING 2. تنظيم حلقات
ســيقوم برنامــج Agripreneur 2.0 بتنظيــم العديــد مــن حلقــات PITCHING خــالل مرحلــة الحصــول عــى 

نامــج(. التمويــل )المرحلــة الثانيــة مــن ال�ب

يمثــل اللقــاء الأول مــن حلقــات PITCHING إعــالن النتقــال مــن مرحلــة التكويــن والمرافقــة الفنيــة إىل مرحلــة 

دارة الماليــة والحصــول عــى التمويل. تطويــر خطــط العمــل والإ

ي 
ي الوليــات الســبع الــ�ت

 ســيتم تنظيــم هــذا اللقــاء الأول مــن حلقــات PITCHING عــى المســتوى الجهــوي �ن

ي كل وليــة، ســيبعث التعــاون 
ي مــن البــالد. �ن ي والوســط الغــر�ب ي مناطــق الشــمال الغــر�ب

نامــج �ن يشــملها ال�ب

ن لــكل مــن الّتعــاون الّتنمــوي  اء ممثلــ�ي اء عــى أن تتكــون كل لجنــة منهــا مــن خــ�ب ي لجــان خــ�ب
التنمــوي الألمــا�ن

ي
لما�ن الأ

ضافــة إىل  ووكالــة النهــوض بالســتثمارات الفالحيــة وممثــىي المؤسســات الماليــة عــى النطــاق الجهــوي، بالإ

ي ميــدان الحصــول عــى التمويــل.
خبــ�ي مختــص �ن

ســيتم اســتغالل اللقــاء الأول مــن حلقــات PITCHING لالســتئناس بأجــواء المقابلــة وتقييــم تقديــم 

ــا. وعــه وتناغمه ــرة مرش ــة فك وع وهيكل ــ�ي المشــورة لباعــث المــرش اء لتوف ــل لجــان الخــ�ب وع مــن قب المــرش

اء ســتتوىل  ــة الخــ�ب شــح ولكــن لجن ــم إقصــاء أي م�ت ــن يت ــاء الأول مــن حلقــات PITCHING ل بمناســبة اللق

ــادا عــى  ــات اعتم ــف المشــاريع حســب مجموع وع وتصني ــكل باعــث مــرش ــة ل ــ�ي التصحيحي اح التداب ــ�ت اق

ــة. ــا القتصادي جدواه
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وع؟ لقاء عرض المرش
 ،»La Fabrique des start-up« وموقــع Wikipedia وفًقــا لموقــع

فــإن PITCHING هــو: عــرض شــفاهي توليفــي ومختــر جــًدا 

ي يحققهــا وهــو 
وع جديــد ووصفــا لأهدافــه والطموحــات الــ�ت لمــرش

يســتغرق مــدة 30 ثانيــة إىل 3 دقائــق كحــد أقــى. ويتــم إعــداده بدقــة وهــو 

ي المشــاريع والمشــاكل 
عــادة مــا يســلط الضــوء عــى الدوافــع الشــخصية لباعــ�ش

ي يريــدون خوضهــا والمنافســة فيهــا ويجــب 
ي يريــدون حلهــا والأســواق الــ�ت

الــ�ت

ــتثمًرا أو  ــح مس ــد لتصب ــة المزي ي معرف
ــة �ن ــي الرغب ــد المتلق ــاء عن ــ�ي اللق أن يث

حريفــا فيــه.

مواجهة الأسواق بقوة

 ابتكار لفكرتك

ن فيهــا عــى الباعــث اســتقطاب اهتمــام المؤسســات  ســتكون حلقــات PITCHING المتعاقبــة مناســبة يتعــ�ي

وعــه قصــد الحصــول عــى التمويــل.  الماليــة لمرش

3. الغرض من وضع هذا الدليل
وع PAD II لــ�ي يســاعدهم عــى توفــ�ي دعــم  يهــدف هــذا الدليــل إىل أن يكــون بمثابــة دليــل لمؤطــري مــرش

ــة مــن آليــات  ن أصحــاب المشــاريع الفالحي ي المشــاريع مــن ناحيــة ومــن جهــة أخــرى تمكــ�ي
أفضــل لباعــ�ش

ن عــرض وترويــج عــن مشــاريعهم أمــام مؤسســات التمويــل. تحســ�ي

: ن ن رئيسي�ي يتكون الدليل من جزئ�ي

ــداد  ع ــه لإ ــن بلورت ــذي يمك ــوى ال ــاده والمحت ن اعتم ــ�ي ــذي يتع ــكل ال ــح الهي ي توض
ــ�ت ــئلة ال ــة الأس )1( قائم

ــة: المقابل

ي الملحــق 
ة مــع أصحــاب المشــاريع الفالحيــة )�ف • أداة لالســتخدام مبــا�ش

بهــذا الدليــل(

ف  ح ســبب وكيفيــة طــرح كل ســؤال لتمكــ�ي ي يــرش
• دليــل لهــذه الأســئلة الــ�ت

ي المشــاريع
المؤطريــن مــن حســن ســ�ي الســتعدادات مــع باعــ�ش

ــبة  ــه بمناس ــب مراعات ــا يج ــول م ــات ح ــح والتوصي ــن النصائ ــة م )2( مجموع

ــه. ــا يجــب تفادي ــه وم ــا يجــب فعل ــن خــالل عــرض م ــك م ــاء وذل اللق

4. الهدف من الدليل
مؤطــري برنامــج أصحــاب المشــاريع الفالحيــة 2.0: هــذه الوثيقــة مخصصــة لهــم لتمكينهــم مــن الأدوات 

عــداد اللقــاءات مــع أصحــاب المشــاريع الفالحيــة. والمعلومــات الالزمــة لإ

ي يمكنهــم اســتخدامها بشــكل مبــا�ش أو 
أصحــاب المشــاريع الفالحيــة: تحتــوي هــذه الوثيقــة عــى الأداة الــ�ت

عــداد لقاءاتهــم. اف المؤطريــن لإ تحــت إ�ش

5. ماهية وأصل مفهوم PITCHING ؟
ــث يعطــي  ــرة الســلة بحي ــداً رياضــة ك ي وتحدي

ــا�ن ــدان الري يرجــع أصــل مفهــوم » PITCHING « إىل المي

ــت المســتقطع «.  ــواٍن خــالل »الوق ي بضــع ث
ــات �ن المــدرب التعليم

ة مــن بضعــة أســطر فقــط حــول  ي مجــال صناعــة الســينما، يقصــد بهــذا المصطلــح افتتاحيــة بنــص قصــ�ي
�ن

. عــى ســبيل  ي
ي مشــاهدة الفيلــم المعــ�ن

ي يهــدف إىل جــذب انتبــاه القــارئ وإثــارة رغبتــه �ن
يــط ســينما�أ �ش

ي الذهــاب لمشــاهدته.
ي هــذا الفيلــم حًقــا أرغــب �ن

المثــال: جعلــ�ن

ي وقــت قصــ�ي 
ي مجــال ريــادة الأعمــال، تــم اســتعارة مصطلــح PITCHING لوصــف عمليــة تقديــم الــذات �ن

�ن

اء. وع والوصــول إىل مصلحــة المحــاور أو لجنــة الخــ�ب جــًدا، لتقديــم فكــرة الشــخص عــن المــرش

 PITCHING هيكلة الـ .II 
ي الـ PITCHING ؟ 

أي هيكلة العتمادها �ف
ح عليك الإجابة عى الأسئلة التالية: من أجل إعداد هيكلة PITCHING أفضل، نق�ت

)»PITCHوعك؟ )» مصعد ن فكرة مرش ما الذي يم�ي  .1

ي يحلها؟
ما هي المشكلة ال�ت  .2

ما هو الحل الخاص بك؟  .3

من سيكون حريفك وكيف ستجده؟  .4

نتاج الخاصة بك؟ ما هي عملية الإ  .5

ما هو نموذج المبيعات والتوزيع الخاص بك؟  .6

من ستحتاج ضمن فريقك؟  .7

هيكل التكلفة؟ ما هي حاجتك المالية؟  .8

ي إذا سمح الوقت به(
وع أنا حاليا؟ )سؤال إضا�ن ي أي مرحلة من المرش

�ن  .9

ي بعث المشاريع؟ )نجاحاتك(
ي حياتك المهنية أو �ن

ما الذي حققته �ن  .10

ــة رسيعــة لتنشــيط الذاكــرة اعتمــادا عــى هــذه االأســئلة  يمكنــك بالفعــل إعــداد 10 بطاقــات مرجعي

ــكل نقطــة. ة ل ــات قصــري ــن إجاب ي تكوي
وع بــدء �ف ة والــرش العــرش
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ــكلته  ــة لمش ــه إجاب ــن خالل ــد م ــة أن يج ك ــات الرش ي منتج ــ�ت ــذي سيش ــف ال ــى الحري ــب ع ــال: يج مث

ــك؟ ــام بذل ي القي
ــ�ن ــف يمكن ــه: كي ي حاجت ــ�ب ــه ويل وطلب

ن  إذا كان ذلــك ممكنــا، حــدد مــدى فرصــة الســوق. مــن الناحيــة المثاليــة، أوضــح أن الحرفــاء المحتملــ�ي

ي احتياجاتهــم بشــكل كاف. ينفقــون أمــواًل حقيقيــة عــى منتجــات منافســة ل تلــ�ب

 PITCHING 1. مصعد

https://www.conseilsmarketing.com :مصدر الصورة

ي 
ي الخطابــة الشــفاهية والــ�ت

مصعــد PITCH أو التقديــم الريــع للدفوعــات والحجــج تعــرّف بأنهــا تمريــن �ن

ــي  ــع عــى مســتوى التسلســل الهرم ــل يق ــك أو مســتثمر محتم ي وعــك لرش ــم وعــرض مرش ي تقدي
ــل �ن تتمث

ــة عــى أقــى  ــا يكــون 30 ثاني ــادة م ــاء – ع ــاح لهــذا اللق ــار الوقــت الموجــز المت ــك مــع اعتب الأعــى وذل

تقديــر.

ة جًدا للتدخل: يجب أن يتم التدخل خالل رحلة المصعد. يش�ي المصطلح إىل المدة القص�ي

ي المصعد.
كته �ن تستند المقارنة إىل الموقف المعتاد للموظف الذي يلتقي بمدير �ش

 https://www.conseilsmarketing.com :المصدر

ي تحلها؟
2. ما هي المشكلة ال�ت

وع احتياجــات الحريــف  ي المــرش ي الواقــع، يجــب أن يلــ�ب
ي دائًمــا قبــل الحــل. �ن

تذكــر دائًمــا أن المشــكلة تــأ�ت

ي تتعامــل 
ح طبيعــة فرصــة الســوق الــ�ت ن منكــم تقديــم �ش ي يحتاجــه. يتعــ�ي

شــكال الــ�ت وأن يوفــر إجابــة لالإ

ي المنتــج المتوفــر حاليــا.
كتــك أو منتجــك مــن خــالل إبــراز مــا »ل يعمــل« أو مــا هــو مفقــود �ن معهــا عــ�ب �ش

ن بالموصفات التالية:  ن أن تتم�ي يتع�ي

يجاز، التأثري االختصار، االإ

وعــك   يجــب أن يفهــم المخاطبــون هــذا التفســ�ي برعــة قبــل فهــم تصميــم مرش

ن عــى  ن مهمتــ�ي ن عــى نقطــة أو نقطتــ�ي كــ�ي الــذي بالتأكيــد أكــ�ش تعقيــًدا. عليــك ال�ت

أقــى تقديــر. 

ي 
ا �ن خــالل هــذه المرحلــة، حافــظ عــى رؤيــة واســعة وإجماليــة دون الدخــول كثــ�ي

الخصوصيــات والتفاصيــل: صــورة إجماليــة وعامــة!!

ما هو الحل الخاص بك؟   .3
حونها؟ ي تقرت

ما هي القيمة المضافة ال�ت  
حونــه )المنتــج أو الخدمــة( وكيفيــة اســتجابته للمشــكلة أو لنوعيــة المتطلبــات  أولً، صــف الحــل الــذي تق�ت

ح أوجــه تجعــل مــن منتوجاتــك متفــرّدة. للحريــف المذكــورة أعــاله، و�ش

ــك  وع. يجــب أن يصــفPITCHING الخــاص ب ــم حــل لحتياجــات الســوق هــو جوهــر المــرش ــا، تقدي ثاني

ن بــأن لديــك عرًضــا أفضــل  وعــك للحريــف ويقنــع المســتمع�ي دائًمــا بطريقــة موجــزة الحــل الــذي يجلبــه مرش

ي الســوق، وذلــك:
مــن الموجــود بالفعــل �ن

ها؟ من خالل توضيح كيف تختلف مؤسستك عن غ�ي أ( 

؟ ي
ي منتجا�ت ي أو يش�ت

ي الحريف إىل مؤسس�ت
لماذا سيأ�ت ب( 

ي منتجي؟
وأين يكمن التجديد �ن ج( 

هل هناك منتجات مماثلة أو بديلة؟ د( 

: أظهــر نموذجــك الأوىلي الخــاص بــك أو كشــفه أو  النمــوذج االأولي

ن بمشــاهدته أو بفحصــه، ممــا يزيــد مــن عــدد  اســمح للمســتمع�ي

ــم:  ء مه ي
ــكل �ش ــك. ف ــتلمس منتج ي س

ــ�ت ــية ال ــاء الحس الأعض

نتــاج،  اللــون، الرائحــة، الشــكل والتصميــم، جــودة الإ

العــرض / المعــرض،

ضــع صــورة لنموذجــك الأوىلي أو لتصميمــه/ ضــع منتجــك 

ي وســط دائــرة الهتمــام!
�ن

4. من سيكون حريفك وكيف ستجده؟
ي 

ن �ن ــ�ي ــالل PITCHING والتم ــه خ ــوء علي ــليط الض ن تس ــ�ي ــذي يتع ــة ال ــ�ش أهمي ــر الأك ــوق العن ــل الس يمث

ــه. تقديم

ي الواقــع، وقبــل البــدء 
ي حــال تتوفــر المــوارد الماليــة! ولكــن �ن

وع أو انتــاج أي منتــوج �ن يمكــن بعــث أي مــرش

: ن تحديــد مــا يــىي بــأي خطــوة أخــرى، يتعــ�ي

السوق
مصعد الـ PITCH هو 
الـ 20 دقيقة الأوىل من 

التقديم.
اتفقنا.انا عندي فكرة.? مهالً...
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لمن يتوجه البيع؟ أي من هو حريفي! أ( 

الكمية؟ ما هو حجم المبيعات؟ ب( 

ة من السنة؟ خالل أي ف�ت ج( 

ي أي منطقة؟
�ن د( 

ما هي نسب تطور المبيعات؟ ت( 

ي 
ي يجــب تقديمهــا �ن

ي يجــب جمعهــا عــى الســوق، وبالتــاىلي هــذه الصــورة الــ�ت
هــذا هــو أســاس المعرفــة الــ�ت

.PITCHING ة وبالمصداقيــة والأهميــة المؤكــدة خــالل ن ة وجــ�ي فــ�ت

وع أكــ�ش اســتقرارا وجدوى وســيهتم به المســتمعون/ كلمــا كان الســوق أكــ�ب وأكــ�ش اســتدامة، كلمــا كان المــرش

كاء. الممولون/الرش

ة يمثــل عامــال لزيــادة الخطــر وبالتــاىلي تتقلــص فــرص التمويــل أو  الســوق المتخصصــة أو الســوق الصغــ�ي

اكــة. الرش

نتاج الخاصة بك؟ 5. ما هي عملية االإ
ي 

ة المعتمــدة �ن ن ات الطريقــة المتمــ�ي ن نتــاج؟ إبــراز ممــ�ي ي الإ
ي ســيتم اعتمادهــا �ن

يجــب ابــراز التكنولوجيــا الــ�ت

نتــاج؟ الإ

ي ويجب ابرازه.
، فهذا سيعطي قيمة أك�ب لمنتجا�ت ي نتاج الخاصة �ب ي عملية الإ

اع �ن إذا كان لدّي براءة اخ�ت

ي 
مــا هــو نمــوذج المبيعــات والتوزيــع الخــاص بــك؟ خطــ�ت  .6

لتســويقية ا
ي ســأتخذها 

مخطــط الأعمــال الــذي توليــت أعــداده، يجــب أن يشــ�ي إىل الوســائل والقنــوات والتفاقيــات الــ�ت

 . ي
ــا�ت لبيع منتج

اتيجية المبيعات والتوزيع الخاصة بك. يجب أن تحدد اس�ت

تنــوي  الذيــن  كاء  والــرش التوزيــع  قنــوات  هــي  مــا  أ(  

؟ دهــا عتما ا

ة؟ وعك مبيعات مبا�ش كة أو لمرش هل سيكون للرش ب( 

وعــك عــى مبيعــات عــ�ب  كــة أو مرش هــل ســتعتمد الرش ج( 

ــت؟ ن ن�ت الإ

بائعــون  وعــك  أو مرش كــة  الرش لــدى  ســيكون  هــل  د( 

منتجاتهــا؟ بيــع  يتولــون 

كم من الوقت تستغرق عملية البيع؟ ت( 

كم يكلفك استقطابك لحريف الجديد؟ ه( 

ات السعر الرئيسية الخاصة بك؟ ما هي مؤ�ش و( 

ي شد انتباه المستثمرين. 
ستساعد مثل هذه التفاصيل �ن

7. من هو فريق العمل الخاص بك ؟
ي تفانيكم.

ي شغفكم وأيضا �ن
ي فريقك و�ن

يستثمر المستثمرون/الممولون �ن

ي بضع كلمات يتم اختيارها بشغف.
 قدم فريقك �ن

ي تخطط لخلقها؟
كم عدد الوظائف ال�ت

ء مهــم وأنــه ســيكون مــن الجيــد  ي
مــون ببنــاء �ش ن ات ونقــاط القــوة لــدى فريقــك، وضــح أنهــم مل�ت ن أبــرز ممــ�ي

ــل معهم. العم

ي مــن نجــاح فريقــه، وأظهــر كيــف ســيتم تشــكيل فريقــك وكيــف ســيعمل عــى 
وع يــأ�ت تذكــر: نجــاح المــرش

تحقيــق أهدافــك.

8. هيكل التكلفة؟ رقم المعامالت والتمويل؟
ــاىلي تحــدث عــن  ن وبالت ــ�ي ــم PITCHING لممول ــت بصــدد تقدي ــة هــي الأهــم خاصــة إذا كن هــذه المداخل

ي هــذه المداخلــة يجــب أن تكــون فيهــا الأكــ�ش إثــارة لالهتمــام. يجــب أن 
الأمــوال عنــد نهايــة العــرض و�ن

تشــ�ي إىل مراكــز التكلفــة الخاصــة: 

ي عملك والستثمارات الأولية الالزمة؟
كم سيكلفك البدء �ن

يات البضائــع، التطويــر، التكاليــف القــارة )الأجــور، معلــوم التســويغ،  تكاليــف التشــغيل الرئيســية: مشــ�ت

)... STEG، SONEDE

وري وضع توقعات تجارية: من ال�ف

ي المقدرة بالكميات والقيمة.• 
مبيعا�ت

 •. ن ي المحتمل�ي
عدد حرفا�أ

وبالطبع، التحدث عن التمويل:

كم تريد أن تكون قيمة التمويل؟• 

ي أخرى،• 
كم تقدر مساهمتك، أو اتفاقية تمويل جز�أ

كيف ستنفق وتؤثر عى استثمارك وخصوًصا استثمار الحضور.• 
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ي إذا سمح الوقت(
ي أي مرحلة أنا ؟ )سؤال إضا�ف

9. �ف
ي تقــدم بعــث 

إذا ســمح الوقــت، يمكنــك حــ�ت إجــراء جــرد �يــع للتقــدم المحــرز وخطــوات المتابعــة �ن

وعــك. مرش

ي بعث المشاريع؟
ي حياتك المهنية أو �ف

10. ما الذي حققته �ف
ء يجــب القيــام بــه ولكــن دون أن تنــى النصائــح  ي

اء! هــذا هــو أهــم �ش تحــدث وأثــر اعجــاب لجنــة الخــ�ب

 PITCHING ي ركــن »ل تفعــل!« لتقــدم جيــد خــالل
المقدمــة �ن

ي تنظيــم 
. إظهــار مهاراتــك �ن ي

يمكنــك التحــدث عــن نجــاح حققتــه عــى المســتوى الشــخىي و / أو المهــ�ن

ــزك  ــو حاف ــاح وه ــا للنج ــك متطلع ــا وطموح ــك منافًس ــراز كون ــك! وإب ات ن ــد مم�ي ــا كأح ــاريع وعرضه المش

. ــىي الرئي

ــض  ــرى بع ــرة أخ ــد الآن م ــذا جي ــك؟ ه وع ــرة لمرش ــات المخت ــرش بالمعلوم ــك الع ــالأت بطاقات ــل م ه

ــك. وع ــرح مرش ي ط
ــوق �ن ن والتف ــ�ي ــن التم ــك م ــرض لتمكن ــح للع النصائ

III. نصائح وتوصيات 
لتقديم عرض مثالي   

 PITCHING ــداد ــالل إع ــن خ ــه م ــب تجنب ــا يج ــه و م ــام ب ــب القي ــا يج ــول م ــة ح ــح العام ــض النصائ بع

ي تليــه، مــا هــو التحــدي الأكــ�ب الــذي يواجــه PITCHING الجيــد ومــا هــي 
وخاللــه وأثنــاء جلســة التقييــم الــ�ت

ي يجــب تجنبهــا أثنــاء PITCHING ؟
أكــ�ب الأخطــاء الــ�ت

هنا يكمن التحدي الرئيىي وفيما يىي أمثلة لبعض الأخطاء النموذجية :

التحدي: صف بإيجاز ما تقوم بتصميمه بالضبط ومن هو المستهدف بهذا المنتج.

:PITCHING ي
ي يجب تجنبها �ن

الأخطاء الثمانية ال�ت

g  تحدث فقط من شخصك

g  PITCH أل تذكر المستهدف بهذا

g )« ل تختلق شخصية مختلفة لك )»كن كما أنت

g أن يكون لديك خطاب غ�ي شخىي للغاية

g استخدم مصطلحات فنية

g  يجب ان تكون توقعات الربح تقريبية

g  ذو صبغة عامة PITCHING جعل

g  ي التقديم
ة وتعقيد �ن ل تعتمد إطالة كب�ي

ما يجب القيام به

g أخلق انطباعا مؤثرا بنفسك

g ل تعتمد أسلوب الرد بل أخ�ب برد القصة وبشغف

g  ل تكن ثابتا، دع جسمك يع�ب عن نفسه بالحركات

g  وجه نظرتك للجميع

PITCH 1. ما نوع عرض وتقديم الـ

وع؟  1.1 كيفية تقديم المرش
ــا  ــي وفًق ــرض التقديم ــط الع ــك ضب ــب علي . يج ن ــتمع�ي ــى المس ــاًء ع وع بن ــرش ــم الم ــة تقدي ــدد نوعي ح

ــام  ــاج إىل القي ــبب تحت ــذا الس ن وله ــ�ي ــن مرفي ــون م ــه متك ــك، فإن ي حالت
ــك. �ن ــود أمام ــور الموج للجمه

ا وبشــغف مــع إظهــار المهنيــة والوضــوح. ن بعــرض تقديمــي لطلــب تمويــل. يجــب أن يكــون العــرض متمــ�ي

2.1 هيكلة ودعم العرض التقديمي
1.2.1 الهيكل

ــه والجمهــور المســتمع  ــاكل لعــرض تقديمــي، اعتمــاًدا عــى الغــرض من ــة للهي ــاك عــدة نمــاذج محتمل هن

. ــ�ي هــا مــن المعاي وع نفســه وغ�ي وطبيعــة المــرش

ي بدايــة 
ة كمــا هــو موضــح �ن بالنســبة إىل PITCHING الخــاص بــك، يمكنــك اســتخدام هيكلــة الأســئلة العــرش

ي شــكل 10 بطاقــات مــع وصــف صغــ�ي 
هــذا الدليــل كمــا ســتجد أيًضــا أداة مرفقــة تأخــذ هــذه الأســئلة �ن

عــداد جيــد لــــ PITCHING الخــاص بــك. رشــادك لإ لــكل ســؤال لإ

2.2.1 الدعم
ــم لـــ PITCHING أو عــرض تقديمــي قصــ�ي لـــ PowerPoint أو  مــن الشــائع بشــكل عــام اســتخدام دعائ

ة ولكــن عليــك  ي المالحــق( يمكــن أن تكــون هــذه الأدوات ذات فائــدة كبــ�ي
مقطــع فيديــو )بعــض الأمثلــة �ن

ي عــى الجمهــور المســتمع  توخــي الحــذر لأنــه يجــب تصميمهــا بطريقــة تمكــن مــن أن يكــون لهــا تأثــ�ي إيجــا�ب

وع وجمهــوره. ن باعــث المــرش ي أن تخلــق حاجــزا بــ�ي
مــن خــالل تجنــب المخاطــرة �ن

ي بعض الأحيان. 
تمثل الظروف التقنية يوم إلقاء PITCHING هي أيًضا خطر �ن

ي إحضــار المنتــج الخــاص بــك و / أو النمــوذج الأوىلي و / أو الصــور الفوتوغرافيــة 
ســتكون الخطــة البديلــة �ن

اء بــأن يكونــوا فكــرة ملموســة عــن المنتــج الخــاص بــك  عــى ورق مطبــوع بحجــم كبــ�ي يســمح للجنــة الخــ�ب

. وإعطــاء صــورة أكــ�ش واقعيــة بكثــ�ي
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ي  3.2.1 سطح PITCH الخاص �ب
كــة ومخطــط أعمالهــا، وعــى نطــاق أوســع  وع للرش وع بعــث المــرش يهــدف ســطح PITCH إىل تقديــم مــرش

ي معرفــة المزيــد عنــك. 
»رؤيتهــا« لالأعمــال، كمــا أنهــا تخلــق الرغبــة �ن

ي الممارســة العمليــة 
هــا اســتخداًما �ن هنــاك العديــد مــن المنهجيــات لتطويــر ســطح PITCHING هــذا وأك�ش

ة Powerpoint ومقاطــع الفيديــو. هــي العــروض القصــ�ي

ي إعــداد عــرض تقديمــي بالعتمــاد عــى برمجيــة power point، فإننــا نــو�ي باســتخدام 
إذا كنــت ترغــب �ن

 : النمــوذج التــاىلي الــذي يتكــون مــن المخطــط التــاىلي

g )»Pitch Elevator«( ي بضع ثوان
ملخص الفكرة الرئيسية �ن

g  كتك ي سيحلها منتجك / �ش
المشكلة ال�ت

g !ي حاجة الحريف الحل الذي سيقدمه منتجك ملبيا حاجة الحريف: منتجك الذي سيل�ب

g  !ي أسعى إليها
حجم السوق: قدرة السوق ال�ت

g  BMC نموذج العمل: كيف؟

g تكنولوجيا المستخدمة

g المنافسة

g خطة التسويق

g  فريق العمل

g  التمويل

ي حــر أو تقليــل المؤهــالت وبالتــاىلي تبطــئ العــرض 
ي بعــض الأحيــان، تلعــب هــذه التقنيــة دوًرا �ن

�ن

ــن  ــة power point، ولك ــاد برمجي ــدم إعتم ــل ع ــن الأفض ــيكون م ــه، س ــن حضوض ــص م ــي وتقل التقديم

ــه  ــ�ي وعرض ــكل كب ــورق بش ــى ال ــة ع ــور الفوتوغرافي ــوذج الأوىلي والص ــك والنم ــاص ب ــج الخ ــار المنت إحض

PITCHING ــالل ــا�ي خ ــور الأس ي المح
ــه �ن ــدة و ضع ــة جي بطريق

 Pitch 3.1 مدة جلسة
يجب أل يتجاوز PITCHING 7 دقائق. من الناحية المثالية، فإن وقت PITCHING هو 3 دقائق.

وع مرحلــة يمكــن أن تســتمر  ي يتفاعــل خاللهــا الحضــور مــع باعــث المــرش
تعــد جلســة التقييــم والنقــاش الــ�ت

ي بعــض الحــالت.
مــن 12 إىل 15 دقيقــة �ن

خــالل الحلقــة، ســتمدك اللجنــة ومنظــم PITCHING بمزيــد مــن التفاصيــل حــول الوقــت المخصــص لــكل 

مرحلــة.

 PITCHING 4.1 قبل
تعد مرحلة إعداد PITCHING أفضل توصية للنجاح فيه.

فيما يىي بعض التوصيات الرئيسية:

g  عداد لها ول يمكن فسح المجال لالرتجال عملية الـ PITCHING عملية يجب الإ

g  ء يجب أن ينسق ويعدل ويكون محدد بوقت ي
كل �ش

g  وعــدم تهميــش أي منهــا. وهــو مــا pitch وري تقســيم الوقــت عــى جميــع تسلســالت الـــ مــن الــرن

وعــك أكــ�ش  يثمــن مرش

g  ات وجهــك ــ�ي ى تعب ــ�ت ــات بمفــردك: أســلوب المــرآة، تحــدث إىل نفســك ل قــم بإجــراء بعــض التمرين

وإتقان إيماءاتك

g  ــن ــة المؤطري ــب أدوار لجن ــة: الع ــات جماعي ــراء تمرين ــم بإج ق

ي هــذا التمريــن 
والمؤطــر، وســيعرف مدربــك كيفيــة مرافقتــك �ن

ــة. ي المنطق
ــك �ن ي مجموعت

�ن

g .فرز وتحديد أولويات الحجج الخاصة بك

g  PITCHING تــدرب عــى أدوات العــرض التقديمــي: ســطح

والنمــوذج الأوىلي وعــارض البيانــات، datashow، الكمبيوتــر

 PITCHING 5.1 خالل
اء. ن مع لجنة الخ�ب السيطرة عى المساحة الخاصة بك، والحفاظ عى اتصال الع�ي

ي المشهد الخاص بك وكن مؤثراً ومقنعاً.
يماثل PITCHING آداء مرحية، لذا أدي دورك بشكل بإتقان �ن

g  بهار المتلقي، أروي وأقول بدل من الرد لإ

g  ي نفس المكان
التعب�ي عن نفسك مع حركات جسمك عوضا عن الثبات �ن

الكالم يع�ب فقط عن 7 ٪• 

٪93 للصوت )٪38( ولغة الجسد )غ�ي اللفظي = 55٪(• 

g إظهار روح القيادة فيك وقدراتك التجارية

g الخاص بك PITCHING ام الوقت المخصص اح�ت

g الخاص بك PITCHING إتقان استخدام أساليب

g ات المنتج الخاص بك أو النموذج الأوىلي ن عرض مم�ي

6.1 بعد جلسة PITCHING/ ردود الفعل
ي يجب الإجابة عليها.

بعد العرض التقديمي، يحق للجمهور المتلقي طرح الأسئلة ال�ت

سجل الأسئلة كتابيا ح�ت ل تنساها وتجنب المراوغة واللتفاف أو المراوغة عند الإجابة. 

لذلك من المهم أن تحرص عى:
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g  ــه إىل الكلمــات ــع وانتب ــن المالحظــات إن أمكــن: لحــظ ســؤال كل شــخص بأســلوب تدويــن �ي تدوي

الأساســية للســؤال.

g ،ة، ل تشتت أفكارك بمثال طويل للغاية الرد بإعطاء الحجج، والأمثلة، والستعارات القص�ي

g  القيــام بتاكيــد كاف وانــت تجيــب عــن الســؤال: تحقــق ممــا إذا كان الشــخص الــذي طــرح الســؤال قــد

حصــل عــى غايتــه وتحقــق إن كان هنــاك اقتنــاع بإجابتــك خاصــة أنــه يكــون بينــا عــى وجــه الشــخص 

ي 
ي للتعمــق �ن

ي حالــة عــدم الكتفــاء بالإجابــة، فســتكون مناســبة لتقديــم عــرض لــه بطــرح ســؤال ثــا�ن
�ن

قنــاع. ي الإ
الأقنــاع بإجابــة أكــ�ش دقــة، أبــرز إذا مهاراتــك �ن

7.1 التقييم من قبل اللجنة 
ــذا  ــراء ه ــيتم إج ــدة؟ س ــي الفائ ــا ه ــم PITCHING وإل م ــيتم تقيي س

ــن  ــك م ــد خروج ة بع ــا�ش ــته مب ــيتم مناقش ــك وس ــاء أدائ ــم أثن التقيي

الغرفــة بشــكل فــردي أو جماعــي بواســطة كل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة 

لســتكمال شــبكة التقييــم.

ــة  ي العملي
ــك وتقّيمــك �ن ــت مــن أعمال ــة ســتقوم بالتثب ــم أن اللجن اعل

برمتهــا:

g  PITCHING المحتوى: كل ما تم بسطه وكشفه خالل

g  ــك ــاحة وثقت ــالكك للمس ــم، وامت ــودك مه ــل فوج ــك: بالفع هيئت

ــه  ــا ل تقول ــت وم ــا أن ــك تعــ�ب عم بنفســك ولغــة جســمك وحركات

بكلماتــك، لكــن ســيتم التعبــ�ي عنــه بلغــة جســمك: تجنــب إظهــار الإجهــاد والتعــب، وإذا كان الأمــر 

.PITCHING ــالل ــة خ ــكار إيجابي ــادك إىل أف ــل إجه ــم بتحوي ــك، فق كذل

g  ة، لــذا تجنــب إن تبّينــه، فمــن الأفضل ردود أفعالــك وموقفــك: التعبــ�ي عــن القلــق يظهــر برعــة كبــ�ي

ة إذا لــزم الأمــر. خي وتتحــى بإيجابيــة مــن خــالل إظهــار ابتســامة صغــ�ي أن تســ�ت

g  نظــرة دائريــة: عليــك مشــاهدة الجميــع ومراقبــة ردود أفعالهــم. ومــن المهــم عــدم التحــدث والــرأس

إىل أســفل أو الّنظــر بعيــدا. 

ن عى الجمهور ومراقبة الجميع عى قدم المساواة. ك�ي عليك ال�ت

VI. مرفقات 

)» PITCHING 1. )» مصعد

ء. ي
لعب ورقة رابحة لديك هي 20 ثانية و20 كلمة أوىل تحدد كل �ش

وع. قصة نجاح شخصية أو مهنية او استعارة. ي تولدت عنها فكرة المرش
أخ�ب قصة نجاح عنك ال�ت

ي يحلها؟
2. ما هي المشكلة ال�ت

ــة عــن هــذا  ي يلبيهــا المنتــج الخــاص بــك؟ يجــب عليــك الإجاب
ــ�ت خــالل �د القصــة: صــف الحاجــة ال

ــاه اللجنــة. ــة جــذب انتب الســؤال مــن خــالل محاول

ــى  ــة؟ ع ــداث واقعي ــات، أح ــن الإحصائي ن م ــ�ي ــد أو اثن ــى واح ــد ع ــل تعتم ــال، ه ــبيل المث ــى س  ع

شــهادات الحرفــاء أو اقتباســات.

3. ما هو الحل الخاص بك؟

وصــف منتجــك: وهــو »عــرض القيمــة« الخــاص بــك: حــدد الســتخدامات الرئيســية الثالثــة لمنتجــك. ول 

ي التفاصيــل!
تســتغرق الوقــت �ن

ــة يجــب  ي هــذه الحال
ي الســوق؟ هــل هــي فريــدة )�ن

ن منتجــك عــن الآخريــن �ن أظهــر مــاذا وكيــف يتمــ�ي

تســليط الضــوء عــى البتــكار(؟ مــا المنتــج الــذي يمكنــك اســتبداله )لذلــك أظهــر الختالفــات لصالــح 

وعــك. المنتــج الخــاص بــك للحصــول عــى مزيــد مــن الهتمــام تجــاه مرش

4. من سيكون حريفك وكيف ستجده؟

اء منتجــك؟ كيــف ســتجدهم؟ كيــف تتعامــل معهــم؟ كيــف تقنعهــم  غب بــرش حــدد الهــدف: مــن ســ�ي

بحججــك ؟

ي التسويقية؟
5. ما هو نموذج المبيعات والتوزيع الخاص بك؟ خط�ت

ى، منهجيــة المبيعــات الخاصــة بــك؟ البيــع  قنــوات التوزيــع الخاصــة بــك إعطائهــا القيمــة الكــ�ب

؟ بيــع لتجــار الجملــة / بائعــي التفصيــل؟ المبــا�ش

اء حصصهم؟ إذا كان الجواب نعم، تحدث عنها.  هل لديك عقود سابقة؟ اتفاقيات �ش

نتاج الخاص بك؟ 6. كيف يتم عملية االإ

ــة  ــع؟ وصف اع؟ شــهادات الصن ــراءات الخــ�ت ــكارات؟ ب ــك، والبت ــاج الخاصــة ب نت ــة الإ ــى عملي لمحــة ع

ــة؟ ــي للمنطق ــج النموذج ــدي( المنت ــع 100 ٪ الأي ــة )صن ــة؟ حرفي التقليدي

ي فريقك؟
7. من ستحتاج �ف

وعــك؟ فريقــك كيــف تختــاره؟ قــوة المهــارات  ي مرش
ي يجــب عليــك توظيفهــا �ن

تحــدث عــن المهــارات الــ�ت

وعــك. ي نجــاح مرش
ونقــاط ضعفهــا ومســاهماتها �ن
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8. هيكل التكلفة؟ رقم المعامالت والتمويل؟

ي 6 أشــهر؟ أهــم التكاليــف، مبيعاتــك • 
ي 3 أشــهر؟ �ن

مــا هــي الســتثمارات ذات الأولويــة عــى الفــور؟ �ن

انيــة!! ن دارة الماليــة والم�ي ورقــم المعامــالت. أظهــر رؤيتــك الواضحــة وإتقانــك لــالإ

حاجتك للتمويل بالكامل؟• 

ي إذا سمح به الوقت(
وع أنا حاليا؟ )سؤال إضا�ف ي أي مرحلة من المرش

9. �ف

ي مرحلــة 
ي عمليــة التكويــن؟ �ن

ي أي مرحلــة ومــاذا أحتــاج خــالل هــذه المرحلــة؟ هــل أنــا �ن
صــف تقدمــك، �ن

ي مرحلــة جمــع التمويــالت؟
ي مرحلــة توقيــع التفاقيــة؟ �ن

اختبــار المنتــج / وصفــة؟ �ن

ي حياتك المهنية أو روح المبادرة؟
10. ماذا حققت �ف

ي حياتــك المهنيــة )الخلفية 
أثــر إعجــاب اللجنــة مــن خــالل إظهــار إمكاناتــك ومــا تــم القيــام بــه بالفعــل �ن

ــات  ثب ــة لإ ــك؟ أمثل ي حيات
ــا هــي النجاحــات �ن ــم( م ــات، التعلي ــادي، الجمعي ــك )الن ــة( أو حيات الوظيفي

موهبتــك كمبــدع؟

GRILLE D’EVALUATION DU PITCH

Nom / prénom : ..............................................................................................................................................................................................

Age : ............................................................................................................................................................................................................................

Région : ...................................................................................................................................................................................................................

Projet :......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................

Echelle des points : 1 à 5

Critères d’évaluation forme du pitch Points Pondération Total
1 Confiance en soi 10%
2 Relations sociales 10%
3 Motivation 10 %
4 Clarté des objectifs et idées 10%
5 Le storytelling 5%
6 Adéquation entrepreneur/projet 10%
7 L’Innovation /créativité 10%

Critères d’évaluation fond du pitch
1 A quoi contribue-t-on? problématique 5%
2 Avec quoi ? La solution 5%
3 A qui on s’adresse ? Identification des clients 5%
4 Qui le fait ? Equipe de travail 5%
5 Comment on commercialise ? Canaux de distribution/relations clients 5%
6 Comment on produit la prestation ? Savoir-faire/technologie 5%
7 La maitrise du projet : structures coûts/structure des revenus 5%

 Note du jury :
Questions/réponses :

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Remarques :

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
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Guide d’utilisation :
Ce questionnaire comporte 14 critères d’évaluation répartis en :
– 7 Critères d’évaluation de la forme du pitch : compétences entrepreneuriales du 

candidat.
– 7 Critères d’évaluation du fond du pitch : chronologie et contenu du pitch.

Pour les critères d’évaluation de la forme du pitch :

• La Confiance en soi : gestion de l’espace, maitrise de la voix, regard direct et ba-
layant tous les membres du jury, posture confiante, peu ou pas de gestes nerveux, 
congruence entre verbal et non verbal.

• Les Relations sociales : Le candidat parlera de son réseau professionnel, de ses 
partenaires, de son équipe.

• La Motivation : Est-ce que le candidat est inspiré par un objectif qui l’attire ? est ce 
qu’il est challengé par son projet ?

• La Clarté des idées et des objectifs : l’énergie que transmet le candidat à travers 
ses idées. Est-il en mesure d’apprécier ce dont il est capable pour savoir ce qu’il 
veut ?

• Le storytelling : Le candidat est-il capable d’accrocher son auditoire avec sa façon 
de décrire son projet avec passion ?

• L’Adéquation entrepreneur/projet : l’apport personnalisé du candidat à son projet, 
ses forces et faiblesses par rapport à son projet, pourquoi est-ce qu’il veut faire 
ce projet ?

• Innovation/ créativité : Est-ce que l’entrepreneur a apporté, à travers son projet, 
une différence visible et une forte valeur ajoutée pour le consommateur. ?

Vous trouverez sur la page suivante, l’explication de la notation de la forme du pitch 
(tableau 1) et une autre explication de la notation du fond du pitch (tableau 2).

Pour chacun des critères, choisissez le chiffre qui décrit le mieux votre opinion sur 
l’échelle de 1 à 5 points. Servez-vous de toute l’échelle ; posez des questions ouvertes, 
à la fin du pitch, pour éclaircir les flous avant d’attribuer la note.

Basez vos notes sur les informations présentées pendant le pitch ainsi que sur les 
informations obtenues pendant la phase « questions/réponses ».

Le calcul du total se fera :
Note / Critère = note attribuée x pondération
Note Totale = somme des note/critère.

Tableau 1 : Echelle de mesure pour évaluer la forme du pitch (échelle : 1 à 5)

Attribution Note

Très mauvais 1

Mauvais 2

Bon 3

Très bon 4

Excellent 5

Tableau 2 : Echelle de mesure pour évaluer le fond du pitch (échelle : 1 à 5)

Attribution Note

Insuffisant (élémentaire) 1

Passable (niveau au minimum crédible) 2

Moyen (connaissances générales de l’élément) 3

Bien (modèle convaincant) 4

Très bien (bien + très peu d’améliorations requises) 5
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