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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.
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 لماذا تنشئ عمًال تجاري«ا؟
هل حلمَت یوًما باالستفادة من مهاراِتك في استخدام الحاسوب لکي تکسب 
المال؟ الیوم، أصبح الجمیع یستطیعون أن یدیروا عمًال تجاریًّا ناجًحا بفضل 

أجهزة الحاسوب وشبکة اإلنترنت. ویسمَّی الذین یدیرون أعماًال تجاریَّة 
.(Entrepreneurs) ریادیِّي األعمال

األعمال التجاري�ة على اإلنترنت
یستخدُم المصنِّعون الذین ُینتجون األشیاء (البضائع) التي 

نحتاج إلیها کلَّ یوم المواقَع اإللکترونیَّة والمتاجَر لبیع 
منتجاتهم. ویمکُن طلُب البضائِع ودفُع ثمِنها في متجٍر علی 

اإلنترنت، ُثمَّ ُتسلَّم إلی الزبون. 

ُم األعماُل التجاریَّة علی اإلنترنت خدماٍت إلکترونیَّة مثَل   وتقدِّ
التَّعلیِم والتصمیِم ومراجعِة (تقییِم) المنَتج ومقارنِته بمنتجاٍت 

أخرى، إلی جانب المزید من الخدمات.

 (Brokerage) وتجمُع مواقع الوساطة اإللکترونیَّة
المشترَي والبائَع ضمن سوق علی اإلنترنت، ویربح 

الوسیط/السمسار مبلًغا صغیًرا من المال من کلِّ عملیَّة بیع. 

نات مواقع المدو�
مواقُع المدوَّنات (Blog Sites) هي نوٌع جدید من األعمال التجاریَّة، وهي موجودة علی اإلنترنت 

فقط. ویمکن أن تتضمََّن المدوَّنُة معلوماٍت عن موضوٍع ما، أو مراجعاِت العمالء (Reviews) لمنتٍج 
ما، أو عرًضا للمواهب، أو تدوین فیدیو (Vlog). ویمکُن أن تکوَن المدوَّناُت وسیلًة لعمِل الناِس مًعا 

مٍة غیر ربحیَّة، أو طریقًة لربِح الماِل لدى ریادیِّي األعمال علی اإلنترنت. ضمَن منظَّ

 عمًال تجاري«ا على اإلنترنت، تحتاُج إلى:
َ
إذا أردَت أن تبدأ

 بضائَع أو خدماٍت للبیع، ومستوى من الخبرة، ومهارٍة في استخدام الحاسوب. �
 حاسوب أو هاتف ذکّي. �
 مستًوى عاٍل من الطاقة والحماسة. �

للحصول علی مزیٍد من المعلومات حول إنشاء عمٍل تجاريٍّ علی اإلنترنت، اقرأ 
الصفحات ٦-٢٤.

األعمال التجاري�ة على اإلنترنت

ة مواقع الوساطة اإللكتروني�

قة بخدمات اعتيادي�ة مرتبطة بالحاسوب
Å
أعمال تجاري�ة متعل

التعليم
ة الزبائَن  تساعُد مراکُز التعلیم الخاصَّ
علی تحسیِن مهاراِتهم في استخدام 

الحاسوب
وتعلُّم برامج جدیدة. 

صيانة الحاسوب
یهتمُّ الخبراء التقنیُّون بتصلیح األعطال 

ات (Hardware) أجهزة  في معدَّ
الحاسوب.

تصميم المواقع اإللكتروني�ة
صون  ینشئ مصمِّمون متخصِّ
المواقع اإللکترونیَّة لزبائنهم 

ویهتمُّون بإدارتها.

الدعم التقنّي
یهتمُّ خبراء البرمجة بحلِّ 

المشکالت المتعلِّقة ببرامج 
الحاسوب. 

ق بخدمات مرتبطة بالحاسوب، تحتاج إلى:
Å
إذا أردَت إنشاء عمٍل تجاريÈ متعل

أشخاٍص یبیعوَن المنَتج أو الخدمَة للزبوِن أو المستهِلك. ویجُب أن یشترَي عدٌد کاٍف من  �
األشخاِص المنتجاِت بالسعر الذي تطلُبه لکي یکوَن عمُلك التجاريُّ ُمربًحا. 

الخبرِة المطلوبة لتوفیِر الخدمِة واألجهزة الالزمة لها. �
 المال لشراِء الموادِّ الالزمِة لبدِء العمِل التجارّي. هذا ما ُیعَرف بـ’’تکالیف المشروع الناشئ‘‘. �

للحصول علی مزید من المعلومات حول کیفیَّة جمع المال، اقرأ الصفحة ٢٥.

 مستًوى عاٍل من الطاقة والحماسة. �

لمزید من المعلومات حول إنشاء هذا النوع من األعمال التجاریَّة، اقرأ الصفحتین ٢٦ و٢٧.

ن الصفحات ١١، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٢٦ أمثلة   تتضم�
ة أنواع مختلفة من األعمال  ة حول ست� افتراضي�

ة إنشاء كل� عمل  التجاري�ة، مع تفسير كيفي�
منها لتحقيق األرباح. 
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 البيع على اإلنترنت
یبیُع أصحاُب المصانِع والمعامِل بضائَعهم لزبائَن حوَل العالِم بواسطة متاجَر علی 

اإلنترنت (Online Shops). وُیسمَّی المتجُر الذي یبیُع منتجاٍت معروضًة علی 
.(E-commerce Site) ‘‘موقٍع إلکترونيٍّ ’’موقع تجارة إلکترونیَّة

سلبي�اتإيج ابي�ات

ال تحتاج إلی استئجار متجٍر فعلّي، ولیس  �
علیك أن تدفع بدل إیجار

تواجه منافسة شدیدة �

یمکنك أن تصل فوًرا إلی الزبون، علی  �
مدار الساعة

قد تجد صعوبة في جعل الزبون یزور  �
موقعك اإللکترونّي

من السهل أن تجرِّب بضائع جدیدة  �
د تلك التي یشتریها الزبون لتحدِّ

لیس علیك أن تدفع الکثیر من المال  �
لتنشئ متجًرا إلکترونیًّا

البيع على اإلنترنت

ُر إنشاَء عمٍل  یمکُن أن تواجَه بعَض الصعوبات عندما تقرِّ
تجاريٍّ في سنٍّ مبکِّرة. علیك أن تطلَب المساعدَة من شخٍص 

بالٍغ لکي تتمکََّن من فتِح حساٍب مصرفيٍّ وبَیِع البضائِع علی 
المواقِع اإللکترونیَّة. هل یریُد والداَك تنمیَة مهاراتَك في مجاِل 
األعمال؟ هل یهتمُّ أيٌّ من معلِّماتك ومعلِّمیك بدعِم ریادیِّي 

األعماِل الصغار؟ قد یوافُق هؤالء علی أن یکونوا مرشدیَن لَك 
لمساعدِتَك في عمِلَك التجارّي. 

مواقع التجارة اإللكتروني�ة
تشمُل مواقُع التجارِة اإللکترونیَِّة مواقع ’’إیباي‘‘ (eBay)، و’’أمازون‘‘ (Amazon)، و’’پریلوفد‘‘ 

 .(Gumtree) ‘‘و’’غامتري ،(Preloved)

یمکنَك أن تدفَع مبلًغا صغیًرا من الماِل لکي تعرَض البضائَع مع مواصفاِتها وصوِرها علی هذه المواقِع 
اإللکترونیَّة. ویمکُن أن یشترَیها الزبوُن أو أن یشارَك في مزاٍد لشراِئها علی اإلنترنت.

كيف تبيُع منتجاتِك على مواقِع التجارة اإللكتروني�ة؟

٢ 

٦ 

٣ 

٤ 

٥ 

اشتِرك يف موقِع  ١
ة التجارة اإللكتروني�

ن مواصفاِت  دو�
ر منتجاِتكمنتجاِتك صو�

اعرض منتجاتك للبيع

ل ثمنه  عندما تبيُع منَتًجا، ُيحو�
مباشرًة إلى حساِبَك المصريف� أو إلى 
 (PayPal) ‘‘حسابك على ’’پاي پال

أرِسِل المنَتَج مباشرًة 
إلى الزبون

سلبي�اتإيجابي�ات

لیس علیك أن تنشئ موقًعا إلکترونیًّا �
لیس علیك أن تدفَع الماَل لالنضماِم إلی  �

الموقِع اإللکترونّي. یکفي أن تدفَع مبلًغا 
صغیًرا لعرِض منتجاِتك

یمکنَك أن تبیَع منتجاٍت جدیدة  �
ومستعملة

یوجُد عدٌد کبیٌر من الزبائن الذین یبحثون  �
عن منتجات

یمکنَك أن ُتثبَت بمراجعة تعلیقاِت زوَّاِر  �
الموقع اإللکترونيِّ أنَّك بائٌع موثوق

َر ما إذا کنَت سترسُل  � یمکنَك أن تقرِّ
منتجاِتك إلی جمیِع البلدان أو إلی بلداٍن 

د کلفَة التوصیل  دة، وأن تحدِّ محدَّ

ا بك � ال تملُك متجًرا خاصًّ
تواجُه منافسًة شدیدة �
ال یستطیع الزبائن أن یتفاوضوا �

علی السعر  

اشتِر



٨٩

٢ 

٢ 

٣ 

٣ 

١ 

١ 

المتاجر اإللكتروني�ة 
تشمُل مواقع التجارة اإللکترونیَّة مواقع ’’إتسي‘‘ (Etsy)، و’’فولکسي‘‘ (Folksy)، و’’َنت أون ذا 

.(Not On The High Street) ‘‘هاي ستریت

یمکنَك أن تنشَئ متجًرا علی هذه المواقع لتبیَع منتجاٍت حرفیًَّة ممیَّزة ومصنوعة یدویًّا. 
ویمکن أن تکوَن هذه المنتجاُت قطعًة واحدًة فریدًة ونادرًة أو بضائَع مصنَّعة بکمِّیَّات کبیرة.

كيف تبيُع منتجاتِك على المتاجر اإللكتروني�ة؟

ر منتجاتك صو�

أنِشئ متجرك

ن مواصفات منتجاتك دو�

لدى بيِع أحِد منتجاِتك، يجري 
ل ثمنه  إعالمك بذلك. وُيحو�

مباشرًة إلى حساِبَك المصريف� أو 
إلى حسابك على پاي پال

امأل استمارة الطلب، 
وأرِسل صور المنتجات 

ومواصفاتها

أرِسل المنَتج 
مباشرًة إلى الزبون

إذا حصلَت على الموافقة على طلبك

سلبي�اتإيجابي�ات

صة لجذب الزبائن إلی  � اإلعالنات المخصَّ
ة سابًقا الموقع اإللکترونيِّ ُمعدَّ

ال تحتاج إلی اسم موقع إلکترونيٍّ أو إلی  �
موقع لك (اقرأ الصفحة ١٢)

یزور عدد کبیر من الزبائن هذه المواقع  �
اإللکترونیَّة

المواقع اإللکترونیَّة سهلة االستخدام �

ال یستطیع الجمیع االنضمام إلی الموقع �
تحتاج منتجاُتك وصوُرها إلی موافقٍة  �

لیجري عرضها
تفرُض علیك بعُض المواقع أن تدَفَع  �

الماَل لالنضماِم إلیها، وتطُلُب عمولًة علی 
کلِّ عملیَِّة بیع

صین وفیها  � ار متخصِّ  إنَّها مواقُع لتجَّ
منافسة کبیرة

الوالُء للعالمة التجاریَّة مرتبٌط بالموقِع  �
اإللکترونيِّ بدًال من المنَتج

مي�ة
ْ
بيع صورك الرق

تبیع وکاالت ’’شاترستوك‘‘ (Shutterstock)، و’’بیغ ستوك‘‘ 
(Bigstock)، و’’دریمز تایم‘‘ (Dreamstime)، وغیرها صوًرا رقمیَّة 

للزبائن بالسماح لهم بتنزیلها علی أجهزتهم اإللکترونیَّة.

 هل لديك لة تصوير أو هاتف  هل تحب� التصوير؟
دة؟  ذيك� بحالة جي�

 ِلَم ال تحاول تحميل بعض 
الصور على موقع إحدى واكالت 
التصوير  الفوتوغراّيف؟ يمكنك 
أن كسب المال عندما يطلب 

الناس تنزيل هذه الصور.

تحتاج إلى:
حساب مصرفيٍّ أو حساب پاي پال. �
� 

مجموعة من الصور بجودٍة عالیة. ُزر الموقع اإللکترونيَّ لمعرفة الشروط المطلوبة.

ما يجب عليك فعله:
� 

صورك لتقییم جودتها. إذا أردَت الحصول علی مزیٍد من المعلومات حول کیفیَّة التقاط االشتراك في وکالة عرض صور علی اإلنترنت. وسیکون علیك إرسال نموذج عن 
صور جیِّدة، اقرأ الصفحة ١٣.

� 
إذا حصلَت علی الموافقة علی صورك، حمِّلها علی الموقع اإللکترونّي. وسُیراَجع مضمون 

کلِّ صورة وجودتها قبل عرضها للبیع.
� 

إذا جرى تنزیل أیَّة صورة، تضاف نسبة مئویَّة من ثمن التنزیل إلی حسابك، وتحتفظ 
الوکالة بالباقي.

� 
عندما تصل قیمة حسابك إلی مبلٍغ معیَّن، ُیحوَّل إلی حسابك المصرفيِّ أو إلی حسابك 

علی پاي پال.

الشروط
يٍّ من أيِّ شخص یظهر في صورك. هذا ما ُیعَرف بمصطلح  یجب أن تحصل علی إذن خطِّ

’’التصریح القانونيِّ بنشر صور األشخاص‘‘ (Model Release). ویجب أن تعرف أیًضا قواعد 
 .(Property Release) ‘‘التصریح القانونيِّ بنشر صور الممتلکات’’



١١ ١٠

متجرك اإللكترونّي
یمکنَك أن تنشئ موقًعا إلکترونیًّا ومتجًرا إلکترونیًّا لك. فهذه أفضُل طریقة لبیِع منتجاِتك 

علی اإلنترنت إذا أردَت إنشاَء عالمٍة تجاریَّة ناجحة. 

سلبي�اتإيجابي�ات

یمکنك التحکُّم في ما تبیعه �
ار آخرین علی  � ال تواجه منافسة مع تجَّ

الموقع
لیس علیك أن تدفع أیَّة عمولة �
یمکنك أن تنشئ عالمتك التجاریَّة  �

ة وتروِّجها الخاصَّ

یجب أن تجذب الزبائن لزیارة موقعك  �
اإللکترونّي (اقرأ الصفحة ١٣)

تحتاج إلی المال إلنشاء موقعك  �
اإللکترونيِّ وصیانته. یعني هذا أنَّك 

تحتاج إلی تمویل لمشروعك النَّاشئ 
(اقرأ الصفحة ٢٥)

بحث
اٍت أخرى للبیع اإللکترونّي، إذا أردَت أن تبیع منتجاٍت  بخالف منصَّ

علی موقعك اإللکترونّي، یجب علیك أن تبذل وقًتا ومجهوًدا لکي 
تتمکَّن من جذب الزبائن إلی متجرك. تحتاُج أیًضا إلی المال لکي 

تنشئ متجرك. ُیجري ریادیُّو األعمال الناجحون بحوًثا قبل أن 
ینشئوا عمًال تجاریًّا، وذلك لمنحه أفضل فرصة للنجاح.

المميÅزات الفريدة للمنتَج 
ابحث علی اإلنترنت عن المنتجات المتوافرة في المنطقة التي 

ترید أن تبیع منتجاتك فیها. هل منتجاتك أفضل؟ أهي مختلفة؟ 
أهي أقلُّ ثمًنا؟

ر قائمة تتضمَّن هذه النقاط. نسمِّي تلك النقاط الممیِّزات  حضِّ
 .(USPs) الفریدة للمنتج

كيف تبيع منتجاتك على موقٍع للتجارة اإللكتروني�ة؟
د المنَتج أو المنتجات التي ستصنعها، وتقتنع  بعد أن تتَّخذ قرارك وتحدِّ

بأنَّك قادر علی صنعها وبیعها لتحقیق األرباح، تصبح جاهًزا إلنشاء موقعك 
اإللکترونّي. تجد معلومات حول هذا الموضوع في الصفحتین ١٢ و١٣. 

 فكرة عمٍل تجارّي ١
 أساور  وُحلي� لالحتفاالت

لقد صنعِت سواًرا جلدیًّا مزیًَّنا بالخرز. وأرادت 
صدیقاتك أن یعرفن المکان الذي اشتریِته منه 

ا لبعض المناسبات. ألنَّه مناسب جدًّ

فكرة العمل التجارّي
إعداد مجموعة من األساور المزیَّنة والُحليِّ المناِسبة لالحتفاالت لُتباع علی 

المتاجر اإللکترونیَّة وعلی موقعك اإللکترونّي.

التصميم والتصنيع
صمِّم مجموعة من األساور والُحليِّ المناِسبة لالحتفاالت، واعَمل علی تصنیعها. ُثمَّ احِسب کلفة 

د سعر المنتجات لکي تربح المال. الموادِّ الخام، وحدِّ

إذا أردَت أن تنشئ عملك التجاريَّ وأن تتمکَّن من المحافظة علیه إلی 
أن تبدأ بتحقیق األرباح، تحتاج إلی المال للتخزین والتعبئة والتغلیف 
والطباعة والموادِّ الخام. هذا ما ُیعرف بتکالیف المشروع النَّاشئ. اقرأ 

الصفحة ٢٥ للحصول علی معلومات حول جمع التمویل.


