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  12-6لـخطة عمل 

 شهرا  

 التحليل والعمل أشهر 3لـخطة عمل 

 مراجعة التأمين •

وضع صندوق  •

 طوارئ دائم

تعزيز أو تغيير  •

 نموذج األعمال

إجراءات تطبيق  •

إعداد هم فعالة فيما ي

 التقارير والمراقبة

التكاليف تقليص  •

 المحددة

استكشاف خيارات  •

 لنماذج أعمال جديدة

التركيز على الرفاه الشخصي  •

 والعائلي

 التركيز على رفاه العاملين •

 التواصل الفعال •

تحليل األثر على العمالء: نقل  •

استراتيجية المبيعات إلى 

 اإلنترنت

 سياسة العمل عن بعد تفعيل •

تحليل األثر على المدفوعات  •

 والقروض البنكية

تحليل األثر على  •

مدى التحصيالت؛ توقع 

 العائداتتقلص 

تحليل األثر على سلسلة  •

 التوريد واإلنتاج

البحث عن طرق لتحويل  •

 األزمة إلى فرصة

   ف يلااستراتيجيات لتقليص التك

 األزمة لتقييم كافة التكاليف وإجراء التغييرات الالزمة لاستغال

 قوةب االنطالقة .1
 ىكبرتحديد التكاليف الثالث ال •

يجاد فرص إلهذه التكاليف  دراسة •

 توفير المالل

  السائغة المكاسب اقتطاف  .2
 مكن تقليصهاموضع قائمة بأسهل التكاليف ال •

أسهل التكاليف التعاطي مع البدء ب •

 البقية تقليص العمل علىمواصلة و

 التوفير من التكاليف الثابتة .3
 حويل التكاليف الثابتة إلى تكاليف ت •

 بناء  على مبيعاتك أو إنتاجكتتغير 

 إيجاد بدائل أرخص  •

 بيع أي عناصر غير مستخدمة/متقادمة •

 مع آخرينأو اإليجار تشارك المكان  •

 تقليص النفقات العامة •

 العاملين توزيعتقليص أو إعادة  •

 تأخير الشراء واستبداله باالستئجار •

 التكاليف المتغيرة تحسين   .4
 اإلنتاجاالكتفاء بالبيع وليس فقط  •

 قبضال تقليص زمن حسابات •

 زمن حسابات الدفعتمديد  •

 ساعات العمل خفض •

 استهالك الطاقة خفض •

 

 

استراتيجيات لزيادة التدفقات 

 والمبيعات ردةالوا  النقدية
تسهيل عملية الشراء بالنسبة للعمالء  

 )عبر اإلنترنت، الهاتف(

 ،)التوصيلالمبيعات توصل العمالء بتسهيل  

مواقع تحديد وتزود من عين المكان، الو

 االستالم(

تسهيل الدفع بالنسبة للعمالء )طرق دفع  

أو معامالت  ا  تتطلب نقد متعددة ال 

 شخصية( 

 الخدمات/ المنتجات/ إعادة توظيف 

الموظفين لتلبية الطلبات الجديدة )استخدام 

منتجات مرتبطة معدات اإلنتاج لصنع 

، استخدام الموظفين في عمليات باألزمة

 التوصيل(

بيع حزم مسبقة الدفع أو بطاقات الهدايا   

 لتعزيز التدفق النقدي الفوري 

وعروض واقتراحات  تخفيضاتتقديم  

المتعلقة  منتجاتالبشأن استخدامات 

 ةبالجائح
 

تعديل استراتيجية 

التسعير من خالل 

 ةتحليل األوجه الخمس
 ،العميل، وخصائص المنتج)

،  والمنافسة، والعالمة التجارية

 (والتكلفة

  ، لذلكفي السوق كبيرا   حدث األزمة تغييرا  قد ت  

 مجددا .  ديناميات السوق عليك تحليل
 

عند اتخاذ القرارات التجارية خالل األزمة، عليك  

 :بعين االعتبار التالية األمورأخذ 

 استمرارية العمليات خالل األزمة 

 خالل الجائحة وبعدها اإلمداداتتوفر  

 القريب والبعيد على المديين الطلب حجم  

 األثر على العمالء الحاليين  

 الشخصي كرفاهاألثر على  

 تك األثر على عائل 

 األثر على العاملين  

 ديعلى المدى البع الشركة سمعةعلى األثر  
 

 


