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ما الذي قد يدفعك أن تصبح

رياديَّ أعمال يافًعا؟

هل تريد أن:

* تعمَل لحسابِك الخاّص؟
* تقوَم بعمٍل تحبُّه؟

* تستخدَم مخيِّلتك؟

* تلتقي أناًسا ُجدًدا؟
* تتعلَّم مهاراٍت جديدة؟
* تكسب بعض المال؟

كيد أنَت تريد ذلك!بالتأ
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وستقرأ أيًضا:

دة ومربكة. لكْن  سة ومفيدة، وقد تكون معقَّ ة محمِّ إنَّ إنشاء عملك التجاريِّ مهمَّ
مك كلَّ ما تحتاُج إلى معرفتِه عن هذا الموضوع خطوًة 

ِّ
ال تقلق! فهذا الكتاب سيعل

بخطوة. فهو يساعُدك على تحديِد نوِع العمِل التجاريِّ الذي عليك اختياره، وعلى إجراء 
ِة العمل التجارّي، وعلى اختيار اسٍم لشركتك وتسجيلها  بحوث السوق، وكتابِة خطَّ

ى  وتحديد موقعها اإللكترونّي، وإخبار الناس عن عملك التجاريِّ )هذا ما يسمَّ
‘‘التسويق’’ في لغة ريادة األعمال( وإدارِة حساباتك الماليَّة.

قصًصا ُملِهمة
عن رياديِّي أعمال 

يافعين آخرين وكيفيَّة 
تحقيِقهم النجاح

مها أمثلة يقدِّ
خبراء أو شركات 
معروفة ومشهورة

نصائح حول
إنشاء عالمة
تجاريَّة ناجحة

نصائح بشأن
كيفيَّة كسب المال 

وادِّخاره

ما الذي تنتظرُه؟

فلنبَدأ اآلن!
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دفتر
مالحظات



ستزداد
بنفسك ثقتُك 

ستكسُب
جدًدا أصدقاَء 
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الخطط لَوضع  الوقت  ل: حان  األوَّ الفصل 
ا فعاًل بعمٍل ما، ابدأ بتنفيِذه وال َتَخْف أن تخاطر؛ ‘‘إذا كنَت مهتمًّ

فريادة األعمال تتطلَّب المخاطرة’’. 
 )Zach Weisenthal( زاك فايسنتال

أعمال رياديَّ  تصبح  أن  عك  تشجِّ مقنعة  أسباب 

ة صعبة تتطلَّب وقتًا طوياًل، وهو وقٌت يمكن أن  قد يكوُن إنشاُء عملك التجاريِّ مهمَّ
صه لرؤيِة أصدقائك أو لمشاهدة التلفاز...أو حتَّى لتتميِم واجباتك المنزليَّة! وقد تتمنَّى  تخصِّ

أحيانًا لو أنَّك لم تُنشئ عمَلَك التجارّي. لكْن إذا أردَت أن تبقى مندفًعا نحو العمل، تجُد في ما 
 أسباٍب تدفعك إلى إنشاِء عملك التجارّي.

َ
يأتي خمسة

فر،  سُتنشُئ عملك التجارّي وستبدأ من الصِّ
وستتعلَّم عن إدارته. ستتواصُل مع أشخاٍص لم 

تلتقيهم من قبل، وربَّما تقُف أمام الناس لُتقنَعهم 
بشراء ِخدماتك. بعد اكتساِب هذه الخبرة، سوف 

تزداُد دون شكٍّ ثقُتك بنفسك.

نؤكِّد لَك أنَّك وبعد مرور 12 شهًرا على إنشاِء عملك 
التجارّي، ستكون الفرصة قد أتاَحت لك توسيع 

دائرة معارفك. وستلتقي أصحاَب أعمال تجاريَّة في 
منطقتك تبيُعهم خدماتك وزبائَن يطلبون التعاُمل 

معك. أيًضا، ستتعرَّف إلى شباٍب آخرين يعملون على
إنشاء أعمالهم التجاريَّة، 

ث عن  فتمضون وقًتا في التحدُّ
اختباراتكم في مجال العمل وفي 

تباُدل النصائح. 
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المال بعَض  تكسَب  أن  يمكنك 
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مجالك في  العمل  ستُتِقن 

مبدًعا تكون  أن  يمكنُك 

ك به  مهما كان العمل التجاريُّ الذي اخترَته، تمسَّ
وسُتصبُح خبيًرا فيه. ربَّما تعتقُد أنََّك ُتحِسُن القيام 

بعملك اآلن، لكْن بعد أن تستغرَق ساعاٍت في 
ممارسِتِه وفي مواجهة مشكالِته وحلِّها، ستشعُر 

كأنَّك فزَت بميداليٍَّة ذهبيٍَّة في مجاِل عمِلك.

ال يعني اإلبداُع فقط أن تكوَن ماهًرا في الرَّسم 
أو في ُصنِع أشكاٍل ورقيَّة، بل يعني أيًضا أن 

تتمكََّن من ابتكاِر أفكاٍر جديدٍة في مجاِل األعماِل 
ٍم في عمِلك،  التجاريَّة، وأن تتعلَّم كيفيََّة تحقيِق تقدُّ

هل تعَلُم أنَّه يمكنك أن تكِسَب المال بينما 
تستمتع بهذا كلِّه؟ يكِسُب بعض رياديِّي 

األعمال الناجحين ماليين الدوالرات 
ويصبحون مشهورين عالميًّا! إذا أردَت أن 
تنجح في مجاِل عمِلك، هذه نصيحُتنا لك: 

ركِّْز على تقديِم أفضِل منَتٍج أو خدمة، 
وعاِمْل زبائَنك باحترام. ال أحد يعلم ما 
سيحدث، فُربَّما تتمكَّن من شراء جزيرٍة 
لك يوًما ما، كما فعل البريطانيُّ ريتشارد 

.)Richard Branson( برانسون

وأن تجَد مجاالٍت جديدًة للنمّو، وُتطِلَق منَتجاٍت 
وخدماٍت جديدة. اإلبداُع هو أيَّة فكرٍة مميَّزة 

تخُطُر في ذهِنَك الرياديِّ العظيم. ابدأ بالتفكير!

مفيدة نصيحة 
بينما تعمُل على تلميِع ميداليَّتك

 لمشاركِة
َ
الفرصة الذهبيَّة، استغلَّ 

خبرتك وآرائَِك ضمن مقاالٍت في
ِت وُمقابالٍت على اإلنترنت وفي المجالَّ
 ممتازٌة لَك

ٌ
وسائَل أخرى؛ فهذه دعاية

التجارّي. ولعمِلَك 
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