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یتحمَّل المؤلِّف کامل المسؤولیَّة القانونیَّة عن محتوى مصنفه 
وال یعبِّر هذا المصنف عن رأي دائرة المکتبة الوطنیة أو أي 

جهة حکومیَّة أخرى.

ا، يجب عليك أن تدفع ضريبة  إذا أنشأت عمًال تجاري�ا مربًحا جد�
ت  على األموال التي كسبها. لذا، من المهم� أن تحتفظ بسجال�
لعملي�ات بيع منتجاتك، وبفواتير بالمواد� التي تشتريها إلدارة 

عملك التجارّي.

تختلف قوانين الضرائب بين بلٍد وآخر. لذا، إذا بدأَت تربح المال 
التي  الضرائب  قوانين  تعرف  أن  يجب  التجارّي،  عملك  من 

ُتطب�ق يف بلدك.



٤٥ ٤٥

 لماذا تنشئ عمًال تجاريºا؟

 هل حلمَت يوًما 
بإنشاء عملك 

التجارّي؟

 هل تشعر بالقلق 
ألن�نا نعيش يف 

اٍت  ي� مجتمٍع يرمي كم�
كبيرة من النفايات؟

 هل تخشى أن 
يكون عملك 
ا  التجاري� مضر�

بالبيئة؟

 هل تعتقد أن� إدارة 
عمٍل تجاري� تعني 

كسب األرباح 
فحسب؟

إذا کانت إجابتك ’’نعم‘‘ عن معظم هذه األسئلة، فربَّما یمکن أن تصبح ریادیًّا مهتمًّا 
بالمشاریع البیئیَّة.

ُیسمَّی األشخاص الذین ُینشئون أعمالهم التجاریَّة عوًضا عن العمل لحساب أشخاٍص آخرین 
’’ریادیِّي أعمال‘‘. وریادیُّو األعمال البیئیُّون هم الذین یتجنَّبون قدر اإلمکان التسبُّب في ضرٍر 

للبیئة في طریقة إدارتهم ألعمالهم التجاریَّة. وتعالج بعض األعمال البیئیَّة مشکالت البیئة، 
في حین تعمل أخرى علی بیع منتجاٍت أو خدماٍت صدیقة للبیئة. 

إنَّ السبب الذي یدفع ریادیُّو األعمال بمعظمهم إلی المثابرة واالجتهاد في إدارة 
أعمالهم التجاریَّة هو ربح المال.

وغالًبا ما یتبرَّع ریادیُّو األعمال المهتمُّون بالمشاریع البیئیَّة بجزٍء من أرباحهم لدعم 
ساٍت خیریَّة تهتمُّ  البیئة،کما أنَّهم قد یتبرَّعون بالمال لمنظمَّاٍت عالمیَّة أو مؤسَّ

صة للحفاظ علی البیئة في منطقتهم. ویمکن  یَّة أو مشاریع مخصَّ بحمایة الحیاة البرِّ
مًة غیر ربحیَّة، حیث یستخدمون  روا أیًضا أن یکون عملهم التجاريُّ منظَّ أن یقرِّ

فین). األرباح في توسیع العمل نفسه (بعد أن یدفعوا أجرة الموظَّ

إعادة التدوير، إعادة التدوير لصنع منتٍَج أفضل، إعادة التدوير لصنع منتٍَج أقل� قيمة
یحتوي کوکبنا علی کمِّیَّة محدودة من الموارد التي یمکننا استخدامها لصنع ما نحتاج إلیه، ویمکننا 

إعادة استعمال المنتجات التي لم َتُعد نافعة؛ فهذه وسیلة مهمَّة لتقلیل استخدام الموادِّ الخام.

(Recycling) إعادة التدوير
هي عملیَّة تحویل المنتجات غیر النَّافعة إلی منتجاٍت جدیدة من النوع نفسه. وتکون قیمة المنتج • 

الجدید مساویة لقیمة المنتج األصلّي.

(Downcycling) قيمة Åإعادة التدوير لصنع منتٍَج أقل
ة، وفي •  اٍت عدَّ هي عملیَّة تحویل الموادِّ غیر النَّافعة إلی منتجات أقلَّ قیمة. یمکن إعادة تدویر الموادِّ مرَّ

ة یکون المنَتج الجدید أقلَّ قیمة من المنَتج األصلّي. کلِّ مرَّ

(Upcycling) إعادة التدوير لصنع منتٍَج أفضل
هي عملیَّة تحویل المنتجات غیر النَّافعة إلی منتجاٍت جدیدة ُتستخَدم ألهداٍف مختلفة. ویمکن • 

أن یساوي المنَتج الجدیُد المنَتَج األصليَّ أو یتفوَّق علیه. 

ما تحتاج إليه لبدء عمٍل تجاريÆ يعتمد على إعادة التدوير لصنع منتٍَج أفضل:
  موادُّ لم َتُعد نافعة في صورتها األصلیَّة.

  فکرة إبداعیَّة حول کیفیَّة استخدام هذه الموادِّ لتحویلها إلی منتجات مفیدة ومطلوبة. هذا هو 
، تکون جهودك قد ضاعت سًدى. . فإذا لم یرغب أحٌد في شراء المنَتج النهائيُّ الهدف األساسيُّ
  المال لشراء الموادِّ التي تحتاج إلیها لبدء مشروعك. هذا ما ُیعرف بتکالیف المشروع النَّاشئ.

  زبائن أو مستهلکون: أشخاٌص یشترون المنَتج أو الخدمة.
  إذا أردَت کسب المال من عملك التجارّي، یجب أن یرغب عدٌد کاٍف من الزبائن في شراء 

منتجاتك بالسعر الذي تریده.
  مستًوى عاٍل من الطاقة واالندفاع.

ن الصفحات ١٤ و١٦ و١٩ و٢١   تتضم�
ة حول أربعة  و٢٢ أمثلة افتراضي�
أنواع مختلفة من أعمال إعادة 
التدوير لصنع منَتٍج أفضل مع 

ة إنشائها لربح المال. تفسير كيفي�
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 تصميم المنتَج
في ُمعَظم األعمال التجاریَّة، یخترع المصمِّم منَتًجا، ثمَّ یفکِّر في الموادِّ التي یمکنه استخدامها 
لکي یصنعه. في المرحلة األولی من عملیَّة إعادة التدویر لصنع منَتٍج أفضل، یجب علیه أن 

اٍت لم تعد نافعة في وضعها الحالّي، ثمَّ یشغِّل مخیِّلته  یجمع ما یلزمه من موادَّّ أو معدَّ
ومهاراته للتفکیر في طریقٍة إلعادة تدویرها لکي یصنع منها منَتًجا مفیًدا وأفضل.

المواد� الخام
إحدى إیجابیَّات أعمال إعادة التدویر لصنع منتٍج أفضل هي أنَّ الموادَّ الخام التي تستعملها لصنع 

انیَّة أو قلیلة التکلفة. ابَحث من حولك عن موادَّ یمکنك إعادة تدویرها  هذا المنتج تکون غالًبا مجَّ
لکي تصنع منها منتجاٍت أفضل.

عندما ُنعید تدویر الموادِّ التي لم تعد صالحة لالستخدام، نتجنَّب إرسالها إلی مکبِّ النفایات، وهو 
ُحفرةکبیرة في األرض نرمي النفایات فیها ونطمرها بالتراب. أیًضا، نتجنَّب إحراقها. فهاتان 

الطریقتان تتسبَّبان في تلوُّث البیئة في الحاضر والمستقبل؛ ألنَّ مکوِّنات النفایات تستغرق آالف 
السنین لکي تتحلَّل. 

یمکُن أن تواجَه بعَض الصعوبات 
ُر إنشاَء عملك التجاريِّ  عندما تقرِّ

في سنٍّ مبکِّرة. علیك أن تطلَب 
المساعدَة من شخٍص بالٍغ لکي 

تتمکََّن من فتِح حساٍب مصرفيٍّ وبیِع 
المنتجات علی مواقِع اإلنترنت. هل 
تعرف شخًصا أنشأ عمله التجارّي؟ 
هل یهتمُّ المعلِّمات والمعلِّمون في 

مدرستَك بدعِم ریادیِّي األعماِل 
الصغار؟ قد یوافُق هؤالء األشخاص 

علی أن یکونوا مرشدیَن لَك 
لمساعدِتَك في عمِلَك التجارّي. 

 البحث عن 
منَتج

اإلنترنت

ُزر مواقع إلکترونیَّة مثل ’’پینترست‘‘ 
 .(Etsy) ‘‘و’’إتسي ،(Pinterest)

 (Google) ‘‘وابَحث بین ُصَور ’’غوغل
عن أفکاٍر الختراِع منتجاٍت یمکن 

ُصنعها من رسوم مصوَّرة أو من 
أوراق الصحف. ویمکنك أیًضا أن 
ت. تجد أفکاًرا في الکتب والمجالَّ

يوتيوب
یمکنك مشاهدة مقاطع فیدیو 

تعلیمیَّة علی یوتیوب لکي تتعلَّم 
الخطوات التي یجب علیك اتِّباعها 

لصنع منتجاٍت ورقیَّة. 

ت الكتب والمجال�
توجد کتٌب کثیرة عن إعادة التدویر 

لصنع منَتٍج أفضل. ابَحث عنها في 
ت  المکتبة. ویمکنك أن تجد مجالَّ
صة في أعمال إعادة التدویر  متخصِّ
لصنع منتجاٍت أفضل، ومنها مجلَّة 

.(Reloved) ‘‘ریلوفد’’

حاِول أن تخترع منَتًجا
ر يف تعديل فريًدا من نوعه أو فك�

منَتٍج موجود أساًسا، ليصبح
ًزا ومختلًفا عن �منَتجك ممي

المنَتجات الموجودة يف السوق. 

لّي النموذج األو�
ر  اخَتر فکرَتین مختلفَتین أو ثالًثا لصنع منَتجاٍت تامَّة. یجب علیك أن تکرِّ
المحاولة لکي تکون المنَتجات التامَّة جاهزة لالستعمال. وتسمَّی المنتجات 

التجریبیَّة ’’نماذج أوَّلیَّة‘‘.

دوِّن مالحظات عن کلِّ نموذج أوَّليٍّ علی دفتٍر صغیر.

أفكار مقتَرحة:
رة- یمکن صنعها بسرعة، وهي تبدو  نة من رسوم مصو�  سلسلة أعالم للزينة مكو�

ت لصنعها. ا. تحتاج إلی عدٍد کبیٍر من أوراق المجالَّ رائعة جدًّ
 من الصوف- یتطلَّب صنعها وقًتا طویًال.

ٌ
  َسل�ة

ا! رة- رائعة جدًّ كواٍب مصنوعة من رسوم مصو�   قواعُد أ
رة- استغرقُت ٧ ساعات لصنعه، لکنَّه    غطاُء مصباٍح مصنوٌع من رسوم مصو�

ا! رائع جدًّ
نة- صنعُت ٥٠ ُکرة ورقیَّة  ت ملو� ِقالدة ورقي�ة مصنوعة من كراٍت من أورق مجال�  

بعد دوام المدرسة، وبقَي لديَّ وقٌت لتتمیم فروضي المنزلیَّة!

لدينا مجل�ة يف صور 
نة كثيرة. يمكنك أن تصنع منها ورسوم ملو�

ة جميلة،  منتجات ورقي�
ثم� تبيعها أو تهديها 

ألصداقئك.
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 السوق
األعمال التجاریَّة هي أعمال بیع منَتجات لزبوٍن أو ُمستهِلك. والسوق هي أيُّ 

مکان یدخله المشترون لشراء المنتجات أو الخدمات من الباعة، لقاء مبلٍغ 
من المال. ویمکن أن تکون السوق شبکة اإلنترنت أو دلیل التسوُّق 

(Shopping catalogue) أو المتاجر المحلِّیَّة الُکبرى. وتزدحم األسواق 

بالمنافسة ألنَّ عدًدا کبیًرا من الشرکات فیها یحاول بیع منتجاٍت متشابهة 
للمجموعة نفسها من الزبائن. 

بحوث السوق
ص بعض الوقت لدراسة السوق التي ستبیع فیها منتجاتك قبل أن تبدأ بتسویقها. فبهذه الطریقة  خصِّ

تستطیُع أن توفِّر الوقت والمال علی المدى الطویل. وإذا بیَّنِت البحوث أنَّ منَتجاتك لن ُتعجب 
مجموعة کبیرة من الناس، یمکنك أن تبدأ من جدید محاوًال إیجاد فکرٍة أخرى. ُیسمَّی هذا النوع من 

البحوث ’’بحوث السوق‘‘.

اعِرض النماذج األوَّلیَّة التي أعددَتها علی 
أکبر عدٍد ممکن من األشخاص. واکُتب 

قائمة تتضمَّن أسئلة متعلِّقة بکلِّ منَتج، ثمَّ 
ین لإلجابة عنها  ابَحث عن أشخاٍص مستعدِّ

ودوِّن أجوبتهم. اطَرح هذه األسئلة علی 
مجموعٍة واسعة من األشخاص مثل 

أصدقائك ووالَدیك وأساتذتك وأصدقاء 
والَدیك وأقاربك وجیرانك.

اسأل الناس عن العادات التي یتَّبعونها في 
التسوُّق وإنفاق المال، وعمَّا یعجبهم في 

منَتجاتك وما ال یعجبهم فیها. یمکنك أن تجد 
بعض األمثلة في االستمارة الواردة في الصفحة 
المقابلة، لکنَّك تستطیع أن تطرح أسئلًة أکثر 

تفصیًال، إذا رغبَت في ذلك. وفکِّر جیًِّدا في 
المعلومات التي یمکن أن تکون مفیدًة لك بینما تعمل علی إنشاء عملك التجارّي. وتسمَّی المعلومات 

التي تجمعها ’’اآلراء الواردة‘‘. 

ال تخرج بمفردك لطرح األسئلة علی الناس، 
بل اطُلب من أحد والَدیك أن یرافقك في 

هذه المهمَّة. 

عيَد تدويره 
ُ
منتَجات مصنوعة من ورٍق أ

١ .

العمر: ١٠-٢٠          ٢١-٤٠          ٤١-٦٠          ٦٠ وما فوق

٢ .

ما احتمال شرائك أیًّا من هذه المنَتجات؟ قیِّم احتمال شراء کلِّ منتج علی 

مقیاس من ١ إلی ١٠. ویشیر الرقم ١ إلی أنَّ احتمال شرائك المنَتج منخفٌض 

ا.  ا، في حین یشیر الرقم ١٠ إلی أنَّ احتمال شرائك المنَتج مرتفٌع جدًّ جدًّ

قالدة مصنوعة من ُکرات ورقیَّة١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠  

غطاء مصباٍح ورقّي١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠  

سلسلة أعالٍم للزینة١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠  

رة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ قواعد أکواب من رسوم مصوَّ  

٣ .

ما المبلغ الذي یمکن أن تدفعه لشراء کلِّ منَتج؟

قالدة مصنوعة من ُکراٍت ورقیَّة بالدینار ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ أکثر من ١٠ دنانیر  

غطاء مصباٍح ورقّي دینار ٧ ٨ ٩ ١٠ أکثر من ١٠ دنانیر  

سلسلُة أعالٍم للزینة دینار ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ أکثر من ١٠ دنانیر  

قواعد أکواب دینار ٣ ٤ ٥ ٦   

٤ .

أین یمکن أن تشتري منَتجات مماثلة؟ اخَتر احتماًال واحًدا أو أکثر. 

ق  اإلنترنت      المتجر    دلیل التسوُّ

 معرض األعمال الِحرفیَّة  السوق

ماذا تبيÅن بحوث السوق؟
عندما تجمع األجوبة عن األسئلة کافَّة، یتبیَّن لك 

أن المنَتجات األکثر شعبیًَّة هي تلك المصنوعة 
ا أن  من الرسوم المصوَّرة. ومن المحتمل جدًّ

یشتریها أشخاٌص تتراوح أعمارهم بین ٢٠ و٤٠ 
سنة من متجر علی اإلنترنت أو من معرض 

لألعمال الِحرفیَّة.

ين شراء  هل تحب�
هذا المنَتج؟

نعم، فهو يبدو 
ا! رائًعا جد�



١١ ١٠

 التسويق
التسویق هو کلُّ ما یتعلَّق بشراء منَتٍج ما وبیعه والبحث عن زبائن. عندما تجد سوًقا 

لمنتجاتك، یمکنك البدء بتسویق المنتجات للمجموعة المستهَدفة.

یتعلَّق التسویق بأربعة جوانب: المنَتج (Product)، السعر (Price)، المکان (Place)، الترویج 
.“P” وکما تالحظ فإنَّها تبدأ جمیعها باإلنکلیزیَّة بالحرف ،(Promotion)

 جوانب 
التسويق

 السعر

 الترويج

 المنَتج

 الماكن

المنتَج- اختِرع منتًجا مطلوبًا لدى مجموعة من الزبائن

المكان- اعِرض المنتَجات للبيع في مكان يزوره الزبائن

الترويج- أخبِر الناس بأن� منتَجاتك معروضة للبيع

د سعًرا مناسًبا للمنتَج Åالسعر- حد

تسمَّی الخصائص التي تمیِّز منَتجك عن المنتجات المنافسة له الممیِّزات الفریدة للمنتج (USPs). إذا 
أردَت معرفة المزید عن هذه الممیِّزات، اقرأ الصفحة ١٢.

إنَّ تحدید السعر المناسب للمنتج مهمٌّ لعملیَّات البیع وکسب األرباح.

دة لصنع قطعة واحدة من المنتج. یسمَّی هذا تکلفة الوحدة الواحدة. وإذا •  احِسب الکلفة المحدَّ
أردَت أن تصنع کمِّیَّات کبیرة من هذا المنَتج، یمکنك أن تحسب تکلفة الوحدة الواحدة بِقسمة 

ُکلفة الموادِّ الخام علی عدد المنتجات التي یمکنك صنعها منها. 
الفرق بین السعر الذي تبیع به کلَّ منتٍج (سعر البیع) وتکلفة الوحدة الواحدة هو هامش الربح.• 
ین لدفع هذا السعر.•  راِجع بحوث السوق لترى ما إذا کان الزبائن مستعدِّ
لع علی األسعار التي وضعها منافسوك. إذا کانت منتجاتك أقلَّ أو أغلی ثمًنا منها، فال بدَّ من •  اطَّ

ر ذلك. وجود أسباب واضحة تفسِّ

أین سیبحث الزبائن المحتملون عن منَتجات یشترونها؟

  األسواق الشعبي�ة
یجب أن تنتظر طویًال لتتمکَّن من حجز األکشاك ذات المواقع األفضل في األسواق المزدحمة.

  معارض األعمال الِحرفي�ة
تعجُّ هذه المعارض بأشخاص یبیعون األعمال الِحرفیَّة. ویحبُّ زائروها المنَتجات المصنوعة یدویًّا.

  اإلنترنت
تتیح اإلنترنت لمنتجاتك إمکانیَّة الوصول إلی السوق العالمیَّة، لکنَّك ستواجه منافسة کبیرة.

  متاجر المنطقة
في هذه المتاجر، ال یرى منَتجاتك إالَّ األشخاص الذین یتسوَّقون في المنطقة. ویحتاج 

أصحاب هذه المتاجر إلی ربِح المال من بیع منَتجاتك في متاجرهم. لذا، هم یدفعون لك 
سعَر الُجملة وهو أقلُّ من سعر البیع (اقرأ الصفحة ١٠).

الترویج هو أسالیُب ُتعرِّف بها الناس إلی منَتجاتك في الوقت المناسب بتشجیعهم علی شرائها.

اإلعالن
نشاٌط إعالميٌّ مدفوٌع یهدف إلی إخبار الناس 
م علی مدار السنة. عن المنتجات ببرنامٍج منظَّ

ُحف•  إعالنات مطبوعة في الصُّ
إعالنات تلفزیونیَّة• 
إعالنات علی مواقع التواصل االجتماعّي• 

الدعاية
انيٌّ ُیماَرس بواسطة  الدعایة نشاٌط إعالميٌّ مجَّ
الَحمالت أو األنشطة اإلعالمیَّة مثل، حفالت 

جمع التبرُّعات الخیریَّة، وحفالت إطالق 
منَتجات جدیدة. ولیست الدعایات کلُّها إیجابیَّة.

ات التلفزیونیَّة•  مقابالت علی المحطَّ
أو اإلذاعیَّة  

ُحف•  ت والصُّ مقابالت في المجالَّ ترويج المبيعات
ترویج المبیعات نشاٌط مدفوع الثمن. وهو 

ص لزیادة المبیعات لفترة قصیرة. مخصَّ

 •(Off Coupons) تخفیضات األسعار
 •(Flash Sales) تنزیالت خاطفة
مسابقات • 

ة عروض خاص�
 لفترة محدودة

ٌ 


