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تنمیة  قبل مركز  إلیكم من  مقدم 

میشیغان يف  الصغیرة  التجاریة  األعامل 

األعامل  بدء وتسییر  دلیل 
الصغیرة التجاریة 

یساعدونك

النجاح بدون عىل 

مقابل.



میشیغان |       2 يف  الصغیرة  التجاریة  األعامل  تنمیة  مركز 

٦املقدمة
٧
٧
٨
٩

۱٠
۱٤

۱٦
۱٧

۲۲
۲۳
۲٤
۲٦
۲٦

۲٨
۲٨
۳۲
۳٤
۳٥
۳٦

۳٨
۳٨
٤٤
٤٥
٤٦
٤٦
٤٨

٥٠
٥۱
٥۲

٥۲
٥۳
٥٤

بدء عمل تجاري

مخطط مركز تنمية األعامل التجارية الصغرية يف ميشيغان حول خطة العمل التجاري

املسائل القانونية املتعلقة بالعمل التجاري

لبدء عمل تجاري؟ هل أنت مستعد 
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املالیة الشؤون  الرابع:  القسم 
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األخیرة اللمسات 

یتعلق أمر حاسم يف ما  القانونية  باملسائل  إن اإلهتامم 

وتسيريه التجاري  لعملك  بالتخطيط 

وتقدیمه التجاري  لعملك  قانوين  اختيارهيكل 

وتسجيله تجاري  اسم  تحدید 

التجاري بعملك  الخاصة  الفكریة  امللكية  حامیة 

التجاریة األعامل  ونظم  والتصاریح  الرتاخيص 

ميشيغان التجاریة يف  األعامل  نظم  تصفح 

واإلقتطاع التجاریة  األعامل  رضائب 

الخزانة الخاصة بك مع وزارة  الوالیة  تنظيم رضائب 

يف والیة ميشيغان عرب اإلنرتنت
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بدء عمل تجاري

ابدأ عملك التجاري وطّوره مبساعدة مستشار أعامل! یقدم فریق مركز تنمیة األعامل التجاریة الصغیرة يف

میشیغان لرواد األعامل استشارات فردیة، وخدمات تعلیم إدارة األعامل، وأبحاث السوق، وتسویق

التكنولوجیا يف ٨۳ مقاطعة.

 

قد یبدو إنشا ء عمل تجاري صغیر مهمة صعبة ولك نك لست مبفردك! إن مركز تنمیة األعامل التجاریة

الصغیرة يف میشیغان موجود بجانبك بغیة إیصالك بالرؤیة واملوارد لنجاح عملك التجاري.

اتصل مبركز تنمیة األعام ل التجاری ة الصغیر ة يف میشیغان للحصول عىل املساعدة يف :

  تطوير خط ة العمل التجاري

  أبحاث السوق

  زيادة رأس املال

  تعليم إدارة األعامل تدريب شخيص وعرب اإلنرتنت

 تسويق التكنولوجيا 

  اإلدارة املالية

  اسرتاتيجية التصدير

 التخطيط االسرتاتيجي

 املوارد البرشية والتطوير التنظيمي 

 
michigansbdc.org

مركز تنمية األعامل التجارية 
الصغرية يف ميشيغان

www.michigansbdc.org
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۱

بدء عمل تجاري
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عىل الرغم من أن هذا الدليل ليس بديالً عن اإلستشارة القانونية أو املالية، إال أنه مصدر معلومات مصمم
لجعل عملية بد ء األعامل التجارية وتسيريه ا يف ميشيغان أقل إرباك ا .

إن املعلومات الواردة يف هذا الدلیل صحی حة عند نرش ه. لكنها عرضة للتغییر بسبب املراجعات يف القوانین و السیاسات 
اإلداریة. وبین املراجعات املنشورة، یتم تحدیث نسخة إلكرتونیة بشكل دوري يف حالة حدوث تغییرات مهمة. ویمكن 

الوصول إىل هذه النسخة من خالل زیارة هذا املوقع اإللكرتوين:

 

michigansbdc.org/not-yet-in-business/guidetostarting/

، تتوفر موارد أخرى التجاریة الصغیرة يف میشیغان  الدلی ل والخرباء املوهوبین يف مركز تنمیة األعامل  باإلضافة إىل هذا 
: میشیغان  التجاریة وتسییرها يف  األعامل  لبدء 

میشیغان الصغیرة يف  التجاریة  األعامل  تنمیة  مراكز   
الصغیرة األمریكیة إدارة األعامل   

االقتصادیة للتنمیة  میشیغان  رشكة   
املجتمع وكلیات  واملدارس  التجاریة  والغرف  التجاریة  والجمعیات  املحلیة  االقتصادیة  التنمیة  منظامت  مساعدة   

العامة.    والجامعات واملكتبات 

إن مركز تنمیة األعامل التجاریة الصغیرة يف میشیغان جاهز للمساعدة! للمزید من املعلومات أو لالتصال بأي من 
مكاتبنا

املنترشة يف جمیع أنحاء الوالیة، قم بزیارة املوقع اإللكرتوين:

michigansbdc.org

االحرتام، فائق  بقبول  وتفضلوا 
میشیغان الصغیرة يف  التجاریة  األعامل  تنمیة  مركز  فریق 

رسالة الرتحيب
للتنمیة االقتصادیة،  التجاریة يف اإل نطالق والنمو هو محور أسايس تركز عل یه كل من رشكة میشیغان  إن مساعدة األعامل 

الصغیرة يف میشیغان. يف إطار عملنا يف هذا املركز، نوفر  التجاریة  الوالیة وجمیعنا هنا يف  مركز تنمیة األعامل  وحكومة 
الوالیة، مبا يف ذلك تقدیم املشورة والتدریب واألبحاث بغیة دعم هذه  أنحاء  الصغیرة يف جمیع  التجاریة  املساعدة لألعامل 
الخطوات واملسؤولیات واملسائل والتحدیات  الكثیر من  الدل یل  اإلنطالق والنمو والتحول واإلبتكار. ویوضح هذا  األعامل يف 

التي یواجهها رواد األعامل كام یسعى إىل اإلجابة عن أسئلتك األكرث شیوعا.ً 

 خطوات إنشاء عمل تجاري
التجاري عملك  لتنظیم  املختلفة  الطرق   
التجاري العمل  لخطة  األساسیة  العنارص   

واملحلیة والوالئیة  الفیدرالیة  الرضائب  اللتزامات  االمتثال   
والتسویق والتوظیف  ة  باإلدار  املتعلقة  األساسیة  األمور   

 وأكرث !

الدليل  إن املعلومات املذكورة يف هذا 

ميشيغان  بوالية  عامة وخاصة  هي 

عىل حد سواء. وتشمل مواضيع مثل:

 ۱ - بدء عمل تجاري

www.michigansbdc.org/not-yet-in-business/guidetostarting/
www.michigansbdc.org
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هل أنت مستعد إلنشاء عمل تجاري ؟
أن تدیر أعاملك بنفسك أمٌر ممتع ولكن العمل الحر ال یناسب الجمیع. إذا كنت ترغب بالبد ء بأي عمل تجاري، ال

لذلك، عىل املستویین الشخيص واملهني . التفكیر يف ما إذا كنت جاهزاً  بد من 

الحر. سوف للعمل  واملايل  الشخيص واملهني  استعدادك  التفكیر يف مدى  الشخيص ملساعدتك عىل  التقییم  تم تصمیم هذا 
عىل: یساعدك 

التجاریة للدخول يف مجال األعامل  بها  تتمتع  التي  تقییم األسباب واملؤهالت   
والتجاریة الشخصیة  أهدافك  تحدید   

التفكیر يف ما إذا كان الوقت مناسب للبدء بعمل تجاري  
 تحدید ما إذا كان لدیك الحریة واملرونة واملوارد للبدء بعمل تجاري

التحمل تقییم صحتك وقدرتك عىل   

والتجاریة  العائلیة  االلتزامات  بین  التوازن  تحقیق  كیفیة  تخطیط   

التقییم إىل جلساتك اإلستشاریة  . أحرض نسخة كاملة من هذا  ال توجد إجابات صحیحة أو خاطئة عىل هذه األسئلة 
الخاصة

للبدء الصغیرة يف میشیغان، مام یساهم يف تقدیم رؤى واضحة عنك وعن مدى استعدادك  التجاریة  تنمیة األعامل  مبركز 
التالیة وأجب  القصوى من وقتك معنا. من أجل تقییم ذاتك، اسأل نفسك األسئلة  بعمل تجاري من أجل اإلستفادة 

. بصدق وبطریقة مفصلة جداً 

۱      ملاذا ترید أن تبدأ (أو أن تستمر يف تنمیة) عمل تجاري ؟

۲  ما نوع العمل التجاري الذي ترغب ف ي إطالقه أو توسیعه ؟

۳  ملاذا تظن أنه یمكنك إنجاح هذا النوع من العمل التجاري ؟

٤  ملاذا تظن أن هذا النوع من األعامل التجاریة هو مست دام ؟

٥  هل تتمتع باملستوى التعلیمي واملهارات والخربة الالزمة للنجاح يف هذا املجال؟

٦  هل یوجد أي مؤهالت إضافیة یجب أن تحصل علیها قبل أن تبدء عملك التجاري، وكیف یمكنك تحقیقها ؟

٧  ما هو الغرض و/أو الهدف الحقیقي الذي تأمل يف تحقیقه من خالل هذا العمل التجاري ؟

٨  ما هو الهدف املايل الذي تسعى إىل تحقیقه ؟

٩  هل ستحتاج إىل متویل ما، وهل لدیك درجة ائتامن ذات قیمة عالیة، وأصول، وضامنات وتاریخ مايل یخولك الحصول عىل متویل ؟      

۱٠  ما هي نقاط قوتك الشخصیة واملهنیة ؟

۱۱  ما هي نقاط ضعفك الشخصیة واملهنیة ؟

۱۲  كیف تصف صحتك الجسدیة والنفسیة والعاطفیة وقدرتك عىل التحمل ؟

۱۳  ما هي السعة املعرفی ة واملهارات التي متتلكه ا من أجل بدء بعملیات العمل الیومیة وإدارتها؟

۱٤  هل تعلم وتفهم التكنولوجیا الالزمة لتكون قادراً عىل املنافسة يف هذا املجال ؟  

۱٥  هل تحكم عادة عىل الناس واألفكار بطریقة جیدة؟

۱٦  ما هي التضحیات واملخاطر التي یمكنك تحملها لتكون ناجحا ؟

۱٧  كیف یمكنك تحقیق التوازن بین حیاتك الشخصیة ومتطلبات العمل ؟

التقييم الشخيص

الخطوة األوىل: التقييم الشخيص: هل أنت مستعد لبد ء عمل تجاري ؟ ۱

 ۱ - بدء عم ل تجاري
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خطوات بدء عمل تجاري صغري

التجاري! وقد  الخطوة األوىل نحو إطالق عملك  انتهیت من  الشخيص، تكون قد  التقییم  بإكاملك 
لبدء اتباعها  التي یجب  التالیة. یوجد تسلسل منطقي لإلجراءات  اآلن ما هي خطواتك  تتساءل 

 أي عمل تجاري، وهي ۱٠ خطوات بحسب الرتتیب التايل :

الشخيص بالتقییم  القیام  العمل  فكرة  اختیار 

التجاري

السوق بأبحاث  القیام  التجاریة  الفكرة  تحسین 

النظر  الخاصة بك وإعادة 

فیها

۱ ۲ ۳ ٤

بدء  تكالیف  تحلیل 

لتشغیل ا

الفكرة  ن  تحسی 

بك  الخاصة  التجاریة 

فیها النظر  وإعادة 

التجاري عملك  خطة  كتابة  التشغی  بدء  قامئة  إكامل 

املرجعیة ل 

٥ ٦ ٧ ٨

التجاري عملك  متویل  تأمین  التجاري عملك  بدء 

٩ ۱٠ التالية. كام  الفصول  بالتفصيل يف  توضيح كل خطوة  سيتم 
الفصل،  نهایة هذا  ، يف  املناسبة  املرجعية  القامئة  ا  ستلخصه 

الصحيح، وإدارة  املسار  البقاء عىل  بغية مساعدتك عىل 
. األساسية  األمور  والنظر يف جميع  املختلفة  الخطوات 

 ۱ - بدء عمل تجاري
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التالیة: به.اسأل نفسك األسئلة  الذي ستبدأ  العمل  أوالً إىل تحدید نوع  تحتاج 

  ماذا تجید ؟
  ماذا تحب أن تفعل ؟

التي تتمتع بها والتي یمكنك االستفادة منها ؟ ما هي املهارات    
ما هي املشاكل الت ي یواجهها الناس والتي یمكنك تقدیم املساعدة يف حلها ؟   

تلبیتها ؟ امللباة بنظرك وكیف یمكنك املساعدة يف  ما هي االحتیاجات غیر    

ال تظن أن فكرة العمل التجاري األوىل هي الفضىل . حاول إعداد قامئة من ٥ إىل ۱٠ أفكار مميزة وقيمها ب حسب 
تناسبها مع التقييم الشخيص الذي أنشأته للتو . بعد ذلك، ميكنك تحديد الفرص الكربى املناسبة ألفكارك من خالل 

أبحاث السوق .

الخطوة الثانية: اختيار فكرة العمل التجاري ۲

 ۱ - بدء عمل تجاري
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السوق بأبحاث  القيام  الثالثة:  الخطوة 

إن املهمة األوىل واألهم التي تحتاج إىل إنجازها قبل أن تبدأ بعملك التجاري هي تحدید جدوى فكرتك. أبحاث 
السوق هي عملیة جمع الحقائق واإلحصاءات بغیة اتخاذ قرار مستنیر حول إمكانات السوق بالنسبة لعملك 

التجاري. باإلضافة إىل ذلك، تساعدك عىل فهم فرص النجاح واالتجاه الذي یجب أن تتخذه يف عملك. وتعترب أبحاث 
 السوق أمراً بالغ األهمیة يف بدایة عملك وتطوره عىل حد سواء.

وستحتاج أيضا إىل أن تقرر هوية العميل األسايس بشكل واسع. وعادة ما تنقسم األعامل التجارية إىل فئتني

عامتني :

املستهلك إىل  املوجهة  األعامل  رشكات 
النوع من الرشكا ت منتجات وخدمات مبارشًة إىل املستهلك بشكل أسايس. فمن املرجح أنك تشرتي  یبیع هذا 

منها
الحدائ  املعدات ومقدمي خدمات  الفنیة ومتاجر  البقالة واملعارض  لنفسك. وتعد متاجر  كلام قمت برشاء يشء 

ق
ذلك. أمثلة عىل  كلها  البیتزا  ومطاعم 

الرشكات إىل  املوجهة  األعامل  رشكات 
یبیع هذا النوع من الرشكا ت منتجات وخدمات إىل رشكات أخرى. ویعترب املوردون وصانعو القطع ووكاالت

الفئة. األخرى ضمن هذه  الرشكات  والكثیر من  التكنولوجیا  التسویق ورشكات 

النوعین. عىل س بیل املثال، قد تبیع املزرعة منتجاتها إىل مطعم ما ( وقد تقوم بعض الرشكات مبزج هذین 
رشكات

األعامل املوجهة إىل الرشكات) وتبیعها مبارشة إىل األفراد يف سوق املزارعین (رشكات األعامل املوجهة إىل
. السوق  أبحاث  األوىل من خالل  التجاریة  لفكرتك  املناسبة  الكربى  الفرص  املستهلك). هكذا، یمكنك تحدید 

 هل كنت تعلم ؟ 
یمكن ملستشاري مركز تنمیة األعام ل التجاری ة الصغیرة يف 

میشیغان مساعدتك يف الحصول عىل بحث ثانوي مجانا !

۳

 ۱ - بدء عمل تجاري
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بعد ذلك، سنرشح مكونات أبحاث السوق الفعالة. عىل سبيل املثال، تخيل أنك كنت تفكر يف فتح مطعم بيتزا. هذا
االخري ُمصنف عىل أنه جزء من صناعة الوجبات الرسيعة، لذلك، قد ترغب يف إجراء األنواع التالية من األبحاث

 من أجل املبارشة بعملك:

الصناعة   أبحاث 
ستساعدك أبحاث الصناع ة عىل فهم الصورة الكبیرة ملا یحدث يف ما یتعلق بنوع عملك .

ابحث عن إجابات لألسئلة التالی ة :
 

  كم عدد البیتزا التي یتم بیعها يف الوالیات املتحدة أو يف والیة میشیغان أو يف منطقتك املحلیة سنویا ؟
  هل ارتفعت مبیعات البیتزا أو انخفضت خالل السنوات األخیرة ؟

  ما هي االتجاهات املوجودة املتعلقة بالبیتزا املتمیزة، بالبدائل الصحیة، بالتغییرات يف األحجام، وبالتغلیف، وما إىل ذلك؟
  هل تفتح أو تقفل مطاعم البیتزا بكرثة خالل السنوات األخیرة ؟

مبعنى آخر، كیف تبدو الصورة الكبیرة يف عامل البیتزا ؟

والعمالء السوق  حجم  بحث 
یشمل السوق إجاميل عدد املستهلكین أو الرشكات التي قد تكون مهتمة برشاء منتجك أو خدمتك، أما العمالء فهم من
یشرتون فعالً. داخل السوق، متثل مجموعات محددة من العمال ء النسبة األكرب من مبیعاتك، ویمكنك تحدیدها بشكل

عام من خالل مجموعة مشرتكة من الخصائص . وتسمى مجموعات العمالء هذه رشائح السوق .

ال بد من اإلجابة عن هذه األسئلة عند إجراء بحث السوق ملطعم بيتزا :

  كم هو عدد األشخاص والرشكات الذین یشرتون الوجبات الرسیعة يف املنطقة أو يف املوقع الذي تفكر فیه؟ (هذا هو

    الحجم اإلجاميل للسوق) .
  كم مرة یشرتون ؟

  ما هي الرشائح األكرث قابلیة للرشاء وما حجمها ؟

إذا رضبت عدد العمالء املحتملین بتواتر عملیة الرشاء وبسعر مشرتیاتهم، فسیعطیك ذلك فكرة عن إمكانات السوق
بالنسبة ملنتجك أو لخدمتك. عىل سبیل املثال، إذا طلب ۱٠٠ زبون محتمل موجود بالقرب من عملك التجاري ۲٠

ب یتزا سنویا،ً وإذا كنت تتقاىض حوايل ۱٥ دوالراً مقابل كل بیتزا، فستتطلع إىل تحقیق ۳٠ ألف دوالراً يف اإلیرادات
املحتملة ( ۱٠٠ عمیل * ۲٠ بیتزا يف السنة * ۱٥ دوالراً = ۳٠ ألف دوالراً سنویا)ً .

املنافسة أبحاث 
یامرس املنافسو ن نوعین من األعامل التجاریة. یبیع املنافسون املبارشون منتجا أو خدمًة مشابهة متاما ملنتجك أو

لخدمتك. أما املنافسون غیر املبارشون، فیبیعون منتجات أو خدمات مشابهة أو بدیلة عنها. وقد تطرح عىل نفسك
األسئلة التالیة حول منافسیك:

  أین تقع مطاعم البیتزا األخرى ؟

  كیف تبدو ؟ 

  ما هي الخیارات األخرى للوجبات الرسیعة واألطعمة البدیلة، وأین تقع ؟ 
  ملاذا قد یشرتي العمالء املحتملون البیتزا الخاصة بك وال یختارون بدائل أخرى ؟

  هل توجد أي حاجة مل یتم تلبیتها حیثم ا تأمل يف تأسیس عملك التجاري ؟
  هل تقدم ش یئا فرید اً يف هذا املجال ؟

  هل العمالء املحتملون غیر راضین عن الخیارات األخرى لسبب یمكنك تحسینه ؟

 ۱ - بدء عمل تجاري
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ملكتبة  ا
تبقى املكتبة أفضل مصدر إلجراء أبحاث السوق حیث تخصص الكثیر من املواقع أمناء مكاتب مختصین باألعامل

التجاریة وتؤمن مساحة خاصة ملواد مرجعیة متعلقة بهذه األعامل. حیثام أمكن، ابحث عن املعلومات املتعلقة بنوع
عملك يف املصادر واملراجع. هذه هي بعض املنشورات التي قد تجد معلومات فیها :

  مطبوعات الجمعیات التجاریة 
  املجالت التجاریة واملنشورات الصناعیة

  موسوعة الصناعات األمریكیة
  موسوعة الصناعات العاملیة

  تقاریر التعدا د االقتصادي مثل تعدا د تجارة التجزئة أو الجملة أو الصناعات الخدمیة
  مصادر إحصائیة حكومیة أخرى تنرشها الوكاالت الفیدرالیة والوالئیة واملحلیة

  دراسات البیان السنوي من جمعیة إدارة املخاطر

نت نرت إل  ا
قد تتمكن أیضا من العثور عىل أدوات وموارد مفیدة عىل اإلنرتنت. حاول تحدید مصطلحات البحث الخاصة بك بدقة
من أجل تحقیق أقىص استفادة من عملیات البحث عىل اإلنرتن ت، واستخدم اسرتاتیجیات بحث أخرى عرب اإلنرتنت :

قم بتحضیر قامئة تحتوي عىل جمیع الكلامت الرئیسة وسالسلها املرتبطة بنوع عملك.
تتبع عملیات البحث التي أجریتها حتى ال تكرر البحث يف نفس املوضو ع الحقا .

وفر الوقت عن طریق مسح نتائج البحث برصیا ملعرفة إذا كان املوقع یحتوي عىل معلومات مهمة .
يف هذه الحالة، اطبع املواد بحیث یمكنك الرجوع إلیها الحقا واالستشهاد باملصدر يف خطة عملك . وابدأ باستخدام

املواقع اإللكرتونیة املوثوقة التي یم كنها توفیر رؤى يف ما یخص املنافسین :

mel.org thomasnet.com

األولية املصادر 
 قد تحتاج أیضا إىل إجراء بعض األبحاث مستخدما املصادر األولیة، مبا يف ذلك:

خرباء يف املجال وأصحاب األعامل الناجحني
تحدث إىل الناس يف هذا املجال. یمكنك الحصول عىل رؤى ق یّمة حول الفرص والتحدیات من خالل التحدث إىل

األشخاص الذین یعرفون املجال جیداً .

ا ناجًحا مامثل للمرشوع الذي ترید أن كام یمكنك إیجاد مرشد لك . ویكون املرشد الجید شخصا یمتلك مرشوعا تجاریً
تبدأ به. من الناحیة املثالیة، لن یكون منافسا مبارشاً وسیعمل خارج منطقتك .

االستقصائية الدراسات 
قم بإجراء دراسات استقصائیة أو بتشكیل مجموع ة بغیة جمع املعلومات من الرشكات أو العمالء املحتملین .

أين ميكنك أن تجد هذا النوع من املعلومات؟ لسوء الحظ، نادراً ما ميكن إيجادها يف مكان واحد. بدالً من ذلك، 
ستحتاج إىل استثامر بعض الوقت والجهد الهادفني خالل مرحلة البحث يف مرشوعك التجاري. هذه هي بعض

املصادر واألدوات واملوارد املفيدة ألبحاث السوق :

 ۱ - بدء عمل تجاري
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زيارة املنافسني املحتملني
راقب أقرب منافسیك من منظور العمی ل مام یساعدك عىل اكتساب رؤى حول األمور األكرث أهمیة عندما یشرتي

القوة لدیهم والتي یجب أن تعمل بجد باملنافسین لتحدید نقاط  الخاص  العمیل أي منتج أو خدمة. حلل منوذج األعامل 
. التجاري  لعملك  إىل فرص  تحویلها  یمكنك  التي  الضعف  ونقاط  علیها،  للتغلب 

التسویق وإعالنتهم. راقب ماذا باملنافسین وجهودهم يف  الخاصة  اإللكرتونیة  املواقع  التحقق من  كذلك، قد ترغب يف 
. نفسك  لتمییز  فعله  یمكنك  فكرة عام  تكوین  أجل  تسویقهم من  وأسلوب  یقدمونها،  التي  والصورة  یفعلون، 

املستأجرة أو  األجر  عة  املدفو  األبحاث 
تجري الكثیر من الرشكات أبحاث السوق مقابل أجر معین. ویمكن العثور علیها بسهولة عرب اإلنرتنت مع تقییامت -

ر أن األبحاث ذات الجودة العالیة مكل ف ة جداً . لعملها. ولكن تذكّ

إذا كنت تبحث عن خیار أقل كلفة وتعیش بالقرب من مدرسة تقدم دورات يف األعامل التجاریة، فقد تتمكن من العثور
عىل مدربین یبحثون عن مشاریع “حقیقیة” لطالبهم. ویمكنك التعرف عىل املعلمین الذین یدّرسون هذه الدورات يف

املدارس القریبة والتواصل معهم مبارشة، أو یمكنك أن تطلب من مستشارك يف مركز تنمیة األعامل التجاریة
الصغیرة يف میشیغان أن یقوم بتعریفك إلیهم. ولكن، قد یكون التوقیت مشكلة ألنهم قد یحتاجون إىل التخطیط ملرشوع

بحث السوق الخاص بك خالل الدورة، وقد یستغرق األمر شهور عد ة قبل حدو ث ذلك.

بغض النظر عن مصدر حصولك عىل املعلومات أو الطريقة التي اتبعتها، أن تصبح باحث سوق 
جيد يعد مهارة تجارية قيمة الكتسابها. فأبحاث السوق هي األساس لتقييم الفرص املحتملة 

وتحليل العوامل املتغرية باستمرار التي تؤثر عىل عملك التجاري يف بدايته وأثناء توسعك.

 ۱ - بدء عمل تجاري
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أبحاث عمالء رشكات األعامل املوجهة إىل املستهلك
  حجم املجموعة

  الجنس السائد

  العمر

  األصل العرقي

  املستوى التعليمي

  املهنة أو اللقب الوظيفي

  مستوى الدخل

  متوسط مبلغ الدین

  مالك املنزل أو املستأجر

  مالك السيارة

  الحالة االجتامعية

  الوضع العائيل (عدد األطفال)

  الحيوانات األليفة (النوع والعدد)

  وسائل اإلعالم املفضلة )املجالت والصحف ووسائل التواصل االجتامعي

       والتلفزیون والرادیو والهاتف املحمول، إلخ.(

  األفضلية يف الرشاء )شخصيا،ً عرب اإلنرتنت، الهاتف، الدليل، إلخ.(

  خصائص املنتج أو الخدمة التي تحظى بأفضلية املشرتي

  أفضلية الدفع )نقًدا أو عرب بطاقة اإلئتامن، إلخ.(

  تواتر العملية الرشائية وكميتها

  متوسط الدوالرات التي تنفق سنوی ا عىل هذا النوع من الرشاء

  تفضيالت العمالء وتصوراتهم حول الجودة والراحة والعالمة التجاریة

والصورة والحرصیة والجاذبية الجامهريیة، إلخ .

أبحاث القطاع 
  حجم القطاع

  إمكانيات النمو يف هذا القطاع

النمو أو الخسائر   االتجاهات السابقة يف 

  االتجاهات املوسمية أو االقتصادیة

القطاع املهنية يف  الجمعيات    

  القطاعا ت األخرى ذات الصلة

  قنوات التوزیع

  الفرص

التهدیدات   

املرجعية  السوق  أبحاث  قامئة 
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أبحاث السوق:
  أفضل فرصة: األعامل التجاریة )B2B( أو العمالء )B2C( أم كالهام

  العدد اإلجاميل للمشرتین املحتميل ن

  رشائح (مجموعات ذات سامت متشابهة )

  الرشائح (األقسام) األكرث احتياجا و/أو طلب ا

إلخ. بيئية، موسمية،  اجتامعية،  السوق: سياسية،  اتجاهات    

أبحاث عمالء رشكات األعامل املوجهة إىل الرشكات
  القطاعات واألسواق أو الرشائح

  املنتجات أو الخدمات

  عدد املوظفني

  طول الفرتة الزمنية يف األعامل التجاریة

  الجغرافيا واملوقع  ) املواقع (

  األمناط الرشائية  )العدد والكمية، إلخ. (

الرشائية العملية    

  أمناط وسياسات االستعانة مبصادر خارجية، إلخ .

  املشرتي املحيل أو الوطني أو الدويل

التي تؤثر عىل السوق   العوامل االقتصادیة 

السوق التي تؤثر عىل  الحكومية  السياسات    

أبحاث املنافس ة
  املنافسون املبارشون

املبارشین املنافسون غیر    

املستقبل املحتملون يف  املنافسون    

السنویة املبیعات واإلیرادات    

  أسالی ب التسویق واإلعالن ونتائجه

الجغرافیا واملوقع   

  قنوات التوزیع

  أمناط وسیاسات االستعانة مبصادر خارجیة، إلخ .

  مصادر اإلنتاج والخدمات واملوجودات، إلخ .

  نقاط القوة

  نقاط الضعف

  الفرص )خاصة للتامیز (

  املالحظات األخرى
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وإعادة  التجاري  العمل  فكرة  تحسني  الرابعة:  الخطوة 
؟ تقييمها هل هي صالحة 

مِبجرد قیامك بجمع أبحاث السوق ومراجعتها، یُمكنك اتخاذ قرارات استنا د اً عىل املعطیات
املتوّفرة بشأن عملك التجاري. والسؤال املهم الذي یجب أن تحاول اإلجابة عنه يف هذه

املرحلة هو: هل یجب أن تحسن فكرة عملك بناًء عىل أبحاث السوق ؟

لإلجابة عىل هذا السؤال األسايس، ستحتاج إىل اإلجابة عىل أسئلة أخرى مثل :

منتجاتك أو لخدماتك ؟   هل هناك حاجة أو فرصة يف السوق لِ

ها منتجاتك أو خدماتك لهم ؟   من هم زبائنك األكرث قیمة، وما هي املشاكل التي تحلّ

  ما هو عرض القیمة الخاص بك ؟ ملاذا سیشرتي العمیل منك بدال من أي منافس أو مزّود بدیل ؟

إذا متكنت من اإلجابة عىل هذه األسئلة بثقة، فقد حان الوقت اآلن لوضع بعض توقعات اإلیرادا ت
لعملك. يف الِبدا یة، یجُب أن تُنشئ “قامئة” أسعار بجمیع منتجات وخدمات عملك التجاري. تأكد من

تضمین الهوامش املتوقعة لجمیع املنتجات وجدول الرسوم الخاص بها .

عىل سبیل املثال، لنفرتض أنك عامل كهربايئ. أنت تخطط لتحصیل ٨٠ دوالراً يف الساعة
ّر بعد الساعة األوىل. الواحدة لكل زیارة ، باإلضافة إىل ٦٠ دوالراً إضافیة لكل ساعة متُ
وإذا كنت تتوقع القیام ب ۱٠ زیارات شهریا خالل شهر یونیو/حزیران، مع استغراق

٦ من هذه الزیارات مدة ساعة واحدة و ٤ زیارات منها ساعتین، فإن إیراداتك املتوقعة لشهر
یونیو/حزیران ستكو ن :

) ٨٠ × دوالراً ۱٠ ساعات) + ( ٦٠ × دوالراً ٤ ساعات) = ٨٠٠ دوالراً + ۲٤٠ دوالراً = ۱٠٤٠ دوالراً .

مبجرد وضع توقعات اإلیرادات األولیة، سیكون لدیك بعض املعطیات األساسیة ملعرفة ما إذا
كان عملك التجاري الصغیر سیحقق مبیعات كافیة لتحقیق أهدافك الشخصیة والتجاریة .

قيامك  أثناء  الوقائع  فكر يف 
واتخذ  بتقييم ف كرة عملك 
بناًء عىل ما تعرفه،  القرارات 

وليس ما تعتقده أو تشعر به .

٤
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إّن نقص األموال اآلن ال یعني أنك لن تكون قادراً عىل إنشاء أي عمل تجاري فهذا یعني 

فقط أنك بحاجة إىل إعادة -

. إنشائه  كیفیة  التفكیر يف 

تفشل الرشكات عموم ا يف خالل السنة األوىل ألنها ترتطم بجدار مايل قبل االفتتاح أو بعده بقلیل. وتساهم الكثیر 
من العوامل املختلفة يف هذه اإلخفاقات، ویرتبط معظمها بالتخطیط املايل. فعىل سبيل املثال :

  قد یفشل املالكون يف تقدیر التكلفة الحقیقیة لبدء العمل الذي یفكرون فیه ،

  ویكتشف رواد األعامل أن األمر سیكلف أموااًل أكرث مام یملكون من أجل فتح العم ل التجاري أو إبقاء ا ألبواب مفتوحة

  لدى مؤسيس األعامل توقعات غیر واقعیة حول املوارد املتاحة. عادًة، تكون املنح والحوافز الرضیبیة وقروض بدء

    التشغیل نادرًة وتنافسیًة وصعبة املنال .

  كام أن أصحاب األعامل لدیهم توقعات غیر واقعیة حول الرسعة التي سیبدأون بها يف جني األموال. ولكن، تحتاج معظم

    الرشكات إىل مصادر نقدیة لتب ق واقفة عىل قدمیها حتى تبدأ يف جني األموا ل .

ومن أجل تجنب هذه األخطاء املالیة الشائعة، فأنت بحاجة إىل تقدیر مدروس جیًدا لتكلفة بدء العمل التجاري. 
فمن خالل تحلیل دقیق لتكالیفك، تستطیع مواءمة واقع املوارد املتاحة لدیك مع توقعاتك حول جدوى عملك. 

وبناًء عىل وضعك املايل، قد تحتاج إىل تحسی ن فكرتك أو إعادة النظر فیها .

وتبدأ معظم الرشكات ب “متهید للتشغیل” أو بوسرتابینغ عرب استخدام مواردها الحالیة للعمل نحو هدف أكرب. 
ویمكن أن یساعدك العمل عىل عملك بدوام جزيئ، وتطویر مجموعة من العمالء املخلصین، واالسرتاتیجیات 

األخرى عىل البناء ببطء ولكن بثبات حتى تتمكن من تحقیق رؤیتك. فكل نشاط تجاري كبیر بدأ كنشاط تجاري 
صغیر، وكل رشكة تنجح من خالل تنمیة عمی ل واحد يف كل مرة .

ويف الصفحة التالية، أدخلنا ورقة عمل لتحليل تكلفة بدء التشغيل التي ميكنك استخدامها لتخمني مقدار 
التمويل الذي ستحتاجه إلطالق عملك التجاري.

التشغيل بدء  تكاليف  تحليل  الخامسة:  الخطوة 

بعد إجراء أبحاث السوق والتفكري الدقيق، يعّدل معظم رواد األعامل مفهومهم األصيل بطريقة ما. وعادًة، 
يقللون من حجم فكرتهم، خاصًة عندما يفكرون بإمكاين ة أن تتطور املبيعات بشكل أبطأ من املتوقع

٥
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األرض واملباين
الدفعة األوىل أو تكاليف اإلیجار

التكاليف الختامية

إعادة التصميم والبنا ء

sودائع املرافق

تكاليف أُخر ى

املعدات
األثا ث

التجهيزا ت

آالت اإلنتاج أو تجهيزاته

أجهزة الحاسوب والربامج

أدوا ت االتصاال ت السلكية والالسلكية

آلة تسجيل اإلیرادات النقدیة وأنظمة برامج نقاط البيع

الالفتات والرتكيب

تكاليف أُخرى

واملستلزمات املواد 
الجردة األولية

مواد اإلنتاج ومكّوناته

مستلزمات املكتب

تكاليف أُخرى

التجاریة والعالمة  والصور  التسویق 
أصول التسویق والتصميم

ميزانية اإلعالن

املوا د واألنشطة الرتویجية

تكاليف أُخر ى

ت لعملیا ا ت  نفقا و م  رسو

بدل األتعاب املهنية )محاسب، محامي، غريه.. (

رسوم براءات اإلخرتاع والعالمة التجاری ة

التأمني (الصحة، الحياة، الحریق، املسؤولية، غريه..)

الرخص والتصاریح

االنتساب إىل جمعية تجاریة

تكاليف أُخر ى

 
مصاریف املعیشة الشخصیة

الراتب الشهري األخري حتى یوم اإلفتتا ح

مصاریف األشهر الثالث والست بعد تاریخ اإلفتتا ح

بدل النقل

تكاليف أُخر ى

الطارئة الحاالت  ومتویل  النقدي  االحتیاطي 
تكاليف اإلفتتا ح

بات والرضائب األجور واملرتّ

تكاليف أُخرى
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قد ال تتناسب بعض البنود املذكورة أعاله مع نوع 

عملك التجاري .

یجب أن یكون لدیك قامئة مرفقة مفصلة لكل عنرص 

مذكور يف هذه القامئة .
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الشخصية  املالية  املوارد    

إن أفضل طریقة حّتى تب دأ بفهم وضعك املايل الراهن هي تقييم
أموالك وأصولك الشخصية. وقد تأيت املوارد املالية الشخصية

عىل األشكال التالية :

• سيولة نقدیة يف الحسابات الجاریة وحسابات التوفري
• إمكانات مالية جّراء بيع أصول كسّيارة مثالً

• أموال یمكن أن تتلّقاها كهدیة (أو استثامر) من األصدقاء والعائلة
• ملكية املنزل

• بطاقات ائتامن
• القيمة النقدیة للتأمني عىل الحياة

• القيمة النقدیة لالستثامرات التقاعدیة
• دخل من وظيفة بدوام كامل أو بدوام جزيئ أثناء بناء عملك

إن استخدام أي من مواردك املالية الشخصية یحمل مخاطر.
فكلام استثمرت وق ت وطاقة يف تخطيط فكرة عملك وتحليلها

وتحسينها، كلام فكّرت يف املخاطر بعنایة أكرب ويف الفوائد
املحتملة الستثامر أموالك الشخصية يف عملك .

التجاري عملك  متويل 
بعد أن قمت بتقدیر تكالیفك، حان الوقت للبدء يف معرفة كیفیة جمع التمویل لعملك التجاري. ويف القسم التايل، سنناقش .

الخیارات املختلفة لتأمین متویل األعامل الصغیرة 

املنح    

هل تأمل أن تحصل عىل منحة؟ لقد رأینا جميعا إعالنات
متنّوعة ومواقع تخربنا عن “املالیني من األموال املجانية”
املخّصصة للرشكات الناشئة والرشكات الصغرية. فأسطورة

ا ما یحصل “املال املجاين” مو جودة منذ عقود، وغالًب
املخادعني األذكياء عىل مبالغ باهظة من دون أن ترى النتائج

التي كنت تسعى إليها. وبالرغم من أن برامج املنح الحكومية
موجودة، فنادراً ما تحصل الرشكات أو األفراد مبارشة عليها.

عمليا،ً إن جميع أموال املنح الحكومية تذهب إىل الحكومات
املحلية، والوكاالت الحكومية، واملؤسسات غري الربحية ذات

رشوط أهلية شدیدة التقييد بهدف دعم الربامج اإلقليمية أو
املجتمعية .

إذا كنت ترغب البحث عن املنح، فيمكنك زيارة هذا املوقع اإللكرتوين:

ميكنك أيًضا البحث يف قسم منح إدارة األعامل الصغرية
بالواليات املتحدة عىل هذا املوقع اإللكرتوين :

ر دامئا أنّه یتم متویل املنح ومع ذلك، من املهم أن تتذكّ
الحكومية من أموال الرضائب الخاصة بك، وبالتايل تتطلب

هذه املنح تدابري صارمة لالمتثال واإلبالغ من أجل ضامن
إنفاق األموال عىل نحو جيد. تتوفر بعض منح األعامل

التجاریة من خالل الربامج الحكومية واملحلية واملنظامت غري
الربحية ومجموعات األخرى. هذه املنح ليست بالرضورة

أمواالً مجانية، وعادة ما تتطلب من الجهة املستفيدة مطابقة
األموال أو الجمع بني املنحة وأشكال التمویل األخرى، مثل القرض .

sba.gov/funding-programs/grants

grants.gov
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  القروض

یعتمد املقرضون الّتقليدیون وغري الّتقليدیون طرق عدة يف
تأهيل طلبات القروض أو رفضها. وتُعرض فيام یيل اعتبارات

املُقرض الّرئيسة :

الّشخصية والّتاريخ االئتامين
یبحث املقر ضون والّرأسامليون عن مقرتضني ذو ثقة بعد ما

تّم إثبات تحملهم ملسؤولياتهم ومتتعهم بدرجة ائتامن عالية
(عادًة ما تكون ٦٥٠ وما فوق) عىل فرتة زمنية ال تقل عن

ثالث إىل خمس سنوات .

النقد
یتوقع املقرضون بأن تقوم باالستثامر يف عملك التجاري

الخاص وتقوم بدفع ما بني ۲٠ و ۳٠ دوالراً من إجاميل تكلفة
بدء الّتشغيل إما نقًدا وإما نقًدا باإلضافة إىل اإلستثامر يف

األسهم .

الضامن
یتوقع املقرضون أیضا أن تقوم برهن األصول مقابل

القرض الذي تكون قيمته الّصافية أكرب من مبلغ القرض. ومن
املالحظ أّن “القيمة الرّشائية” ليست هي نفسها “قيمة إعادة
البيع”، فقد یقوم البنوك واملقرضون بتخفيض قيمة املعّدات
الجدیدة إىل املبلغ املتوقع الحصول عليه يف حال إعادة بيعها

من أجل سداد الّدین .

املجتمع  لتنمية  املالية  املؤّسسات    

إّن املؤسسات املالية لتنمية املجتمع هي مؤسسات مالية
خاصة تقدم القروض ألصحاب األعامل الصغرية

ولرواد األعامل وللمنظامت املجتمعية التي هي غري
مؤهلة للحصول عىل التمویل الّتقليدي. وتركز الكثري من

هذه املؤّسسات عىل خدمة املجتمعات ذات الّدخل
املنخفض واملجتمعات املحرومة. تم اعتامد املؤسسات

املالية لتنمية املجتمع من ِقبل صندوق املؤسسات املالية
لتنمية املجتمع يف وزارة الخزینة األمريكية، والذي

یوّفر األموال ملؤسسات متویل الّتنمية املجتمعية من
خالل مجموعة من الربامج . للحصول عىل قامئة

املؤّسسات املالية لتنمية املجتمع يف ميشيغان، قم
بزیارة املوقع اإللكرتوين :

cdfifund.gov/awards/state-awards/state-results/Michigan

  قروض إدارة األعامل الصغرية

ال تقوم إدارة األعامل الّصغرية بتقدیم قروض مبارشة، ولكن
تتوفر مجموعة من ضامنات القروض وبرامج الدعم األخرى

من خالل املقرضني التجاریني واملؤسسات املالية االئتامنية
 املعتمدة . للمزید من املعلومات، قم بزیارة املوقع اإللكرتوين:

sba.gov/funding-programs/loans
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ي   الجامع  الّتمويل 

نسبيا  الجامعي هو شكل جدید  الّتمویل  إّن 
لكسب األموال من أجل دعم األفكار أو 

یتّم  الجامعي،  الّتمویل  املشاریع. ومن خالل 
جمع املساهامت أو القروض من األفراد أو 

شبكية  منصة  عرب  وتوزیعها  املعنية  األطراف 
الفّنانني  استخدامها من أجل دعم  یتم  عامة. 

والقضایا  الّسياسية  والحمالت  والّصحفيني 
الجدیدة وریادة األعامل  الخريیة واإلخرتاعات 

إیجاد  ویمكن  وغريها.  العلمية  واألبحاث 
الّتمویل  الّنوع  من  التي تقدم هذا  املنصات 

عىل االنرتنت. كونها جدیدة نسبيا،ً ال تزال 
بهذه  املتحكمة  والوالئية  الفيدرالية  د  القواع 
التجاریة واألوراق  العروض  األنواع من طلبات 

بالّتمویل  مهتام  كنت  فإذا  الّتطویر.  قيد  املالية 
بّد من طلب نصيحة مهنية من  الجامعي، ال 

. مستشار مايل مؤهل 

: الجامعي  التمويل  انواع اساسية من  توجد ثالثة 

التمويل الجامعي القائم عىل التربعات
 یمكن اعتبار أي متویل جامعي ال یتلقى فيه املساهمون أي عائد متویالً جامعيا 

قائم عىل التربعات. وهذه الحمالت مخصصة عادة للجمعيات الخريیة، واإلغاثة يف 
حاالت الكوارث، ومساعدة الناس عىل دفع الفواتري الطبية، وأسباب مامثلة .

التمويل الجامعي القائم عىل املكافآت
 من خالل التمویل الجامعي القائم عىل املكافآت، یحصل املساهمون عىل مكافأة 
كمنتج أو خدمة ستنشئها الرشكة التي تتلقى التربعات. من خالل تقدیم املكافأة، 

یمكن لرواد األعامل االحتفاظ مبلكية عملهم التجاري. ومع ذلك، تظهر بعض 
املخاطر . هل  ستكون قادراً عىل الوفاء بجميع التزامات املكافآت الخاصة بك؟ 

هل ستؤدي تكاليف تحقيق املكافآت إىل انخفاض عملك إىل ما دون حد الربحية؟ 
هل سيصبح مستثمروك مشرتین متكررین؟ مرة أخرى، سيساعدك املزید من 

البحث والتحليل والتخطيط عىل تحدید مقدار األموال التي ستحتاج إىل جمعها 
بدقة ومدى جدوى توفري مكافآتك بالنسبة لصحة عملك عىل املدى الطوی ل .

التمويل الجامعي القائم عىل التملك
 یتيح التمویل الجامعي القائم عىل التملك (واملعروف أیضا بالتمویل الجامعي 

القائم عىل امللكية) أن یملك املستثمرون حصة من عملك التجاري وأن یحصلوا عىل 
عائد مقابل استثامراتهم فضالً عن األرباح املوزعة أو التوزیعات بناء عىل حصٍة من 
أرباح عملك. ال یزال التمویل الجامعي القائم عىل التملك عمالً معقداً قيد التنفيذ 

عىل املستوى الفيدرايل مع لجنة األوراق املالية والبورصات األمریكية .

يف ميشيغان، أقر املجلس الترشیعي للوالیة ترشیعا یسمى “ميشيغان تستثمر 
اإلعفاء املحيل” مام یتيح للرشكات الصغرية زیادة رأس املال من خالل التواصل 

مع سكان ميشيغان لالستثامر يف رشكاتهم. تحكم الكثري من التنظيامت هذا 
النوع من التمویل، وقد یرتب ذلك عواقب وخيمة نتيجة انتهاكات التنظيامت 

الفيدرالية أو الواليئ ة . للمزید من املعلومات حو ل هذا الترشیع والتمویل 
الجامعي، قم بزیارة املوقع اإللكرتوين الخاص بوالیة ميشيغان وابحث

. MILE عن “التمویل الجامعي

بغض النظر عن نوع التمويل الجامعي الذي تفكر فيه، ابحث بدقة عن املزايا والعيوب، واسترش محاميا أو متخصصا ماليا 
يتمتع باملعرفة والخربة يف التمويل الجامعي. باإلضافة إىل ذلك، من املهم جداً استشارة محامي األوراق املالية للحصول

عىل إرشادات قبل متابعة التمويل الجامعي القائم عىل التملك.

١
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إًذا وبعد مراجعة التكالیف املرتبطة بإطالق عملك التجاري وتحلیلها بد ّقة، یمكنك إتّخاذ قرارات بامليّض قدم ا بهذا العمل
استنا د اً عىل املعطیات املتوّفرة. والّسؤال األهّم الذي قد تحاول اإلجابة علیه يف هذه املرحلة هو عاّم إذا كانت لدیك الحاجة

إلعادة تحسین فكرة العمل التجاري نظراً إىل وضعك املايل .

لإلجابة عىل هذا السؤال األسايس، ال بد من محاولة اإلجابة عىل أسئلة أخرى مثال :

  هل سیضعك اإلستثامر يف هذا العمل بخطٍر مايّل؟

  هل بإمكانك تربیر املخاطرة املالّیة مستخدما القیمة املحتملة لفكرة هذا العمل التجاري؟
  هل ستتمكّن من تحقیق كمّیة كافیة من املبیعات خالل فرتٍة معقولة لتغطیة تكالیف إطالق عملك التجاري ؟

عّدل بعض أصحاب األعامل التجاریة فكرتهم األصلّیة. بعد القیام بالتحلیل املايل والدراسة املتأنیة، یُ
فعادًة، یقلّصون من نطاقها خاصًة عندما یدركون احتامل ارتفاع النفقات متجاوزًة التوقعات .

؟  للتنفيذ  قابلة  تقييمها هل هي  وإعادة  التجاري  العمل  فكرة  السادسة: تحسني  الخطوة  ٦
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واملستثمرين  التمويل   اكتساب 
أواإلستثامر، ستطلب التمویل  للحصول عىل  تسعى  كنت  إن 

ة الخطّ توّفر هذه  ة مكتوبة.  اإلقراض خطّ منك جهات 
فكرتك بإیصال  تسمح  والتي  الجهات  تحتاجها  التي  املعلومات 
التجاري عىل بعملك  باإلستثامر  قرارها  وسُيبنى  أوضح.  بشكٍل 

الشّق ة عملك وليس فقط عىل  املعطيات املوجودة يف خطّ
املايل منها .

معلوماتك  جميع  توحيد 

ة بحّد ذاتها. وإّن األفكار واآلراء املوجودة يف عقلك ليست خطّ
توليف جميع تساعدك عىل  تجاري  ة عمل  عملية صياغة خطّ

الخطّة واحد. متنحك  مكاٍن  وترتيبها يف  التي جمعَتها  املعلومات 
املرشوع لرتى  الفرصة  التجاري  لعملك  الشاملة  املطّورة 

بكامله، مبا يف ذلك إدراك أوجه القّوة والقصور .

اإلختبار  تحت  الفكرة   وضع 
إفرتاضية أنّها محاكاة  التجاري عىل  العمل  ة  تُعترب صياغة خطّ

تساعدك هذه وأموالك،  بوقتك وطاقتك  اإلستثامر  قبل  للمرشوع. 
مخَتلف َصّور  وتَ اإلقتصادیة  البيئة  فهم  ة عىل  الخطّ

املُتاحة األسواق  عىل  والتعّرف  املالّية  السيناریوهات 
وتنظيم اللوجيستية  العمليات  فرز  إىل  باإلضافة  وتحدیدها، 

اإلدارة والكثري من األمور األخرى. كام تسمح لك بدراسة
التجاري مبا العمل  فكرتك هذه بشكٍل كيّل وبتعدیل منوذج 

العمل ة  إّن صياغة خطّ الحاجات والفرص. وبالتايل،  یتالءم مع 
فرص وتعزیز  املخاطر  تقليص  التجاري ستساعدك عىل 

! النجاح 

إطالقه   بعد  التجاري  العمل  إدارة 

النقاط أداًة إداریة. فهي توّفر  التجار ي املكتوبة  العمل  ة  تُعّد خطّ
النجاح قياس  لتساعدك عىل  األساسية  املراحل  وتحّدد  املرجعّية 

التجاري وأولویاته العمل  بلور أهداف هذا  تُ ها  أنّ املُحَرز. كام 
. عينه  الطریق  نحو  مّتجه  الجميع  وتُبقي  لفریق عملك 

يحتاج كل رائد أعامل تقريبا إىل املساعدة يف وضع خطة
عمل، وهنا يصبح مستشار مركز تطوير األعامل الصغرية يف

ميشيغان رشيكك الشخيص والرسي! باإلضافة إىل ذلك،
تتوفر كتيبات وكتب محررة بطريقة جيدة يف املكتبات

ومحالت بيع الكتب للحصول عىل إرشادات. كام متلك رشكات
املحاسبة الكبرية أدلة متاحة. وميكن العثور عىل استشاريني
ماليني قانونيني عرب اإلنرتنت مع وجود تقييامت لخدماتهم.

التجاري عملك  كتابة خطة  السابعة:  الخطوة 

ميتلك مستشارو مركز تطوير األعامل الصغرية يف ميشيغان مناذج تساعدك 
عىل كتابة خطة عملك. لطلب استشارات تجارية واالطالع عىل جدول 
ورش عمل وندوات مركز تطوير املشاريع الصغرية يف ميشيغان حول 

تخطيط األعامل، قم بزيارة املوقع اإللرتوين: 

michigansbdc.org

ة عمل معياریة ضمن فصٍل آخر  قمنا بإعداد موجًزا شامالً عن صياغة خطّ
یمكنك اإلستناد عليها لتطویر مسوّدة تستطيع العمل منها بينام تقرتب 

أكرث من البدء مبرشوع عملك التجاري

      
“كتابة  آخر:  فصل  يف  العمل  خطة  إنشاء  حول  املزید  اكتشف 

التجاري”. العمل  خطة 

٧
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التشغيل لبدء  ة  املرجعي  القامئة  إكامل  الثامنة:  الخطوة 

تتعلق املهام التالیة بتكوین بنیة العمل والكیان القانوين الخاص بك ووضع الصیغة النهائیة لها. رمبا قد
أنجزت بعض هذه املهام سابقا إذ یمكن إكاملها يف أي وقت أثناء عملیة بدء التشغیل. ومع ذلك، نويص

أوالً بتحدید إمكانیة وجود فرصة لعملك يف السوق قبل امليض قدًما.

ومن خالل االستثامر يف البحث والتخطیط يف وقت مبكر من العملیة، یمكنك تجنب خسارة األموال
وتجنب املعاناة من خالل العملیة املعقدة التي تتمثل بالرتاجع عن إنشاء كیان وتسجیله، وتقدیم طلب

للحصول عىل رقم هویة رّب العمل، وغیر ذلك من التسجیالت. ومبجرد االنتهاء من خطة البحث
والعمل، یمكنك البدء يف التعامل مع بعض الخدمات اللّوجستّیة من أجل املبارش ة يف عملك التجاري :

إذا لزم األمر، ُقم برشاء عمل تجاري قائم مسبقا
إذا كنت تفكر يف رشاء عمل تجاري، فمن املهّم أن تفهم الوضع الذي تقحم نفسك فیه. یجب أن تطلب من البائع تزویدك
مبعلومات مفّصلة حول العملیات التجاریة والتمویل. وباعتبارك شاٍر وإن لجزء من عمل تجاري ما، فقد تكون مسؤوالً عن

التزامات املالك السابق بغض النظر عن أي لغة تعاقدیة تتعارض مع ذلك. تأكد من أن یقدم ال بائع دلیالً عىل عدم وجود أي
التزامات حالیة أو مخفیة. قبل توقیع أي ورقة أو تحدید موعد نهايئ، تأكد من مراجعة معلومات التسویة الرضیبیة الخاصة

بالبائع. وبهدف الحصول عىل هذه الوثیقة یتوجب عىل البائع ان یمأل االستامرة رقم ٥۱٥٦ : طلب استامرة تسویة رضیبة.
ویمكنك أن ترشدهم إىل املورد املتاح عرب اإلنرتنت عىل MICHIGAN.GOV/TAXCLEARANCE لطلب الحصول عىل

ترصیح رضیبي من وزارة الخزانة يف والیة میشیغان. للمزید من األسئلة، یمكنك االتصال بوزارة الخزانة يف والیة میشیغان، قسم 
ترصیح الرضائب عىل الرقم ( ٥۱٧ ( ٦۳٦ - .٥۲٦٠

للحصول عىل قامئة مرجعیة مفیدة بالعنارص التي یجب أخذها يف عین االعتبار قبل رشاء أي عمل تجاري قائم مسبقا،ً قم
بزیارة املوقع اإللكرتوين:

michigansbdc.org/not-yet-in-business/guidetostarting/

وِّّر صورة عملِّك التجاري وعالمتهِّ التجارية طَ
تُعتربُ عالمتك التجاریة جزءاً ال یتجّزأ من إنشاء األعامل التجاریة وتنمیتها. فهي تساعدك عىل جذب العمالء ونقل طبیعة عملك 

إلیهم. خطط لها بعنایة وأِعر األهمیة الكافیة لقّوتها. یضاف جزء كبیر من قیمة العمل من خالل االعرتاف بعالمته التجاریة 
والسمعة التي تحققها .

االسم والهيكل القانوين
ال بد من اختیار اسم عملك التجاري وهیكله القانوين بعنایة. اخرت اسام جدیداً مل یستخدم سابقا.ً باإلضافة إىل اختالف أشكال 

الكیانات القانونیة (والتي تختلف عن رخصة مامرسة األعامل التجاریة)، یعتمد اختیار الهیكل القانوين الخاص بعملك التجاري 
عىل نوع العمل واملخاطر املحتملة واملسؤولیات ورضائب الدخل واحتیاجات االستثامر واعتبارات أخرى .

قد یكون القرار يف حیال اعتامد الهیكل القانوي املناسب معقداً للغایة. وبالّتايل، من املستحسن استشارة محامي و/أو
اختصايّص يف مجا ل الرّضائب قبل اعتامده .

       اكتشف املزید حول إنشاء خطة عمل تجاري يف فصل آخر : “املسائل القانونیة املتعلقة بالعمل التجاري” .

٨
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الرتاخي ص إصدار 
ال يتوجب عىل كل األعامل التجارية الحصول عىل ترخيص من والية ميشيغان. إذ يتم طلب تراخيص لبعض األنشطة التي ميكن إجراؤها يف سياق 

مامرسة األعامل التجارية. وقد تطلب أيضا بعض الحكومات املحلية تراخيص تجارية معينة. ملعرفة ما إذا كان عملك سيتطلب ترخيصا أو ترصيحا 
من والية ما، ميكنك زيارة الرابط michigan.gov/statelicensesearch . تذكر أن تسجيل الكيانات القانونية ال يعّد ترخيصا.ً

      اكتشف املزيد حول إصدار الرتاخيص يف فصل آخر :”املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية “

بالغذاء املرتبطة  التجارية  األعامل  تراخيص  إصدار 
تخضع املؤسسات الغذائية لقانون األغذية الخاص بوالية ميشيغان وقانون الغذاء املعّدل الخاص بإدارة الغذاء والدواء.ويجب أن تحصل فئات 

مختلفة من رشكات الخدمات الغذائية يف ميشيغان عىل الرتاخيص الالزمة. وتشمل األمثلة األعامل التجارية املؤقتة، والثابتة، واملتنقلة، وآالت البيع 
الذاتية، واألعامل التجارية املوسمية واالنتقالية املحددة. باإلضافة إىل ذلك، تصدر اإلدارات الصحية املحلية التي تحدد الرسوم الخاصة بها الرتاخيص 
الالزمة ملؤسسات الخدمات الغذائية. يرجى االتصال بوزارة الصحة بأرسع وقت ممكن للمزيد من املعلومات حول إصدار الرتاخيص وذلك قبل إجراء 

أي عمليات رشائية تتطلب نفقات رأساملية ضخمة أو قبل املبارشة بأي أنشطة مرتبطة بالبناء.

باع خطوات بسيطة، يسمح “قانون األطعمة املنزلية” لألفراد بصنع أنواع معينة من األطعمة وتخزينها بهدف بيعها عن طريق  يف حال أردت اتّ
املطابخ املنزلية غري املرخصة. وتنطبق قواعد وقيود محددة عىل صنع األطعمة، وتخزينها، وبيعها مبوجب “قانون األطعمة املنزلية”. ميكنك االطالع 

عىل القامئة املرجعية الخاصة ببدء عمل تجاري يف مجال األطعمة املنزلية عرب:

michigan.gov/documents/mda/A._Cottage_Foods_Checklist_353382_7.pdf

للمزيد من املعلومات املفصلة حول متطلبات األعامل التجارية الخاصة باألغذية والرتاخيص، قم بزيارة املوقع اإللكرتوين
الخاص بإدارة ميشغان للتنمية الريفية والزراعية:

michigan.gov/mdard

والوالئية الفيدرالية  الرضائب  تسجيل 
للمزيد من املعلومات حول كيفية الحصول عىل خدمات للقيام بأعامل تجارية يف والية ميشيغان، قم بزيارة املوقع  اإللكرتوين:

michiganbusiness.org/services/business-assistance

      اكتشف املزيد حول “رقم هوية صاحب العمل” يف فصل آخر: “املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية “

الرضيبة دافع  تعريف  ورقم  العمل  صاحب  هوية  رقم 
يشري رقم هوية صاحب العمل إىل أي عمل تجاري ألهداف ترتبط بالرضائب الفيدرالية والوالئية. وعادة ما تطلب دائرة اإليرادات الداخلية رقم 

هوية صاحب العمل يف حال ارادت الرشكة توظيف عاملني لديها و /أو إن أّدت مهام املؤسسات والرشاكات .

     اكتشف املزيد حول رقم هوية صاحب العمل يف فصل آخر: “املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية “

املحلية واملتطلبات  املناطق  تحديد 
تحتاج الرشكات الناشئة واألعامل التجارية املتوسعة إىل التأكد من أن مساحات العمل تتوافق مع كافة القوانني والنظم. وبالرغم من أن والية 
ميشيغان ال متلك ترخيصا تجاريا عام اً، يرجى استشارة الحكومة املحلية املناسبة (املدينة، البلدة، القرية، إلخ) ، فقد تطلب إصدار تراخيص 

ألعامل تجارية معينة. باإلضافة إىل ذلك، من املمكن أن تنشأ تكاليف غري متوقعة عن بنود معينة مث ل تصاريح تغيري االستخدام والرسومات 
املعامرية، لذلك من األفضل استشارة البلدية املحلية املعنية قبل إطالق العمل التجاري الخاص بك !

      كتشف املزيد حول إصدار الرتاخيص وتحديد املناطق يف فصل آخر: “املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية “
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باملوظفني املتعلقة  االعتبارات 
يف حال تعيني موظفني، تت رتب عىل أصحاب األعامل التجارية مسؤوليات إضافية عىل مستوى الواليئ، الفيدرايل والحكومي.

      اكتشف املزيد حول تعيني املوظفني يف فصل آخر: “توظيف أول موظف “

إلخ. والنرش،  التأليف  الخدمات، وحقوق  التجارية، وعالمات  والعالمات  االخرتاع،  براءات  الفكرية:  املمتلكات 
تعّد براءات االخرتاع حقوق ملكية قابلة للتنفيذ ومُتنح للمستثمرين من خالل مكتب الواليات املتحدة لرباءات االخرتاع

والعالمات التجارية. وتعّد العالمة التجارية كلمة أو جملة أو رمز أو جهاز أو أي مجموعة مستخدمة لتمثيل رشكة أو منتج ما.
وتشبه عالمة الخدمات العالمة التجارية وتستخدم لتحديد الخدمات املباعة أو املعلن عنها من قبل عمل تجاري وتهدف للتفرقة

ما بينها وما بني خدمات مامثلة قد تعرضها أي رشكة أخرى. ومتنع حقوق التأليف والنرش استنساخ أنواع معينة من األعامل.

      اكتشف املزيد حول امللكية الفكرية يف فصل آخر: “املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية “

التأمني املتعلق باألعامل التجارية
يرجى التواصل مع وكيل تأمني لتحديد أنواع التأمني التي تتالءم مع عملك التجاري. ومن األفضل أن تتعامل مع عدة رشكات

تأمني ألن أسعار التغطية التأمينية وأنواعها تتفاوت بشدة ما بينها.

      اكتشف املزيد حول امللكية الفكرية يف فصل آخر: “املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية “

التجاري عملك  متويل  تأمني  التاسعة:  الخطوة 

يف حال أردت التوجه نحو اإلقراض التقليدي، تواصل مع عدد من املقرضني فور اكتامل خطة العمل
التجاري وذلك قبل التوقيع عىل اتفاقية رشاء أو عقد الستئجار موقع ما. وميكن أن يزّودك مركز تنمية

األعامل التجارية الصغرية يف ميشيغان مبعلومات حول املقرضني املتواجدين يف منطقتك.

      اكتشف املزيد حول التمويل يف فصل آخر: “اإلدارة املالية “

التجاري البدء يف عملك  العارشة:  الخطوة 
تهانينا! أمثر تخطيطك، ومثابرتك، وتصميمك. وستبدأ اآلن باملرحلة الصعبة إلدارة العمل التجاري الخاص بك. ويف حال

كنت بحاجة إىل مساعدة مستمرة إلدارة عملك وتطويره، فإن مركز تنمية األعامل التجارية الصغرية يف ميشيغان مستع د
للمساعدة! للمزيد من املعلومات أو للتواصل مع أي مكتب من مكاتبنا يف الوالية، قم بزيارة املوقع اإللكرتوين:

michigansbdc.org

 Pure Michigan Business إذا كنت ستطلق رشكة ستتعامل يف مبيعات الرشكات، ميكنك االستعانة مبصدر قيم آخر وهو مبادرة
Connect التابعة لرشكة ميشيغان للتنمية االقتصادية. وتعّد هذه املبادرة خدمة مجانية تربط بني موردي السلع والخدمات 

يف والية ميشيغان واملشرتين ال تابعني للرشكات من كافة املستويات. للمزيد من املعلومات حول كيفية إقامة رشاكات وتطوير 
عملك التجاري، تواصل مع العاملني يف هذه املبادرة أو تسجل يف إحدى األحداث التي تقيمها بهدف إيجاد املوردين املناسبني لك:

michiganbusiness.org/services/pure-michigan-business-connect

٩

۱٠

www.michigansbdc.org
www.michiganbusiness.org/services/pure-michigan-business-connect
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۲

الصغري  ة  التجاري  األعامل  تنمية  مخطط مركز 

التجاري ة ف ي ميشيغان حول خطة العمل 
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مخطط مركز تنمية األعام ل التجارية الصغري ة يف 
ميشيغان حول خطة العمل التجاري

العمل، واألهداف، والسوق، املرتبطة بهذا  أنها ستنرش املعلومات  التجاري قصة مقنعة مبا  العمل  ال بد أن تروي خطة 
وأكرث من ذلك. خالل كتابتك لها، حاول أن تجد طرقا لتطوير كل قسم وجذب اهتامم القارئ، وبخاصة إذا كنت تنوي عىل

للحصول عىل متويل معني. الخطة  استخدام 

أن  املحتويات. يجب  الغالف وجدول  الشاملة وإعداد صفحة  الخطة  تنظيم  الرئيس ة عىل  األقسام  ستساعدك صياغة 
الالزمة ملساعدتك خالل عملك. اإلرشادات  قّدمنا  لذلك  التالية،  الرئيسة  األقسام  العمل  تتضمن كل خطة 

تعريف الرشكة ووصفها
عّرف عىل رشكتك وقم بوصفها. أجب عىل أسئلة كهذه:

  كيف أنشأ ت رشكتك وكيف ؟ 

  منذ متى بدأت الرشكة بعملها؟ 
  أين تقع رشكتك؟ 

  ما هو كيانها القانوين؟

قد ترغب يف إبراز العنارص التالية يف هذا القسم أيضا:ّ

  ملحة عامة عن قدرات الرشكة

  موقع العمل وأوقاته
  وصف للمنتج أو للخدمة

  الوضع الحايل للتطور الرشكة )إن وجد(

  الرسالة، والرؤية والقيم

  وضع امللكية الفكرية لرباءات االخرتاع، وحقوق التأليف والنرش، إلخ. )إن وجدت(
  ملحة عامة موجزة عن اسرتاتيجيات التسويق )إن وجدت(

  التحليل الرباعي )نقاط القوة والضعف، والفرص، واملخاطر(

تحليل السوق
يجب أن يتضمن تحليل السوق مجموعة متنوعة من املعلومات التي تجمع كل األبحاث التي قمت بها 

خالل مراحل التخطيط السابقة. وقد تنظر يف تقسيم تحليل السوق إىل أجزاء كبرية متعددة، مثل ما ييل :

الصناعة
تخيل ما يجري يف مجال العمل الصناعي الخاص بك بشكل عام، وفرس كيفية االستفادة من الفرص

املتاحة ضمن هذا املجال. ثم طّبق املفاهيم التي اكتسبتها يف هذا املجال لتثبت أن توقعات املبيعات
التي عرضتها واقعية. فعىل سبيل املثال: برهن أن هذا املجال الصناعي واسع مبا فيه الكفاية
الستيعاب مورد آخر. وارشح كيف ينمو عملك استناداً إىل املبيعات، وعدد العمالء، واألرباح.

واذكر أي رشائح تنمو أرسع من غريها وكيفية االستفادة من هذه املعلومات .

القسم األول: 

القسم الثاين:

۲ - مخطط مركز تنمية األعامل التجارية الصغرية يف ميشيغان حول خطة العمل التجاري



    m i c h i g a n s b d c .o r g        |       29

د ترغب يف إبراز العنارص التالية يف هذا القسم أيضا:ّ
  الحجم الحايل للمجال الصناعي، ووضعه، وتوجهاته (لتحديد موقع رشكتك بالنسبة إىل فرص السوق املتاحة ولتحديد مجاالت

     النمو أو الرتاجع)
  املنتجات أو الخدمات الجديد يف املجال الصناعي، وبخاصة تلك التي تؤثر عىل عملك التجاري بشكل مبارش أو غري مبارش.

  الجمعيات التجارية التي تدعم املنتج أو الخدمة الخاصة بك، وستساهم أنت يف تطويرها
  الفرص واملخاطر التي تؤثر عىل املجال الصناعي (وكيف ستستفيد من الفرص وتواجه املخاطر)

السوق
قدم وصف جيد للسوق (أي شخص قد يشرتي املنتجات أو الخدمات الخاصة بك). ثم حددها ضمن فئتني: السوق األولية
والسوق الثانوية. وتشري السوق األولية إىل مجموعة العمالء الذين يرجح يف الغالب أنهم سيشرتون املنتجات أو الخدمات

الخاصة بك بكمية كبرية. وتشمل السوق الثانوية أؤلئك الذين سيشرتون منتجاتك لكن بكمية أو وترية مختلفتني. وتشكل هاتني
املجموعتني األسواق املستهدفة.

حني تحدد األسواق األولية والثانوية، حاول أن تصف العنارص من حيث الخصائص، والرتكيبة السكانية (العمر، والنوع
االجتامعي، واملدخول أو نوع العمل التجاري، با إلضافة إىل الحجم واملوقع) وسلوكيات الرشاء. باإلضافة إىل ذلك، صف

املشاكل التي ستحلها منتجاتك أو خدماتك وملاذا ستجذب طريقتك يف البيع إعجاب العمالء.

ثم قّدر حجم األسواق املستهدفة، من حيث األرقام والعمالء املحتملني، واحتامل إنفاق هؤالء العمالء خالل سنة معنية. وقد
ترغب أيضا يف تقدير رسعة منو األسواق املستهدفة. لكن كُن واقعيا.ً حتى إن أعجب كل العمالء مبنتجك أو خدمتك، تذكر أن

كل واحد منهم لديه حدود عىل قدرته عىل اإلنفاق.

العمالء
قم بوصف العميل املثايل من حيث الخصائص، والرتكيبة السكانية (العمر، والنوع االجتامعي، واملدخول أو نوع العمل

التجاري، باإلضافة إىل الحجم واملوقع) وارشح كيف ستجذب طريقتك يف البيع كل واحد منهم.

قد ترغب يف إبراز العنارص التالية يف هذا القسم أيضا:ّ
  وصف العميل املثايل وخصائصه

  املجاالت الجغرافية وقيود العمالء املستهدفني

املنافسة
قم بوصف املشهد العام الخاص بعملك التجاري. وناقش املنافسني املبارشين الذين يقّدمون املنتجات والخدمات نفسها،

باإلضافة إىل املنافسني غري املبارشين الذين يقّدمون منتجات أو خدمات مامثلة أو بديلة. ثم أجب عىل أسئلة كهذه:

  ما هي املساحة التي تغطيها الرشكات املنافسة يف السوق؟

  من ميلك أكرب حصة يف السوق، وما هي نقاط القوة والضعف لديها؟ 
  ما الذي مينحك ميزة تنافسية؟

قد ترغب يف إبراز العنارص التالية يف هذا القسم أيضا:ّ
  تحليل املنافسني األفراد: ما الذي يفعله كل واحد منهم، وما هي الطريقة التي يّتبعونها، وما هي نقاط القوة والضعف لديهم، وما الذي ميّيزك عنهم، 

إلخ.
  الحصة السوقية التي ميلكها املنافسون وحجم مبيعاتهم السنوية

  املشاكل التي تحلها رشكتك لكل رشيحة من رشائح العمالء
  السلوكيات الرشائية لدى العمالء: كم مرة يشرتون منتجاتك، وما حجم مشرتياتهم، إلخ.

  عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالعمالء: ما هي املدة الالزمة للبدء باإلنتاج التجاري، ومن هي الجهات املشاركة، هل كان قراراً جامعيا؟ً إلخ.

۲ - مخطط مركز تنمية األعامل التجارية الصغرية يف ميشيغان حول خطة العمل التجاري
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والتسويق املبيعات  خطة 
ز خطة املبيعات والتسويق عىل كيفية الوصول إىل العمالء استناداً إىل خصائصهم، والرتكيبة السكانية، يجب أن تركّ

وسلوكياتهم الرشائية واملواقف املتخذة تجاه منتجاتك أو خدماتك. يجب أن تجيب الخطة عن هذا السؤال األسايس: 
كيف ستقنع العمالء عىل رشاء منتجاتك بدالً من منت جات منافس لك؟

      اكتشف املزيد حول التمويل يف فصل آخر: “اإلدارة املالية”

يجب أن تبدأ بتحديد أه داف واقعية استناداً إىل املعلومات التي متلكها: حجم املجال الصناعي، وحجم
السوق املستهدفة، وما هي قوة منافسيك، وقدرتك عىل النجاح يف تقديم منتجاتك أو خدماتك .

بعد أن أبرزت أهدافك يف مجال املبيعات، يجب أن ترشح للقراء كيف ستحقق هذه األهداف عن طريق قوى البيع 
وخطط

التوزيع. هل ستنّفذ طريقة البيع املبارش؟ هل سيشعر العمالء باالرتياح عندما سيطلبون منتجاتك عرب اإلنرتنت؟ هل 
ستجري عروضا توضيحية أو اختبارات ملنتجاتك أو خدماتك؟ ما هو عدد (وما هو نوع) الجهات التي سيتعامل معها 

العميل قبل املوافقة عىل عملية الرشاء؟

وبالتزامن مع املبيعات، يجب أن تشدد عىل اسرتاتيجية التواصل بغية ال وصول إىل نسبة كافية من العمالء املحتملني 
بهدف تحقيق األهداف املرتبطة باملبيعات. وحني سيحتاج العمالء املحتملون إىل منتجاتك أو خدماتك، سيسلكون طريقا 

معينة قبل أن يقوموا بأي عملية رشائية. وتتض من هذه الطريق ثالث خطوات رئيسة:

املثاليني، ستوفر  العمالء  التي ستؤثر بشكل خاص عىل  التسويق يف املجاالت  الرتكيز عىل جهود  عرب 
بالنسبة إىل  العائدات  الوقت عينه الحد األقىص من  الوقت، والجهود واألموال وستحقق ف ي 

التسويقي.  االستثامر 

يجب أن يتعرف العمالء عىل رشكتك قبل أن يبارشوا بأي عملية رشائية. لذلك 
التي يستخدمها  التسويق  التواصل منصات وقنوات  تذكر يف خطة  أن  يجب 

األمثلة: قرارات رشائية. وتشمل  املثايل التخاذ  العميل 

  محركات البحث مثل “غوغل” و “بينغ”
  املوقع اإللكرتوين الخاص بك

  اإلعالنات عرب اإلنرتنت
  لوحات اإلعالنات

التواصل االجتامعي   مواقع وسائل 
  الربي د املبارش

  األحداث
  الراديو

  التدوين الصويت
  اإلعالنات املطبوعة يف املجالت، واملجالت التجارية، إلخ.

  الربيد اإللكرتوين
النصية   الرسائل 

األوىل:  املرحلة 
الوعي
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بعد أن يتعرف العمالء عىل رشكتك، سيقارنون بني منتجاتك وبني منتجات منافسيك قبل القيام بأي 
عملية رشائية. لذلك يجب أن تربز اسرتاتيجية التواصل نقاط الحوار املهمة التي تريد اختيارها بني 

املواد
اإلعالنية والتسويقية بهدف التميز عن منافسيك. وغالبا ما يتطلب ذلك النظر بدقة يف العالمة 

التجارية: ما هو املظهر وما هي املشاعر التي ترغب يف أن يختربها األفراد حني سيتعرفون عىل رشكتك؟ 
ويجب أن تعرف ما هي أهم اهتامماتهم وتناقش كيف ستلّبي رشكتك احتياجاتهم، بهدف جذب عدد 

أكرب من العمالء املحتملني خالل مرحلة النظر يف رشاء املنتج.

ييل: ما  التجاري  للعمل  املشرتكة  التفرقة  نقاط  تشمل 
  السعر

  الجودة
  تجربة العمالء

)التقييامت عىل اإلنرتنت، والشهادات، إلخ.( التواصل االجتامعي  املتاحة عىل وسائل    الرباهني 
إلخ.( للبيئة، متلكها جهة محلية،  )الرشكة صديقة  املتبعة    املقاربة 

التطوع يف املجتمع، إلخ.(   القيم )العطاء الخريي، 

حني سيقلّص العميل قامئة خياراته ويقرر ما هي الرشكات التي يريد أن يشرتي منها، من املرجح أنه
سيتواصل معك عرب إضافة سلع إىل عربة التسوق اإللكرتو نية، أو عرب التوجه نحو رشكتك، أو طلب

قامئة عن األسعار، إلخ. وستحدد هذه التجربة خالل املرحلة األخرية من رحلة املشرتي أي رشكة
سيختارها يف النهاية .

عند إعداد خطة تسويقية، أنظر يف كيفية تطوير الرسائل التي سيتلّقاها العمالء املحتملون خالل كل 
مرحلة من هذه املراحل الثالثة لرحلة املشرتي.

ويجب أن تعّد أيضا جدوالً منتظام لتسويق رشكتك شامالً طرق تواصل منتظمة خالل السنة.

يجب أن تناقش أيضا ضمن خطة املبيعات والتسويق ما ييل:
  األهداف املرتبطة باملبيعات والتسويق

  ما الذي يبحث عنه العمالء وما الذي يحتاجون إليه خالل املراحل املختلفة من رحلة املشرتي 
  كيف ميكن أن يستهدف فريق املبيعات العمالء، ويتواصل معهم باستمرار يف كل مرحلة

    من رحلة املشرتي
  منوذج األسعار وكيف ميكن أن يؤثر يف املبيعات

  خطة مبيعات مفصلة تشمل طرقا،ً وعمليات، وتطلعات مندويب املبيعات، باإلضافة إىل قنوات التوزيع،
    وسياسات خدمة العمالء، والضامنات، إلخ.

  خطة إعالنية وتسويقية مفصلة تشمل ميزانية وجدوالً شاملني، باإلضافة إىل مخطط واسع وميزانيات
    واسرتاتيجية للسنة الثانية إىل الخامسة.

الثانية:  املرحلة 
النظر يف رشاء 

املنتج

الثالثة:  املرحلة 
القرارات 
ملتعلقة   ا

الرشاء بعملية 
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 اإلدارة والعمليات
يجب أن يركز قسم اإلدارة والعمليات عىل كيفية إدارة األعامل التجارية. فحتى أفضل وأذىك رواد األعامل ال يستطيعون تأدية

كل األعامل. لذلك، يف الوقت الذي تعمل فيه عىل إعداد اسرتاتيجية للعمليات، يجب أن تركز عىل كيفية تحقيق هذه األهداف:

  ضامن رضا العمالء

  إبراز أدوار املوظفني ومسؤولياتهم بوضوح

  تحديد متى وكيف ستنمو رشكتك مع ارتفاع الطلب عىل منتجاتك وخدماتك

بهدف تحقيق هذه األهداف، يجب أن تنظر يف أفكار رفيعة املستوى وتفاصيل محددة. فعىل سبيل املثال، يجب أن تقرر ما هي

اإلدارات التي ستنشئها، واملسؤوليات املحددة لألشخاص العاملني يف تلك اإلدارات، وكيف ستقيس فعالية األشخاص عند تأدية

مسؤولياتهم.

وستساعدك أي مستندات مرتبطة بالهيكل التنظيمي، والتوصيفات الوظيفية، والعمليات، والتطلعات، إلخ. يف ضامن الجودة

باستمرار خالل عمليات اإلنتاج، واملبيعات، والتسليم، ورعاية العمالء.

يجب أن تعالج ضمن خطة العمليات واإلدارة الشاملة املجاالت الرئيسة التالية:

البرشية املوارد 
يجب أن تتحدث يف هذا القسم عن فريقك. تكلم عن فريق اإلدارة األسايس والخربات واملهارات التي يقدمها كل فرد للرشكة.

باإلضافة إىل ذلك، تحدث عن أي ثغرات يف املهارات قد تتطلب تعيني موظفني جدد أو االستعانة مبصادر خارجية. ناقش

املجاالت التي ستحتاج إىل مساعدة متخصصة . وتشمل بعض األمثلة الشائعة ما ييل:

  الحصول عىل مساعدة محاسب أو ماسك حسابات يف مجال اإلدارة الرضيبية واملالية

  الحصول عىل مشورة قانونية من محام

  الحصول عىل مساعدة وكيل تأمني يف إدارة االمتثال واملخاطر

  الحصول عىل مساعدة سمسار أو منظمة محلية مختصة يف التنمية االقتصادية يف رشاء املرافق واملواقع

  الحصول عىل مساعدة مستشار أو خدمة توظيف يف مجال املوارد البرشية

  تركيب أنظمة الحاسوب والتقنيات والحصول عىل دعم من مستشار أو رشكة مختصة يف تقنية املعلومات

يجب أن تغطي أيضا معلومات أخرى يف قسم املوارد البرشية، مثل:

نهم وما هي املناصب التي سيشغلونها؟   ما عدد املوظفني الذين ستعّي

  هل ستعنّي موظفني متعاقدين و/أو بدوام جزيئ و/أو بدوام كامل، وما هو حجم التكاليف املرتبطة بهذه التعيينات؟

  كيف سيتدرب املوظفون الجدد؟

  ما هي أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها فريقك، و ما هي املهارات الالزمة واألفراد الذين يجب إضافتهم للفريق؟

  وضع خريطة تنظيمية تتضمن إدارات كالعمليات، واملبيعات، والتمويل )عىل األقل(

  تحديد واجبات وجداول وظيفية لكل أفراد الفريق

  إنشاء مجلس إدارة أو مجلس استشاري )عند االقتضاء(

القسم 
الثالث:
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لعمليات ا
تتوىل املوارد البرشية تعيني األشخاص املناسبني لتأدية األعامل يف رشكتك، بينام تغطي العمليات كيفية تأدية تلك

األعامل. لذلك، يجب أن تنظر يف العمليات املهمة إلدارة رشكتك بأكرب قدر ممكن من الكفاءة. وهذا يشمل أهمية القرارات

املتخذة يف رشكتك وكيفية املحافظة عىل رضا العمالء بعد رشاء منتجاتك أو خدماتك .

يجب أن تركز يف قسم العمليات عىل اإلجابة عن األسئلة التالية :

  كيف ستعرف متى ستحتاج إىل موظفني جدد؟

  كيف ستكون عمليات املقابلة، والتوظيف، والتهيئة حني ستحتاج إىل موظفني جدد؟

  كيف سيتم تدريب املوظفني الجدد؟

  كيف ستتم معالجة األعامل ضمن رشكتك؟

    عىل سبيل املثال، كيف ستدير الطلبات الجديدة من عملية الرشاء إىل اإلنجاز؟

  ما هي تدابري مراقبة الجودة التي ستعتمدها؟

  كيف سيتالءم دور املقاولني الفرعيني مع عملياتك ومسارات العمل؟

  كيف ستدير بيانات العمالء؟

  كيف ستعالج السلع املسرتجعة أو التغيريات يف الطلبات؟

  ما هي األدوات اإلدارية التي ستحتاج إليها لضامن خضوع كل أفراد الفريق للمساءلة؟

  كيف ستتعامل مع تقييامت األداء وكم مرة ستعّدها؟

والتطور النمو 
عىل الرغم من أنك متشوق لتنفيذ فكرتك الحالية، يجب أن تضع أيضا خططا واسعة ملستقبل رشكتك ومنوها. إن

كنت تطور منتجات جديدة أو تفتتح فروعا إضافية أو تسعى إىل استهداف أنواع عمالء جدد، تبقى خطة النمو
مهمة لتحديد الرؤية الخاصة بك ولتساعدك عىل اتخاذ قرارات يف الحارض وتحقيقها يف املستقبل

يف الوقت الذي تعّد فيه هذا القسم من خطة العمل التجاري، قد ترغب يف التطرق إىل املواضيع التالية:

  ما هي أهدافك وخططك للنمو والتوسع؟
  ما هي الحواجز التي تتوقع أن تواجهها عند تحقيق أهدافك؟

  ما هي األهداف املالية التي يجب أن تحققها لتقّدم أداء يتخطى عملياتك ال حالية؟
  هل ستحتاج إىل متويل إضايف لتنمية رشكتك؟

  ما هي اإلنجازات املهمة التي يجب أن تحققها وتراقبها بغية تجنب املخاطر والصعوبات املرتبطة بتنمية عملك التجاري؟

تركز بعض األعامل التجارية عىل تحويل فكرة أو ابتكار من مفهوم إىل السوق. ويجب أن تشمل اسرتاتيجية تسويقية لهذه
األعامل التجارية تربز من خاللها الوضع الراهن للمنتجات والخدمات الجديدة، باإلضافة إىل الجدول الزمني لتصبح قابلة

للتسويق والرشاء.
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 الشؤون املالية
يجب أن تحدد يف هذا القسم األهداف املالية والتوقعات الخاصة برشكتك. لذا يجب أن تحدد األموال التي

تحتاج إليها وكيف ستحصل عليها. فبارش بتوفري التكاليف الشهرية املقدرة الثابتة واملتقلبة. حينها،
ميكنك أن تعود لتحدد كمية املنتجات الت ي تحتاج إىل بيعها أو عدد ساعا ت العمل الالزمة لعدم تكّبد

الخسارة أو تحقيق أرباح عىل مختلف املستويات.

 يحتاج قسم الشؤون املالية الخاص بخطة عملك إىل أن يكون مفصالً، وتقنيا ودقيقا.ً وبهدف
  إيصال توقعاتك واحتياجاتك املالية بفعالية للمستثمرين والرشكاء وغريهم، يج ب أن تشمل

 العنارص الرئيسة التالية:

القسم الرابع:

 الحتساب الكمية الالزمة لتحقيق التعادل، استخدم
 املعادلة التالية:

شهر/ لكل  الثابتة  التكاليف   = التعادل  لتحقيق  الالزمة  الكمية 
لكل وحدة( املتغرية  التكاليف  الوحدة  )متوسط سعر 

تتعدى أرباح عندما  إىل  الشهرية  املبيعات  تتحول كل كمية من 
املبيعات تالمس  ولكن حني ال  التعادل.  لتحقيق  الالزمة  الكمية 

أموالك. ستخرس  الكمية،  هذه  الشهرية 

٣ إىل ٥ سنوات توقعات التدفق النقدي الشهري ل 

تتلقاه الرشكة من خالل املبيعات الذي  املال املقّدر  قارن 
يوفر أن  الربحية. وميكن  إلثبات  املقدرة  التشغيل  بتكاليف 

ميشيغان الصغرية يف  التجارية  األعامل  تنمية  مركز  مستشار 
تحقيق ذلك. مناذج ملساعدتك عىل 

املالية االفرتاضات 
اإليرادات لتقدير  استخدمتها  التي  األساليب  القسم  يصف هذا 
الخاصة بك. من املهم أن النقدي  التدفق  والنفقات يف توقعات 
واقعية. أنها  د من  وتأكّ املالية بشكل منطقي  االفرتاضات  تصف 

بيانات األرباح والخسائر )إن وجدت(
التدفق  توقعات  أكرث من  والخسائر مفصلة وشاملة  األرباح  بيانات  تكون 

مختلفة،  فئات  إىل  التكاليف  والخسائر  األرباح  بيانات  وتقسم  النقدي. 
لتحديد  استخدامها  وميكن  إلخ.  والتكاليف،  والتشغيل،  املبيعات،  مثل 
إذا كنت تدير رشكتك بطريقة  املالية.  إن كانت تحقق الرشكة أهدافها 

البيانات يف إظهار إمكانات  معينة يف املايض، ميكن أن تساهم تلك 
بإدارة رشكتك بعد، ستستفيد من  تبدأ  إذا مل  الرشكة وربحيتها. لكن 

لتقييم  استخدامه  التي ميكن  والخسائر  األرباح  لبيانات   إعداد منوذج 
الشؤون املالية كل  سنة أو كل ٣ أشهر أو كل شهر .

الناشئة الرشكة  تكاليف 
التجاري. العمل  بإطالق  املرتبطة  التكاليف  كافة  فصل وصنف 

الشهرية التكاليف 
بإدارة رشكتك شهريا املرتبطة  التكاليف  كافة   فصل وصنف 

املبيعات. تقديرات   

أو خدماتك ملنتجاتك  املتوقعة  الشهرية  املبيعات  وصنف  فصل 
املبيعات. تلك  التي ستنتج عن  اإليرادات  وكمية 

التعادل نقطة  تحليل 
املبيعات التعادل يف تحديد أهداف  نقطة  أن يساعدك تحليل  ميكن 

التي يجب أن تحققها رشكتك بهدف تحقيق األرباح. وإلجراء هذا
تحديد: إىل  تحتاج  التحليل، 

اإليجار وجداول التكاليف مثل  الشهر: كافة  الثابتة يف    التكاليف 
    الرواتب التي ال تتغري كثري اً من شهر آلخر

التكاليف مثل املخزون والشحن : كافة  املتغرية لكل وحدة    التكاليف 

املبيعات ويتم التي ترتفع وتنخفض مع حجم  املبيعات     وعموالت 
   احتسابها عىل أساس كل وحدة

العميل لوحدة واحدة  الذي سيدفعه  السعر  الوحدة:    متوسط سعر 

من
   منتجك أو خدمتك

عندما ستحصل عىل املعلومات الثالثة هذه، ميكنك استخدامها
الحتساب الكمية الالزمة لتحقيق التعادل ( BEQ )، وهو رقم

الوحدات التي يجب أن تبيعها كل شهر لتغطية تكاليفك.
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املالحق
ميكنك أن تستعني يف خطة العمل مبستندات داعمة من أجل املواضيع التي ال تتالءم مع أي قسم أو قد ترصف االنتباه عن
هيكل الخطة الخاصة بك. ميكنك أن ترتك مالحظة قصرية بني قوصني :(راجع امللحق أ). ويف امللحق عند نهاية خطة العمل،

ميكنك أن تشمل حينها املستندات الداعمة مثل:

  سري ذاتية ألفراد تم ذكره م
  قامئة عن أصحا ب العمل

  مناذج عن رضائب الدخل الشخصية (إن وجدت)
  رسائل توصية

  طلبات الرشاء الحالية
  دراسات أو نتائج أبحاث السوق

  خطط املوقع
  العقود الحالية أو املعلقة

  أي مستند آخر ذي صلة

القسم 
الخامس:

التمويل السابق )إن وجد(
يف حال كان لديك متويل مايل سابق سيؤثر يف رشكتك، يجب أن تقدم معلومات مفصلة حول أي ديون وأسهم رأس املال وأي

ترتيبات مالية أخرى.

االحتياجات املالية
استناداً إىل األرقام املقدمة يف األقسام السابقة، يجب أن تحدد ما هي األموال الالزمة إلطالق رشكتك أو توسيعها. باإلضافة

إىل ذلك، يجب أن ترشح كيف ستحصل عىل هذه األموال. وما قدر مساهمتك الشخصية؟ وما حجم املساهمة التي ستتلقاها من
املستثمرين، وكيف سيتم التعويض ع ن استثامرهم؟ وما هي املبالغ التي ستنتج عن القروض أو أي خيارات متويل أخرى؟

وماذا ستكون األحكام والرشوط؟

اسرتاتيجية االنسحاب
يجب أن تجيب يف هذا القسم عن أسئلة حول كيفية استخراج النقود من الرشكة. كيف ستستخدم األرباح؟ هل تخطط لبيع

رشكتك؟ هل سريثها أحد )ومن الذي سريثها؟(
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األخرية  اللمسات 
يجب أن تحدد يف هذا القسم األهداف املالية والتوقعات الخاصة برشكتك. لذا يجب أن تحدد األموال التي تحتاج إليها وكيف
ستحصل عليها. فبارش بتوفري التكاليف الشهرية املقدرة الثابتة واملتقلبة. حينها، ميكنك أن تعود لتحدد كمية املنتجات التي

تحتاج إىل بيعها أو عدد ساعا ت العمل الالزمة لعدم تكّبد الخسارة أو تحقيق أرباح عىل مختلف املستويات.

يحتاج قسم الشؤون املالية الخاص بخطة عملك إىل أن يكون مفصالً، وتقنيا ودقيقا.ً وبهدف إيصال توقعاتك واحتياجاتك املالية
بفعالية للمستثمرين والرشكاء وغريهم، يجب أن تشمل العنارص الرئيسة التالية:

صفحة الغالف
يجب أن تشمل صفحة غالف خطة العمل التجاري الخاص بك كل املعلومات التالية:

  اسم الرشكة

  شعار الرشكة )إن وجد ( 

   العنوا ن 

   املدينة، والوالية ، ورقم املنطقة

   املوقع اإللكرتوين )إن وجد(

املوجز التنفيذي
يجب أن تضع بعد صفحة الغالف مبارشة موجزاً تنفيذيا مؤلفا من صفحة أو صفحتني. ويوفر قسم املوجز التنفيذي ملحة عامة

عالية املستوى عن خطة العمل. وسوف تربز األفكار الرئيسة لكل عنرص من عنارص خطة العمل، ويجب أن ترشح الهدف
الرئيس إلعداد الخطة، عىل سبيل املثال “الحصول عىل متويل”.

يعتمد الرتتيب الذي ستختاره لتقديم النقاط الرئيسة عىل الجمهور القارئ. فعىل سبيل املثال، إذا قرأ املستثمرون الخطة، ميكن
أن تختار البدء بالنقاط الرئيسة املالية الحازمة لتقّدم أفكارك بطريقة مقنعة من أجل الحصول عىل دعمهم املايل.

جدول املحتويات
يجب أن يّتبع جدول املحتويات األقسام التي تشملها يف خطتك ويجب أن ترّقم الصفحات بدقة ليقرأ القارئ املستند بسهولة. يف

ما ييل مخطط بحسب كل املعلومات املعروضة يف هذا الفصل.

  اسم صاحب الرشكة

  الربيد اإللكرتوين الخاص بالرشكة أو صاحبالعمل

  رقم الهاتف الخاص بالرشكة أو صاحب العمل

  رقم الفاكس الخاص بالرشكة أو صاحب العمل

  التاريخ

  املوجز التنفيذي

  مقدمة الرشكة

  تحليل السوق

    • املجال الصناعي
    • السوق
    • العمالء

    • املنافسة
    • خطة املبيعات والتسويق

  اإلدارة والعمليا ت

    • املوارد البرشية
    • العمليات

  الشؤون املالية

    • تكاليف بدء التشغيل
    • تقديرات املبيعات

    • تقديرات التدفقات النقدية
    • االفرتاضات املالية

    • بيانات األرباح والخسائر
    • التمويل السابق

    • االحتياجات املالية
    • اسرتاتيجية االنسحاب

    • املالحق
  النمو والتطور

ال تنىس أنه ميكن ملستشار مركز تنمية األعامل 
التجارية الصغرية يف ميشيغان أن يساعدك بخطة 
العمل التجاري الخاص بك مجانا!ً كام ميلك املركز 

مكتبة للندوات حسب الطلب وقد تم اختيارها عىل 
وجه التحديد لرواد األعامل الناشطني الذين يبحثون 

عن مكتبة للندوات عىل اإلنرتنت، وميكنك أن تتسجل 
 فيها عىل اإلنرتنت عرب الرابط التايل: 

clients.sbdcmichigan.org/workshop.
aspx?ekey=1380109



    m i c h i g a n s b d c .o r g        |       37

۲ - مخطط مركز تنمية األعامل التجاري ة الصغري ة ف ي ميشيغان حول خطة العمل التجار ي

business and legal issues cover page

۳

املتعلقة  القانونية  املسائل 
التجارية باألعامل 
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املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية

التجاري وتسيريه لعملك  بالتخطيط  يتعلق  ما  أمر حاسم يف  القانونية  باملسائل  اإلهتامم  إن 

سيواجه عملك التجاري مجموعة واسعة من املسائل القانونية. وسترتاوح بني اختيار النوع املناسب للكيان التجاري، واالمتثال 
للقوانني والنظم الفيدرالية والوالئية، واحتساب الرضائب التي تقطع من أجور املوظفني بشكل دقي ق. لذلك، يجب أن تطرح عىل 

نفسك بصورة منتظمة األسئلة التالية :

بفعالية وبشكل مربح وهل يحمي أصحاب األعامل واملستثمرين من              التجاري تسيري األعامل  العمل    هل يسمح هيكل 
    االلتزامات

التصاريح والرتاخيص الالزمة؟   هل أملك 
والوالئية؟ الفيدرالية  التجارية  للنظم  أمتثل  هل    

التجاري؟ الخاصة بعميل  الفكرية  امللكية    هل أحمي 
املناسبة؟ التأمينية  التغطية  لدي    هل 

املعتمدة يف ميشيغان؟ الفيدرالية  التوظيف  قوانني  أتبع    هل 

ً عىل الرغم من توفري هذا الدليل معلومات أساسية حول القوانني التجارية الفيدرالية والوالئية، ال يجب أن تعتربه مصدرا
للمشورة القانونية. لذا، يف حال كان لديك أسئلة محددة حول االمتثال القانوين لعملك التجاري، ميكن أن تستشري محام ذو

خربة. وميكن أن تستشري أيضا محاسبا عاما معتمداً. فيمكنه مساعدتك يف اختيار هيكل قانوين لرشكتك، وميكنه أن يقدم لك
مشورة حول االسرتاتيجيات املالية لرواد األعامل ويبعدك عن املشاكل مع دائرة اإليرادات الداخلية.

وتقدميه التجاري  لعملك  قانوين  اختيارهيكل 
ميكنك أن تختار بني إنشاء رشكة متلكها جهة واحدة أو رشاكة أو مؤسسة أو رشكة ذات مسؤولية محدودة. وقبل اختيار هيكل

قانوين، يجب أن تنظر يف نوع العمل التجاري الذي تديره وعالقتك مع املستثمرين والرشكاء وأي أفراد رئيسني يف فريقك.
وتشمل العنارص األساسية عند اختيار الكيان القانوين ما ييل:

 
املحتملة لرشكتك واملخاطر  املسؤوليات    

  الرضائب عىل الدخل واحتياجات االستثامر 

تجاري  بكل هيكل  املرتبطة  والنفقات  الشكلية    اإلجراءات 

 
التجارية ومحرتف القانوين معقداً جداً، لذلك، نويص بش دة استشارة محام مختص باألعامل  الكيان  ميكن أن يكون اختيار 

عليها  لتطلع  القانونية  للكيانات  املختلفة  األنواع  التالية  األقسام  وسنناقش يف  التجاري.  عملك  تسجل  أن  قبل  رضائب 
وتستفيد إىل أقىص درجة من وقتك مع املحامي أو محرتف الرضائب أو فريق اإلدارة..

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
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التسجيل تحت اسم تجاري مختلف أو  رشكة متلكها جهة واحدة 
تعّد الرشكة التي متلكها جهة واحدة هيكالً تجاريا ميلكها شخص واحد. معظم الرشكات الصغرية متتلكها جهة واحدة

ألنه يسهل إنشاؤها واملحافظة عليها. ويف حال ل م تخرت هيكالً قانونيا،ً ستعترب رشكتك أننها مملوكة من جهة واحدة

ألنك لست بحاجة إىل تقديم أي مستندات غري الج داول اإلضافية لعائدات الرضائب عىل الدخل الشخيص. 
 

لكن إن كنت تريد أن تعرض رشكتك يف السوق مستخدما اسام غري اسمك الشخيص، يجب حينها أن تقّدم طلبا من
كاتب املقاطعة للحصول عىل شهادة لتسجيل رشكتك تحت اسم مختلف وذلك يف املقاطعة التي يقع فيها عملك

التجاري. ويرجى املالحظة أن هذه الشهادة ال تنطبق سوى يف املقاطع ة حيث هي مسجلة وال تغطي الوالية بأكملها.
 

ليس هناك تفريق قانوين بني العمل التجاري وصاحب العمل يف الرشكة التي متلكها جهة واحدة. مام يعني أنك
ستتحمل كافة املسؤوليات يف ما يتعلق باملسؤوليات والقروض الخاصة بالرشكة. فعىل سبيل املثال، إذا مل تستطع

الرشكة دفع األموال املستحقة للبائع، قد يقاضيك هذا البائع بشكل فردي. وهذا يعني أيضا أن أي دخل أو خسائر
للرشكة تخصم من عائدات الرضائب الشخصية.

- يتحمل صاحب العمل مسؤولية شخصية غري محدودة

- لديون الرشكة
   تنحرص امللكية بشخص واحد

- من السهل إنشاؤها وهي منخفضة التكلفة
   يتم فرض رضيبة عىل األرباح مرة واحدة من معدل

- الرضائب عىل الدخل املفروضة عىل صاحب العمل

السلبيات املنافع

الرشاكات

للرشاكة نوعان: الرشاكات العامة والرشاكات املحدودة. تتشابه الرشاكة العامة بالرشكة التي متلكها جهة واحدة، غري

أنها تشمل مالكني أو أكرث. شأنها شأن الرشكة التي متلكها جهة واحدة، من السهل إنشاؤها واملحافظة عليها. ولست

مجرباً عىل تسجيل رشاكة عامة يف الوالية، إال إن كنت تعمل تحت اسم يختلف عن االسم الذي يستخدمه رشكاؤك. يف

هذه الحالة، يجب فقط أن تقّدم طلبا من كاتب املقاطعة للحصول عىل شهادة لتسجيل رشكتك تحت اسم مختلف يف

املقاطعة التي يقع فيها عملك التجاري.
 

أما الرشكة املحدودة، فلديها رشيك عام أو أكرث ورشيك محدود أو أكرث. تسيطر الرشاكات العامة عىل العمل التجاري
وتتحمل مسؤولية ديون الرشكة مئة باملئة. ال يشارك الرشكاء املحدودون يف العمل اليومي للرشكة، وتقترص

مسؤوليتهم الشخصية عىل مساهمتهم يف الرشاكة واستثامرهم فيها. 

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
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إلنشاء رشاكة محدودة يف ميشيغان، يجب أن تقدم طلبا للحصول عىل ترخيص للرشاكة املحدودة مع إدارة ميشيغان
للرتاخيص والشؤون التنظيمية. ويف حال مل تتبع الرشاكة املحدودة املتطلبات القانونية، ستعترب رشاكة عامة، لذا يجب

أن تستشري محام قبل إنشائها .
 

كام نويص بشدة أن يعمل جميع الرشكاء معا إلنشاء اتفاقية رشاكة أو اتفاقية تسيري تعالج األدوار واملسؤوليات 
والحاالت الطارئة لتفادي أي خالف ورصاع بني الرشكاء. ويجب أن تُعرض هذه االتفاقية عىل املقرضني عندما ستبحث عن 

مصدر للتمويل. ويتحمل أصحاب العمل يف الرشاكة العامة مسؤولية غري محدودة ف ي ما يخص ديون الرشكة، مام يعني 
أنه عىل الرغم من تقاسم األرباح، يتحمل كل رشيك كامل املسؤولية ألي ديون خاصة  بالعمل التجاري .

- من السهل إنشاء الرشاكات العامة وهي   
  منخفضة التكلفة

- يتم فرض رضيبة مرة واحدة عىل حصة األرباح  
   الخاصة بكل رشيك 

- ميكن أن تتخطى الجهات املالكة الفرد الواحد

- يتحمل الرشيك العام مسؤولية شخصية غري    
   محدودة لديون الرشكة 

    
- تتحمل الرشاكة مسؤولية قانونية لألعامل التجارية   

    التي يؤديها كل رشيك

- ال ميكن بيع أو نقل حصة رشيك عام يف العمل إال  
   مبوافقة جميع الرشكاء

السلبياتاملنافع

املؤسسات 
تعّد املؤسسة كيانا قانونيا منفصالً يتمتع بحقوق، وامتيازات، والتزامات مستقلة عن مالكيها. ال يتحمل مالكوها، أو كام

يشار إليهم أحيانا بحاميل األسهم، مسؤولية شخصية عن ديون الرشكة إال يف حال ضمنوا شخصيا تلك الديون. وعادة

ما تضّم املؤسسة أكرث من حامل أسهم و احد، لكن ميكن أن ميتلكها شخص واحد فقط. ويتمتع هيكل الحوكمة الخاص

بالرشكة بثالث طبقات:

  حاميل األسهم الذين ينتخبون مجلس إدارة
  مجلس اإلدارة الذي يرشف عىل القرارات والسياسات الرئيسة للرشكة ويعنّي مسؤولني

  املسؤولون الذين يديرون الرشكة بشكل يومي 

يحدد قانون ميشيغان بشكل عام حقوق والتزامات حاميل األسهم، وتحدد األنظمة الداخلية للرشكة حقوق والتزامات
املدراء واملسؤولني. وبسبب الهيكل التنظيمي للمؤسسة املؤلف من مستوياته الثالثة واإلجراءات املطلوبة قانونيا،ً قد

يتطلب إنشاء مؤسسة تكلفة أكرب وإجراءات أكرث تعقيداً مقارنة بالهياكل التجارية األخرى.
 

يتم إنشاء مؤسسة عرب تقديم طلب للحصول عىل عقد تأسيس من إدارة ميشيغان للرتاخيص والشؤون التنظيمية،
باإلضافة إىل تسديد الرسوم الالزمة. ويجب أن تدفع املؤسسة أيضا رسوما سنوية لإلدارة لتحافظ عىل وجودها .

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
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الرشكات ذات املسؤولية املحدود ة
بطرق متعددة، تجمع الرشكة ذات املسؤولية املحدودة املنافع التي تقّدمها الرشاكات واملؤسسات. فيتمتع أعضاء أو مالكو هذه الرشكة 

بحامية محدودة املسؤولية كحاميل األسهم يف املؤسسة، لكنهم يستفيدون من خالل تجنب الرضائب وذلك يتشابه مع خصائص 
الرشاكة.

 
يجب أن تربم يف والية ميشيغان عقداً خاصا بالرشكة ذات املسؤولية املحدودة مع إدارة ميشيغان للرتاخيص

والشؤون التنظيمية، باإلضافة إىل تسديد رسوم التسجيل االزمة. شأنها شأن املؤسسة، يجب أن تسدد الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة رسوما سنوية إلدارة ميشيغان للرتاخيص والشؤون التنظيمية للمحافظة عىل وجودها. وميكن أن

يسجل أصحاب العمل عقد تأسيس الرشكة عىل االنرتنت عىل موقع اإلدارة:  

michigan.gov/lara

املؤسسات من الفئة ج أو املؤسسة الفرعية من الفئة س
تصّنف دائرة اإليرادات الداخلية بشكل تلقايئ املؤسسات عىل أنها مؤسسات من الفئة ج. وتدفع املؤسسة من الفئة ج

(الكيان نفسه) الرضائب مبعدالت رضيبية خاصة بالرشكات وذلك من األرباح التي تجنيها وتحتفظ بها. كام توزع
العائدات بشكل أرباح عىل حاميل األسهم الذين يدفعون رضائب عىل هذا الدخل. لذلك، يقول الكثريون أن عائدات

الرشكات تتعرض “لالزدواج الرضيبي”، عىل مستوى الرشكة وعىل مستوى حاميل األسهم.

ولكن، ميكن أن تطلب الرشكات الصغرية املؤهلة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة من دائرة اإليرادات الداخلية
أن تتم معاملتها عىل أنها مؤسسة فرعية من الفئة س. فال تدفع هذه املؤسسات الرضائب املفروضة عىل عائدات
العمل التجاري، بدالً من ذلك، مير الدخل إىل األعضاء أو حاميل األسهم األفراد ويتم اإلبالغ عنه يف عائدات رضيبة

الدخل الشخيص ة. وهذا يلغي مفهوم “االز دواج الرضيبي” للمؤسسات من الفئة ج.

لكن يجب أن تفي األعامل التجارية مبجموعة من املتطلبات لتصبح مؤهلة للحصول عىل صفة
املؤسسة الفرعية من الفئة س، مبا يشمل أن تضم ١٠٠ أو أقل من حاميل األسهم أو األعضاء .

- زيادة رأس املال سهلة من خالل بيع املخزو ن

- تحّمل مسؤولية محدودة عن الديون التجارية يخاطر –
  حاميل األسهم فقط باستثامراته م

- نقل امللكية سهلة 

- ميكن اختيار صفة املؤسسة الفرعية من الفئة س مع
  دائرة اإليرادات الداخلية

 - يعّد اإلعداد والصيانة أكرث تكلفة من أنواع الكيانات األخر ى
    

 - تعّد اإلجراءات الشكلية للرشكات معقدة ولكن يجب
  اتباعها بدقة للحفاظ عىل صفة الرشكة واملسؤولية املحدودة 

   لحاميل األسهم

- تخضع ملراقبة دقيقة من الحكومة الفيدرالية والوالئية

- تخضع لالزدواج الرضيبي يف حال مل تكن املؤسسة
  مؤهلة أو فشلت يف الحصول عىل صفة املؤسسة  الفرعية من   

  الفئة س من دائرة اإليرادات الداخلية

السلبياتاملنافع

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
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باإلضافة إىل عقد تأسيس الرشكة، يجب أن يربم أعضاء الرشكة ذات املسؤولية املحدودة اتفاقية تشغيل. يظهر هذا
املستند التناسق يف املؤسسة ويرشح كيف:

  تتخذ القرارات وتنظم التسلسل الهرمي لإلدارة
  تعنّي املهام لألعضاء

  تتطلب مساهامت من األعضاء
  تحتسب األرباح والخسائر 

  تحّد من مسؤولية أعضائها وتحميهم
  تضيف أعضاء أو تغريه م أو تسقط عضوية فرد معني

رشكة ذات مسؤولية محدودة منخفضة الربح 
تعّد الرشكة ذات املسؤولية املحدودة املنخفضة الربح كيانا تجاريا جديداً وميكن تأسيسها ككيان جديد أو عرب تحويل

كيان قائم. وتعترب والية ميشيغان من بني الواليات القليلة التي تسمح بهذا الكيان املختلط. وتعترب الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة املنخفضة الربح رشكة ربحية تحمل رسالة خريية. فأصبح من السهل عىل املؤس سات الخاصة

االستثامر يف هذه األنشطة التجارية املفيدة اجتامعيا ألنها قامت بتبسيط إرشادات االمتثال لقواعد االستثامر املتعلقة
بدائرة اإليرادات الداخلية .

 
لكن يجب أن يدعم العمل التجاري بشكل كبري عمالً خرييا واحداً أو أكرث، وال ميكن للرشكة ذات املسؤولية املحدودة
املنخفضة الربح أن تسعى بشدة إىل الحصول عىل مدخول أو زيادة قيمة املمتلكات. وعىل غرار ذلك، ال ميكن لهذه

الرشكات أن تحقق أي مقاصد سياسية أو ترشيعية.
  

ميكنك تأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة منخفضة الربح عرب إبرام عقد لتأسيس رشكة مع إدارة ميشيغان للرتاخيص 
والشؤون التنظيمية، وذلك باإلضافة إىل تسديد رسوم التسجيل االزمة. ويجب أن تشمل الكلامت التالية: “رشكة ذات مسؤولية 
محدودة منخفضة الربح” أو االختصار “ L.3.C “ أو “ l.3.c “ ضمن اسم الكيان الجديد (املادة األوىل من النموذج)، وشطب أو 

إبراز بند “ كافة األغراض” يف املادة الثانية .
 

يتطلب أيضا قانون والية ميشيغان أن يشمل تعريف الهدف التجاري للرشكة ذات املسؤولية املحدو دة منخفضة الربح
لغة معينة، لذا يجب أن تستشري محام قبل تسجيل عملك التجاري كرشكة ذات مسؤولية محدودة منخفضة الربح. وإذا

اخرتت أن تحول كيانا حاليا إىل هذه الفئة من الرشكات، من املهم أن تنظر يف اآلثار القانونية والرضيبية وأن تستشري محام.

- متطلبات أكرث تعقيداً خاصة بالرشكات الناشئة مقارنة
- متطلبات أكرث تعقيداً خاصة بالرشكات الناشئة مقارنة  بالرشاكات أو الرشكات التي متلكها جهة واحدة

  بالرشاكات أو الرشكات التي متلكها جهة واحدة

السلبيات السلبيات
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شأنها شأن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة، ال تتطلب والية ميشيغان إبرام اتفاقية تشغيل لتأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة 
منخفضة الربح، لكن من مصلحتك أن تعّد اتفاقية وتنفذها. فاتفاقية التشغيل تنظم السياسات والعمليات التجارية الرئيسية، 

وتحدد كيفية إدارة الرشكة، واتخاذ القرارات، واحتساب األرباح والخسائر، والتعامل مع التغيريات يف العضوية .

رشكة خدمات مهنية أو رشكة مهنية ذات مسؤولية محدودة
متارس رشكة الخ دمات املهنية بعض املهن املرخصة أو “املكتسبة”، مثل القانون، والطب، والهندسة. وتعترب هذه
الرشكة رشكة مهنية ذات مسؤولية محدودة يتم إنشاؤها لألغراض نفسها. ويجب أن يكون كل األعضاء أو حاميل

األسهم فيها مهنيني مرخصني. فعىل سبيل املثال، إذا صّنفت رشكة قانونية كرشكة خدمات مهنية أو رشكة مهنية ذات
مسؤولية محدودة، يجب أن يكون كل حاميل األسهم فيها محامني مرخصني.

وإلنشاء رشكة خدمات مهنية، يجب أن تربم عقداً لتأسيس رشكة مع إدارة ميشيغان للرتاخيص والشؤون التنظيمية.
وتتطلب الرشك ة املهنية ذات املسؤولية املحدودة إبرام عقد لتأسيس رشكة. ويجب أن يسدد الكيان يف كلتا الحالتني
رسوم التسجيل والرسوم السنوية الستكامل العملية. وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن يوفر الكيان كل سنة قوائم محّدثة

عن أصحاب األسهم املهنيني املرخصني.

للحصول عىل املزيد من املعلومات حول تقديم املستندات لرشاكة 
محدودة أو مؤسسة أو رشكة ذات مسؤولية محدودة، يرجى االتصال 

بإدارة ميشيغان للرتاخيص والشؤون التنظيمية ومكتب الرشكات
واألوراق املالية والرتخيص التجاري عىل الرقم التايل: 

۲٤١--٥١٧ ٦٤٧٠ أو قم بزيارة املوقع اإللكرتوين

هل ال زال لديك أي أسئلة حول إنشاء كيان 
تجاري يف والية ميشيغان؟

michigan.gov/corporations

- كل منافع هيكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة

- يتم تصنيفها مبثابة برنامج مرتبط باالستثامر

- ال تخضع لنظم املنظمة غري الربحية 

- فرص للتسويق وإنشاء العالمة التجارية

- تعّد االستثامرات املتعلقة بالعالقات العامة نادرة وتعترب
  محفوفة باملخاطر، وهناك إمكانية فرض رضيبة إنتاج

   عىل املؤسسة
    

- هناك أسئلة كثرية من دون أجوبة حول كيفية رشح
  وتطبيق القواعد والنظم

السلبياتاملنافع

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
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وتسجيله تجاري  اسم   تحديد 
إنشاء التجاري يف ميشيغان عند  االسم  له. ويسجل  اسم  اختيار  إىل  أيضا  التجاري، ستحتاج  قانوين لعملك  لهيكل  اختيارك  عند 

أو استخدام اسم مختلف  الشخيص، تختار رشكات عدة  استخدام اسمك  أنه ميكنك  التجاري. وبالرغم من  للعمل  القانوين  الكيان 
. اسم مستعار 

 
يف حال اخرتت اسام مستعاراً، ال ميكنك أن تختار اسام متلكه رشكة أخرى، ويجب أن تقوم بأبحاث عىل االنرتنت لتتأكد من أن االسم غري 

التجارية (  لرباءات االخرتاع والعالمات  املتحدة  الواليات  التجارية يف مكتب  التسجيالت واألسامء  تتفقد  أن  مستخدم وغري مسجل. وميكنك 
الخاصة بوالية ميشيغان: البحث عن أسامء الرشكات   uspto.gov ) وآلية 

cofs.lara.state.mi.us/SearchApi/Search/Search
 

يف حال كان االسم التجاري رضوري لنجاح الرشكة أو إذا كنت تريد استثامر الكثري من األموال يف مواد التسويق، يجب أن
. وتسجيله  اسم  اختيار  قبل  الفكرية  بامللكية  محام مختص  أيضا  تستشري 

 
التجاري يف الجانبني من عملك  املهم أن تنظر يف هذين  التجاري، لذلك من  الهيكل  اختيار اسم تجاري وتسجيله عىل  يعتمد 

الوقت نفسه. وخذ يف عني االعتبار ما ييل:

  ليس من الرضوري أن يتم تسجيل االسم التجاري يف ما يتعلق بالرشاكة أو الرشكة التي متلكها جهة واحدة وتستخدم أسامء    
    أصحاب العمل. 

التي متلكها جهة واحدة اسام مختلفا،ً يجب أن تقّدم طلبا من كاتب املقاطعة للحصول عىل شهادة لتسجيل   إذا حملت الرشكة 
    رشكتك تحت اسم مختلف يف املقاطعة التي تقع فيها الرشكة. 

لتأسيس رشكة   تسجل املؤسسات ورشكات الخدمات املهينة اسام حني تربم عقداً 
الربح، والرشكة املهنية ذات املسؤولية   تقوم الرشكا ت ذات املسؤولية املحدودة، والرشكة ذات املسؤولية املحدودة منخفضة 

    املحدودة بتسجيل اسم عند إبرام عقد لتأسيس رشكة

املستندات. تقديم  قبل  الكيانات  ببحث شامل عن  تقوم  بأن  ننصحك 
 

قد تختار رشكة بدء العمل مستخدمة اسام مختلفا عن االسم الرسمي، أو قد تختار إدارة عدة رشكات من خالل كيان قانوين واحد. بالنسبة 
التي تم تسجيلها يف  إىل املؤسسات أو الرشكات ذات املسؤولية املحدودة، تختلف هذه االستامرة لتسجيل الرشكة تحت اسم آخر عن تلك 
املقاطعة. ويجدر عىل أي مؤسسة أو رشكة خدمات مهنية أو رشكة ذات مسؤولية محدودة أو رشكة مهنية ذات مسؤولية محدودة أو رشكة 

الخطوة يف  بهذه  القيام  الرشكة، وميكن  اسم تستخدمه  لكل  املستعارة  أن تطلب ترخيصا لألسامء  الربح  ذات مسؤولية محدودة منخفضة 
التنظيمية: للرتاخيص والشؤون  اإلل كرتوين إلدارة ميشيغان  املوقع  الرشكات وعرب  قسم 

michigan.gov/corporations

تسمح لك والية ميشيغان بتسجيل اسم عملك التجاري، لكن هذا ال يعني أنك متلك هذا االسم أو أنك تتمتع بكامل الحقوق
املرتبطة به. وإذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف حول اختيار اسم لرشكتك، يجب أن تستشري محام.

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
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مينح تسجيل العالمة املستخدمة يف ميشيغان مالك العالمة بعض الحامية 
القانونية املحدودة. وميكن أن ينتج عن استخدام الرمز ® مع أي عالمة 

تجارية غري مسجلة ادعاءات مرتبطة باالحتيال أو أي مشاكل أخرى تتعلق 
بإنفاذ حقوق العالمات التجارية. لذا، إن كان لديك أي أسئلة أو مخاوف 

حول عالمة تجارية مسجلة، تواصل مع إدارة الطاقة والعمل والنمو
االقتصادي، ومكتب الخدمات التجارية، وقسم الرشكات عرب

الرقم التايل ٦٤٧٠-۲٤١-٥١٧
 

ميكنك تسجيل العالمات التجارية وعالمات الخدمة مبساعدة مكتب 
الواليات املتحدة لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية إذا أردت استخدامها 

يف الواليات املتحدة األمريكية. وميكنك االتصال عىل الرقم التايل: -٧٨٦-٨٠٠ 
٩١٩٩ أو زيارة املوقع اإللكرتوين الخاص باملكتب:

uspto.gov

هناك رسوم مرتبطة بعمليات تسجيل العالمات التجارية عىل
املستوى الفيدرايل والواليئ .

 حقوق امللكية 
 متنح حقوق التأليف والنرش صاحب العمل حقوق ملكية

ومتنع اآلخرين من إعادة إنتاج بعض األعامل مثل الكتب أو
املؤلفات املوسيقية أو الرسومات التقنية أو برامج الحاسوب.

 ويشري اإلشعار © إىل حقوق التأليف والنرش، يليها السنة
التي نرش خاللها العمل األول واسم املستفيد من حقوق

التأليف والنرش.
 

إىل حقوق التأليف والنرش الخاصة يشري الرمز
بالتسجيالت الصوتية املوسيقية أو إىل أي أعامل صوتية

أخرى. وميكن استخدام جملة “جميع الحقوق محفوظة” للتأكيد
عىل حقوق التأليف والنرش .

copyright.gov

براءات االخرتا ع
يُصدر مكتب الواليات املتحدة لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية براءات 

اخرتاع لالبتكارات، ما يسمح للمبتكر بالتمتع بحقوق امللكية. ومتنح 
بشكل عام براءة االخرتاع “الحق مبنع اآلخرين من إنشاء أو استخدام أو بيع

أو تقديم عرض لبيع” االبتكار يف الواليات املتحدة األمريكية أو استرياد 
االخرتاع إىل الواليات املتحدة لفرتة من الزمن، وعادة ما تكون ۲٠ سنة .

 
يعترب الحصول عىل براءة اخرتاع عملية معقدة وتقنية للغاية. وإذا أردت 

طرح أي أسئلة حول عملية تقديم الطلبات للحصول عىل براءة اخرتاع، 
يجب أن تستشري محام. قم أيضا بزيارة ال موقع اإللكرتوين ملكتب الواليات

املتحدة لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية وهو:

uspto.gov

العالمة التجارية
تعترب العالمة التجارية كلمة أو جملة أو رمزاً أو تصميام أو  مجموعة 

من الكلامت أو الجمل أو الرموز أو التصاميم  التي تعرّف عن سلع تابعة 
زها عن غريها. وتشبه عالمة الخدمة العالمة التجارية،  لطرف معني ومتيّ

غري أنها تحدد مصدر الخدمة بدالً من إظهار مصدر املنتج.
 

لس ت مجرباً عىل تسجيل كل العالمات، لكن للتسجيل بعض املنافع. 
تكشف عملية التسجيل للجمهور عن مطالبتك بالحصول عىل حقوق 

امللكية، ما يظهر حقك الحرصي باستخدام العالمة التجارية املسجلة.
وهناك عدة طرق مختلفة لتعيني عالم ة تجارية أو عالمة خدمة .

يظهر تسجيل العالمة التجارية املطالبة بحق الحصول عىل عالمة
 تجارية غري مسجلة لكنه ال يضمن توفري الحامية ضمن إطار قوانني 

العالمات التجارية.

وتؤدي عملية تسجيل عالمة الخدمة دوراً مامثالً لدور الرمز الخاص 
 بالعالمة التجارية، فهي تتطلب تسجيل خدمة غري مسجلة لكن ل

ا تضمن توفري حامية ضمن إطار قوانني العالمات التجارية .

وال ميكن استخدام الرمز ® إال عند اإلشارة إىل العالمات
التجارية املسجلة.

التجاري بعملك  الخاصة  الفكرية  امللكية   حامية 
املنتجات والخدمات اختيار هيكل تجاري، يجب أن تحمي  املالية من خالل  باإلضافة إىل حامية نفسك من املشاكل 

العمل مفاهيم كبري من أصحاب  يفهم عدد  لكن ال  للغاية،  مة  قيّ الخاصة برشكتك  الفكرية  امللكية  وتعّد  تقدمها.  التي 
. التأليف والنرش  الخدمات وحقوق  التجارية وعالمات  براءات االخرتاع والعالمات 

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
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االعتبارات البيئية
حني تؤثر أنشطة عمل تجاري ما عىل البيئة أو تنتج انبعاثات هوائية ونفايات صلبة أو سائلة، قد يحتاج هذا العمل التجاري إىل

تراخيص أو تصاريح أو أي موافقة ترشيعية أخرى من إدارة ميشيغان للبيئة والبحريات العظمى والطاقة، املعروفة سابقا بإدارة جودة البيئة.
 

للحصول عىل املزيد من املعلومات وللتواصل مع جهات معينة من إدارة ميشيغان للبيئة والبحريات العظمى والطاقة، قم
/michigan.gov/egle :بزيارة موقعهم اإللكرتوين

تنظم إدارة ميشيغان للبيئة والبحريات العظمى والطاقة األنشطة التجارية مبا يف ذلك:

  االنبعاثات يف الهواء 
  التخلص من النفايات الصلبة ومعالجتها 

  تخزين النفايات الخطرة ونقلها والتخلص منها
  التغيريات الكبرية يف املناظر الطبيعية 

  البناء بالقرب من املمرات املائية أو األرايض الرطبة 
 

باإلضافة إىل ذلك، تقدم إدارة املوارد الطبيعية بعض الربامج الخاصة بالرتاخيص والتصاريح املرتبطة باستخدام املوارد
الطبيعية وبيعها. وميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات من دليل خدمة العمالء:

michigan.gov/documents/dnr/DNR_customer_service_ guide_407568_7.pdf  
 

ز مواردها عىل البيئة، مثل:            وتتوفر أيض ا مجموعة متنوعة من املوارد لألعامل التجارية الجديدة والقامئة التي تركّ

 الرتاخيص والتصاريح والنظم التجارية
قد تحتاج إىل شهادة أو ترخيص أو ترصيح محدد لتسيري األعامل وذلك بحسب نوع العمل 

التجاري، لكن ال تقدم والية ميشيغان أي رخص تجارية عامة. وإذا مل تكن متأكداً من رضورة 
الحصول عىل ترخيص لعملك، ميكن أن تتفقد املوقع اإللكرتوين الخاص بالوالية للبحث عن 

michigan.gov/statelicensesearch :الرتاخيص املتاحة

قد تختلف الرتاخيص والتصاريح واألنظمة عن قوانني الوالية. لذا يجب أن تستشري املوظف 
الكتايب يف منطقتك أو بلدتك أو مدينتك أو مقاطعتك ملعرفة ما إذا كانت أي ت سجيالت 

أو تراخيص محلية رضورية ومن أجل الحصول عىل االستامرات الالزمة. وتجدر اإلشارة إىل أن 
البلديات تتطلب ترخيصا من األعامل التجارية املنزلية.

ويجب أن يستشري أصحاب العمل السلطات املحلية وسلطات املقاطعات ملعرفة ما إذا هم بحاجة إىل تراخيص أو تصاريح
محلية إضافية. وبالرغم من أن االلتزام بالنظم قد يبدو متعبا بالنسبة إىل صاحب العمل، تبقى تكاليف عدم االمتثال مبا فيها

الغرامات وحتى إغالق األعامل التجارية أعظم بكثري.

ميشيغان  التجارية يف  النظم   التعرف عىل 
يتزايد تعقيد قوانني ونظم األعامل التجارية الصغرية بهدف مواجهة مجموعة من املشاكل التي ترتاوح من حامية املستهلك إىل

الحفاظ عىل البيئة. وبالرغم من أن االمتثال قد يبدو خطوة صعبة، غري أن الحكومة تقدم برامج عدة لتقديم املساعدة. وسنناقش
يف األقسام التالية بعض أه م النظم التي يجب النظر فيها وتوفري التوجيه الالزم حول كيفية الحصول عىل املزيد من املساعدة.
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مركز املساعدة البيئية
ميكنك الحصول عىل التوجيهات واالستشارات واملساعدة التقنية الالزمة مجانا عرب االتصال عىل الرقم التايل: -٦٦٢-٨٠٠

٩٢٧٨ أو زيارة املوقع اإللكرتوين:

دليل ميشيغان ألنظمة السالمة والصحة والبيئة
يعترب هذا الدليل مرجعا إعالميا عاما يوفر ملحة عامة عن الربامج التنظيمية التي تنطبق عىل أعامل تجارية عدة، وليس فقط

الرشكات املصنعة. وهو متاح عىل االنرتنت يف املوقع اإللكرتوين التايل:

قامئة إدارة ميشيغان للبيئة والبحريات العظمى والطاقة الخاصة باملعلومات املتعلقة بالتصاريح
ميكن أن تساعدك هذه القامئة البسيطة عىل تحديد ما إذا يتطلب مرشوعك أي نوع من التصاريح البيئية، وهي متاحة عىل

االنرتنت عرب الضغط عىل هذا الرابط:

التقييم البيئي األسايس
يجب أن تنظر يف احتامل التلوث البيئي عندما تطلع عىل عقد لإليجار أو حني تفكر يف رشاء ملكية أو مبنى قائم. ويسمح التقييم

البيئي األسايس يف ميشيغان لألشخاص برشاء مرفق أو بدء العمل فيه من دون تحمل أي مسؤولية مرتبطة بتلوث حايل أو
سابق. وملعرفة املزيد حول التقييامت البيئية األساسية، ميكنك زيارة موقع إدارة ميشيغان للبيئة والبحريات العظمى والطاقة:

 برنامج األرايض امللوثة الخاص بوكالة حامية البيئة
تعّد األر ض امللوثة ملكية من الصعب توسيعها أو إعادة تطويرها أو إعادة استخدامها بسبب وجود ملوثات أو مواد خطرة

فيها. وتنظم وكالة حامية البيئة للواليات املتحدة األمريكية برامج األرايض امللوثة الخاصة بها لدعم إعادة تنشيط األرايض
امللوثة. ويوفر هذا الربنامج منحا لتمويل التقييم البيئي والتنظيف والتدريب الوظيفي. وميكنك أن تتوجه نحو مكاتب التنمية

االقتصادية املحلية يف منطقتك ملعرفة ما إذا كان التمويل اإلصالحي متوفر. وميكنك أن تتفّقد املوقع اإللكرتوين لربنامج
األرايض امللوثة الخاص بوكالة حامية البيئة ملعرفة املزيد:

epa.gov/brownfields/overview-epas-brownfields-program

ويجب أن يستشري أصحاب العمل السلطات املحلية وسلطات املقاطعات ملعرفة ما إذا هم بحاجة إىل تراخيص أو تصاريح
محلية إضافية. وبالرغم من أن االلتزام بالنظم قد يبدو متعبا بالنسبة إىل صاحب العمل، تبقى تكاليف عدم االمتثال مبا فيها

الغرامات وحتى إغالق األعامل التجارية أعظم بكثري.

michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3307_36106---,00.html

michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3308-15820--,00.html

michigan.gov/documents/deq/deq-oea-cau-publicinvolvementhandbook_415012_7.pdf

michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3311_4109_4212---,00.html
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يجب عىل الشخص الذي يطلب استثناء إثبات “حاجة
ملحة”، كام هو محدد يف القسم ٥أ من القانون العام

١، للهيئة الترشيعية ١۲٥ ز ١٣٥٥ أ. وميكنك زيارة
إدارة ميشيغان للرتاخيص والشؤون التنظيمية
 واملوقع اإللكرتوين لقوانني البناء يف ميشيغان:

. michigan.gov/bcc 
وميكنك أن تتواصل أيضا مع قسم مراجعة الخطط

عرب االتصال عىل الرقم ٩٣۲٨-۲٤١-٥١٧

املقتطعة والرضيبة  التجارية   الرضائب 
ميكن أن يكون فهم االلتزامات الرضيبية وتحضري

الرضائب عملية مربكة ومعقدة. وإذا أهملت العائدات
أو مل تُسّجل بشكل صحيح، قد تفرض وكاالت

اإليرادات الحكومية واملحلية الفيدرالية عقوبات
معينة. ويوفر هذا الفصل ملحة عامة عن قوانني

الرضائب الحكومية والفيدرالية التي ت ؤثر يف
األعامل التجارية. لكننا نويص بشدة باستشارة

شخص مختص يف ما يخص كافة املواضيع
الرضيبية، مبا أنه ميكن للقوانني أن تكون معقدة

وقابلة للتغيري.

العمل رقم هوية صاحب 
يحدد رقم هوية صاحب العمل رشكتك من حيث

الرضائب الفيدرالية والرضائب الخاصة بالوالية.
ويجب أن تحصل عىل هذا الرقم إذا كان عملك
يؤ من رواتب ملوظف واحد أو أكرث، بغض النظر

عام إذا كانت رشاكة أو رشكة ربحية أو غري ربحية
أو رشكة ذات مسؤولية محدودة أو ائتامنا أو عقاراً
أو رشكة متلكها جهة واحدة. وال تتطلب الرشكات

التي متلكها جهة واحدة وال تضم موظفني الحصول
عىل رقم للهوية وميكنها استخدام رقم الضامن

االجتامعي الخاص بصاحب العمل ألغراض
 رضيبية، لكن ميكنها تقديم طلب للحصول عىل

 رقم هوية يف حال راودتها مخاوف حول
الشخصية. انتحال 

إذا أصبحت املالك الوحيد لرشكة قامئة، ال ميكنك
استخدام رقم الهوية الخاص باملالك السابق. لكن

ميكن للنشاط التجاري الحايل الذي يضيف أو يفتتح
أو يكتسب عملية جديدة من نوع مامثل استخدام رقمه

الحايل للعمليات الحالية والجديدة. ويجب أن تحصل
عىل رقم جديد يف حال تغري مسار العمل عن

الحالية. العمليات 

البناء وقوانني  املناطق  تقسيم  اعتبارات حول 
 والقرارا ت

يجب أن تأخذ يف عني االعتبار مجال تنظيمي مهم آخر عند
 بدء عملك أو توسيعه، وهو يتعلق بتقسيم املناطق، وقوانني

 البناء وأي قرارات أخرى. باإلضافة إىل نظ م الدولة، يجب أن
 تلتزم الرشكات الناشئة واملتوسعة باألنظمة والقوانني

 املحلية، مبا يف ذلك تقسيم املناطق وقوانني البناء. لذلك
م  قبل رشاء عقار أو استئجار عقار، يجب أن تستشري مقيّ

 املدينة أو كاتب املنطقة أو البلدة أو املدينة حول
القوانني املطبقة.

يجب أن تتواصل أيضا مع مفتش بناء محيل حول
القوانني واألنظمة قبل البدء مبرشوع البناء. تضع
معظم املجتمعات معايري وقواعد صارمة تتعلق

بالبناء واألنظمة الكهربائية واألنظمة امليكانيكية
والسباكة باإلضافة إىل بناء املباين وتعديلها
وتجديدها وهدمها وشغلها واستخدامها .

 
يخضع العمل التجاري القائم يف املنزل للقوانني
والنظم املحيل ة عينها، لذلك يجب أن تستشري

الحكومة املحلية لتحديد ما إذا كنت بحاجة إىل
تصاريح معينة . فعىل سبيل املثال، ال ميكن إنتاج

بعض السلع يف املنزل . تحظر معظم الواليات
اإلنتاج املنزيل لأللعاب النارية واملخدرات والسموم

واملتفجرات واملنتجات الصحية والطبية ولعب
األطفال. وتنطبق بعض القواعد الصارمة أيضا عىل

معالجة األطعمة واملرشوبات وتصنيع املالبس
واملهن األخرى.

 
إ ذا كان عملك ينتهك قوانني ونظ م الحكومة املحلية،
فقد تواجه غرامات أو تغل ق عملك التجاري. وميكنك

التواصل مع وكالة الحكومة املحلية للحصول عىل
معلومات حول القواعد املقرة عىل مستوى البلدة أو

املنطقة، واملقاطعة واملدينة .

الوصل إمكانيات  اعتبارات يف 
يعّد التصميم الخايل من العوائق جزءاً من قانون البناء يف ميشيغان منذ 
١٩٦٦ . ويف ١٩٩۲ ، أصبح التصميم الخايل من العوائق أيضا قانونا فيدراليا 

كجزء من قانون األمريكيني لذوي اإلعاقة. تحاول هذه النظ م ضامن 
وصول كل املواطنني إىل املرافق العامة واستخدامهم لها. ال ميكن إجراء أي 

استثناءات ملتطلبات الوالية من قبل الحكومة املحلية أو إدارة
الدولة أو أي وكالة أو شخص، باستثناء املجلس

املختص بالتصميم الخايل من العوائق.
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 إذا وفر صاحب العمل يف مؤسسة ما خدمات
لها، يعّد حينها صاحب العم ل موظفا فيها 

ويخضع لكل الرضائب املفروضة عىل الرواتب 
وجداول الرواتب.

الحر  العمل  املفروضة عىل  الرضائب 
شأنهم شأن أصحاب العمل الذين يجب أن يقتطعوا رضائب ويبلغوا 

عنها ملختلف الجهات الحكومية، يجب أن يقوم أصحاب العمل الحر 
باملثل. وتعترب صاحب عمل حر إذا كنت تدير تجارة أو عمل تجاري 

أو مهنة، إما بنفسك أو كرشيك.

رضيبة الدخل الشخصية
كرشيك أو مالك وحيد، يدفع صاحب العمل رضائب عىل الدخل من الرشكة تباعا إلقرار رضيبة الدخل الشخيص للحكومات

الفيدرالية وحكومات الواليات. وللقيام بذلك، يجب أن تقدم منوذجا إضافيا يحدد مدخول الرشكة ونفقاتها.

يقّدم الرشكاء بيانا عن عائدات الرشاكة باإلضافة إل ى بيان عن رضيبة الدخل الشخصية، وتوزع عائدات الرشاكة األرباح
والخسائر بني الرشكاء بحسب اتفاقية الرشاكة.

 تدفع املؤسسات الرضائب املفروضة عىل األعامل التجارية حسب معدالت رضائب الرشكات. ويدفع حاملو األسهم واملوظفني )مبا
 فيهم املسؤولون التجاريون الذين يتلقون أ جوراً ( رضيبة الدخل الشخصية من أي رواتب وأرباح مقّدمة من املؤسسة .

ويجدر عىل معظم األعامل التجارية تسديد مدفوعات الرضائب املقدرة كل ٣ أشهر يف ما يتعلق برضيبة العمل الحر ورضيبة
الدخل الفيدرالية ورضيبة الدخل يف والية ميشيغان. وللحصول عىل املزيد من املعلومات حول االلتزامات الرضيبية

واالستامرات الالزمة، ميكنك التواصل مع إدارة الخزينة يف والية ميشيغان عىل الرقم ٦٩۲٥-٦٣٦-٥١٧ ، ويف ما يخص
رضائ ب الدولة ودائرة اإليرادات الداخلية، ميكنك االتصال عىل الرقم ٤٩٣٣-٨۲٩-٨٠٠ أو زيارة املوقع اإللكرتوين:

irs.gov

يجب أن تشمل رقم هوية صاحب العمل يف أي عائدات أو بيانات أو مستندات 
رسمية يف حال كنت موظفا.ً ويجب أن يستخدم األفراد رقم الهوية عند تعبئة 

النموذج ج أو ط الخاصة بالرضائب أو التوظيف أو الكحول أو التبغ أو إرجاع 
األسلحة النارية . ويجب أن تأخذ يف عني االعتبار أن مؤسسات مالية عدة لن 

تسمح بفتح حساب مرصيف تجاري من دون رقم هوية. إذا أصبحت املالك الوحيد 
لرشكة قامئة، ال ميكنك استخدام رقم الهوية الخاص باملالك السابق. لكن ميكن 
للنشاط التجاري الحايل الذي يضيف أو يفتتح أو يكتسب عملية جديدة من 

نوع مامثل استخدام رقمه الحايل للعمليات الحالية والجديدة. ويجب أن تحصل 
عىل رقم جديد يف حال تغري مسار العمل عن العمليات الحالية.  يجب أن تشمل 

رقم هوية صاحب العمل يف أي عائدات أو بيانات أ و مستندات رسمية يف حال 
كنت موظفا.ً ويجب أن يستخدم األفراد رقم الهوية عند تعبئة النموذج ج أو 

ط الخاصة بالرضائب أو التوظيف أو الكحول أو التبغ أو إرجاع األسلحة النارية . 
ويجب أن تأخذ يف عني االعتبار أن مؤسسات مالية عدة لن تسمح بفتح حساب 

مرصيف تجاري من دون رقم هوية.

إن تقديم طلب للحصول عىل رقم هوية 
لصاحب العمل خدمة مجانية تقّدمها 

دائرة اإليرادات الداخلية، ويجب أن تحذر 
من املواقع اإللكرتونية التي تفرض رسوما 

للحصول عىل رقم.

أخرى ورضائب  الدخل  عىل  املقتطعة  الرضيبة 
يجب أن يقتطع أي صاحب عمل رضائب محلية وفيدرالية وحكومية من دخل املوظفني. ويتحمل أصحاب العمل أيضا مسؤولية دفع األموال الالزمة 

ألنظمة الضامن االجتامعي والرعاية الطبية وسحب املبلغ نفسه من أجور املوظفني بالتساوي.

ويجب أن يسدد صاحب العمل مدفوعات التأمني الفيدرالية والحكومية املرتبطة بالبطالة بالكامل وليس من أجور املوظفني،
ويجب أن تتضمن هذه االلتزامات ما ييل:

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
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واإلستخدام املبيعات  رضائب 
يحتاج أي شخص يعمل يف مجال البيع بالتجزئة للممتلكات الشخصية املادية (أّي السلع التي ميكن ألي شخص امتالكها أو تبادلها ) ضمن والية 

ميشيغان إىل رخصة رضيبة املبيعات. ويف الوقت الذي نُرش فيه هذا الدليل، بلغت رضيبة املبيعات يف ميشيغان ٦ باملائة من إيصاالت مبيعات 
ة تحصيل رضيبة املبيعات يف ميشيغان .  التجزئة، وال ميكن للحكومات املحليّ

 
عندما تقوم األعامل التجارية الواقعة خارج الوالية ببيع املمتلكات الشخصية املادية أو بتأجريها لعمي ل من ميشيغان، ال بد من

ا ٦ باملائة. التسجيل يف رضيبة اإلستخدام، والتي تبلغ قيمتها حاليًّ
 

ا عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالخزينة اإللكرتونية لوالية ميشيغان، أو  للتسجيل يف رضيبة املبيعات واإلستخدام، ميكنك التسجيل إلكرتونيًّ
عرب التسجيل الورقي. للمزيد من املعلوما ت، ق م مبراجعة كتيّب التسجيل لرضيبة األعامل التجارية الخاص مبيشيغان عىل املوقع التايل: 

michigan.gov/taxes

رضيبة الدخل عىل الرشكات
منذ ١ كان ون الثاين / يناير ۲٠١۲ ، إّن رضيبة األعامل التجارية األساسية يف ميشيغان هي رضيبة الدخل عىل الرشكات. وهي تعتمد عىل دخل األعامل 

التجارية وتطبق عىل العمل التجاري من الفئة “ ج” ألغراض الرضيبة اإلتحادية.
 

إّن دافعي الرضائب الذين تقل قيمة اإليصاالت اإلجاملية املخصصة أو املوزعة الخاصة بهم عن ٣٥٠٠٠٠ دوالر اً ليسوا ملزمني عىل تقديم  أي عائد مايل 
أو دفع رضيبة للعمل التجاري يف ميشيغان. وعىل الرغم من ذلك، ال تنطبق عتبة إيداع إجاميل اإليصاالت عىل رشكات  التأمني واملؤسسات املالية؛ 

عوًضا عن ذلك، إن هيئات دفع الرضائ ب ليست ملزمة عىل تقديم ملف أو الدفع إذا ق لّت أو ساوت  اإللتزامات السنوية ١٠٠ دوالر اً. للمزيد من 
املعلوما ت، الرجاء مراجعة أخصايئ رضائب أو محاسب.

 
رضائب وقود املحركا ت

تفرض الوالية رضائب عىل وقود محركات الطرقات الرسيعة واملحركات البحرية ووقود الطائرات. ويجب أن تتصل ناقالت املحركات بني الدول 
واتفاقية الرضيبة امليدانية الدويل ة بإدارة الخزينة يف ميشيغا ن، قسم الرضائ ب الخاصة عىل الرقم ٥١٧ - ٦٣٦ - ٤٦٠٠ أو من خالل زيارة املوقع 

اإللكرتوين Michigan.gov/taxes . للمزيد من املعلومات، يرجى مراجعة قسم ناقل املحركا ت التابع للجنة الخدمات العامة يف ميشيغان: 

michigan.gov/mpsc

الرضائب املحلية
تفرض الحكومات املحلية يف ميشيغان رضائب عىل املمتلكات. ومبا أن قيمة الرضائب عىل املمتلكات تختلف باختالف املنطقة، فالرجاء  مراجعة 

ة أو ببلدتك أو بقر يتك للحصول عىل معلوماٍت محّددة. ميكن ملكتب أمني الصندوق املحيل أن يزّودك باملعلومات  املكاتب الخاصة مبدينتك املحليّ
حول رضائب محلية أخرى ميكن أن تفر ض ، إضافة إىل معلوماٍت حول التسجيل ومستلزمات الدفع . 

تنظيم رضائب الوالية الخاصة بك مع وزارة الخزانة يف والية ميشيغان عرب اإلنرتنت
إّن الخزينة اإللكرتونية لوالية ميشيغان تتي ح لألعامل التجارية تسجيل معلوماته ا ومراجعتها وتعديلها. إّن الخزين ة اإللكرتونية لوالية ميشيغان التي 
ة يف الحساب. ميكن للعمل التجاري  تشّكل أداة خدمة ذاتية تحسن مالءمة وكفاءة دافعي الرضائب عند إخطار خزينة والية ميشيغان بالتغيريات الروتينيّ

املسّجل أن يتيح معلوماته ويقد م التغيريات من خالل الخزينة اإللكرتونية لوالية ميشيغان، بداًل من إرسال منوذج .
 

إّن الخزينة اإللكرتونية لوالية ميشيغان التي تشّكل أداة خدمة ذاتية هي سهلة الولوج واإلستعامل كام وأنّها متوفّرة ۲٤ ساعة
يف اليوم، ٧ أيام يف األسبوع. وال ميكن الولوج إليها إاّل من خالل املوقع اإللكرتوين الخاص بالخزينة اإللكرتونية لوالية ميشيغان: 

mto.treasury.michigan.gov

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية

www.michigan.gov/taxes
www.michigan.gov/mpsc
https://mto.treasury.michigan.gov/eai/mtologin/authenticate?URL=/
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 التأمني عىل األعامل التجارية
ة مطلوبة  باإلضافة إىل التخطيط للرضائب، يجب أن تفك ر أيضا يف أنواع التأمني التي تحتاجها للعمل التجاري الخاص ب ك. فبعض التغطيات التأمينيّ

مبوجب القانون، وبعض التغطيات األخرى منطقية ببساطة من الناحية التجارية. ملعرفة املزيد ع ن أفض ل التغطيات للعمل التجاري الخا ص بك، ميكنك 
االتصال بوكيل التأمني الذي يكتب التأمني التجار ي أو “بخطوط األعامل التجاريّة” . 

ة التي تقدمها الغرف التجارية أو الجمعيا ت التجارية املتعلقة بنوع العمل التجاري الخاص بك. كذلك، يشّكل  ميكنك أيض ا التحقق من الربامج التأمينيّ
ا للغاية. فتأكد من إتصالك بأكرث من مصدر ومقارن ة األسعار للحصول عىل أفضل تغطية بأقل سعر ممكن. وتشمل أنواع  ا تنافسيًّ التأمني عماًل تجاريً

التأمني التي يتوّجب عليك التحقيق فيها ما ييل:

العاّمل  تعويض 
يجب أن يوفر معظم أصحاب العمل تأمني تعوي ض العامل ملوظفيهم 

بهدف تغطية اإلصابات واألمراض املهنية التي يتعرّضون إليها أثناء
عملهم. ومبوجب قانون والية مييش غان، يج ب إّما رشاء بوليصة تعويض 

العامل من رشكة تأمني خاّصة، أو تلبية متطلبات التأمني الذايت الصارمة.
للمزيد من املعلوما ت، قم بزيارة املوقع اإللكرتوين الخاص بوكالة تعويض 

.Michigan.gov/wca :العاّمل يف ميشيغان عىل الرابط التايل
 

التجارية األعامل   انقطاع 
التأمني عىل املمتلكات قد يدفع ما يكفي الستبدال املعدات  يف حني أن 
تكاليف كالرضائب واملرافق  املدمرة، كيف ستدفع  أو  التالفة  املباين  أو 

الواقعة بني وقت حدوث  الفرتة  املتواصلة األخرى خالل  والنفقات 
انقطاع األعامل  الرضر ووقت استبدال املمتلكات؟ ميكن أن يوفر تأمني 

نفقاتك  للمساعدة يف دفع  أموااًل  التجاري)  العمل  (أو دخل  التجارية 
. التجاري  توقف عملك  أثناء  الثابتة 

املسؤولية  تأمني 
يواجه العمل التجاري الخاص بك الكثري من أشكال املسؤولية املحتملة. 

عندما يتسبب موظفوك أو وكالؤك يف إلحاق رضٍر بشخٍص ما، قد يتوّجب
ة. وتختلف أنواع املسؤولية، مبا يف ذلك ما يتعلق عليك تحّمل املسؤوليّ

نة إ ذ يتغرًي القانون باستمرارٍ. يجب أن يجري محرتٍف كفوء  بصناعاٍت معيّ
تحليال الحت ياجات تأمني املسؤولية الخاص بك بغية تحديد مستوى 

الحامية املناسب واملالئم للعمل التجاري الخا ص بك .

املمتلكات عىل  التأمني 
تتوفر أنواع مختلفة من التأمني عىل املمتلكات ومستويات تغطية عديدة. 

قبل رشاء التغطية، تأكد من معرفة قيمة املمتلكات وما تحتاجه إلصالح ها 
أو إعادة بنائ ها إذا حدث خطأ ما. يجب أن تفهم أيض ا رشوط التأمني، مبا 

يف ذلك أي قيود أو إعفاءات من التغطية .

يف الخزينة اإللكرتونية لوالية ميشيغان، ميكنك أيض ا التسجيل من أجل رضائب البطالة ورضائب األ عامل التجارية يف 
ميشيغان التالية :

  رضيبة الدخل عىل الرشكات 
  تدفق الرضائب املقتطعة 

  اتفاقية رضيبة الوقود الدولية 
  وقود املحرك

  املبيعات 
  اإلستخدام 

  اإلقتطاع 
  التبغ 

 
كام وتسمح الخزينة اإللكرتونية لوالية ميشيغان لألعامل التجارية بتفويض ومشاركة الوصول إىل املوظفني املالمئي ن أو املمثّلني الخارجيني. تج د املوقع اإللكرتوين 

للخزينة اإللكرتونية لوالية ميشيغان يف mto.treasury.michigan.gov ؛ كام وميكنك اإلتّصال بإدارة الخزينة يف ميشيغان عىل الرقم التايل :
Michigan.gov/taxes/0,4676,7-238-43519---,00. ٥١٧ - ٦٣٦ - ٦٩٢٥  للمزيد من املعلومات حول الرضائب املختلفة يف ميشيغان، قم بزيارة

html . ولتحميل وطباعة نسخة من كتيّب التسجيل لرضائب األعامل التجارية الذي يتضّمن مناذج تسجيل الربيد اإللكرتوين، قم بزيارة: ...........

michigan.gov/documents/taxes/518_10-17_605471_7.pdf

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية

www.michigan.gov/documents/taxes/518_10-17_605471_7.pdf
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للحكومة خاصة  بيع   اعتبارات 

شأنه شأن الرضائب والتأمني والنظ م األخرى، يتطلب البيع للوكاالت الحكومية اعتبارات قانونية خاصة. وتشرتي الحكومة
الكثري من الرشكات الصغرية: ما يقارب ٤٠٠ مليار دوالراً أمرييك ا من السلع والخدمات كل عام! من أبحاث السوق إىل خدمات

الحراسة، إذا أردت أن تجعل من الحكومة عمي ال لك، يوجد احتامل كبري أنها بحاجة إىل ما لديك لتقدميه .
 

من خالل التسجيل للبيع إ ىل الحكومة عىل املستوى املحيل أ و الو الئ ي أو الفيدرايل ومن خالل التسويق االستباقي لتأمني العقود
الحكومية، ميكنك ت نويع الدخل املحتمل لعملك التجاري وتحسينه. تتطلب األهلية للحصول عىل العقود الحكومية عادًة أن يكون

العمل التجاري قيد التشغيل ملدة سنتني عىل األقل .

الحكومية املناقصات  يخص  ما  املساعدة يف  للمشرتيات  الفنية  املساعدة  مراكز  تقديم 

يتطلب تسجيل عمل ك التجاري للمزايدة عىل العقود أو املشرتيات الحكومية املبارشة إجراءات محددة. تقدم رشكة التطوير
اإلقتصادي يف ميشيغان الدعم لشبكٍة عىل مستوى الوالية من مراكز املساعدة الفنية للمشرتيات وم ن رشكة التطوير

اإلقتصادي يف ميشيغان التي تساعد األعامل التجاريّة يف العقود الحكوم ية الفيدرالية والوالئية واملحلية. ميكن أن تساعدك
مراكز املساعدة الفنية للمشرتيات يف :

  الحصول عىل أحدث املعلومات املتاحة وذات الصلة
  توفري نظرة ثاقبة لعملية البحث

  إرشادك خالل عملية التعاقد الحكومية من البداية اىل النهاية

إّن معظم الخدمات املتاحة من خالل مراكز املساعدة الفنية للمشرتيات يف ميشيغان مجانية. للعثور عىل مراكز املساعدة الفنية
للمشرتيات وعىل رشكة التطوير اإلقتصادي يف ميشيغان األقرب إىل عملك التجاري، ق م بزيارة: 

ptacsofmichigan.org

واملديرون  املسؤولون 
نة، قد يتحمل املسؤولون أو يف ظّل ظروٍف معيّ

املدراء يف الرشكة مسؤولية أفعالهم شخيص ا نيابًة
عن الرشكة. لذلك، ميكن أن تساعد بوليصة تأمني

املسؤول واملدير يف تغطية هذه املسؤولية.
 

املنزيل املكتب    
ا يف منزلك، فمن األفضل  ذا كنت تنشئ مكتبً

املنزل الخاصة مبالك  التأمني  اإلتّصال برشكة 
ال ة.  املكتبيّ املعدات  تغطية  لتشمل  سياستك  لتحديث 

مالك ا يف سياسة  تلقائيً التغطية  تضمني هذه  يتّم 
. املعيارية  املنزل 

رئيس  شخص 
إذا كنت أنت أو أي شخص آخر يف حالٍة حرجة جًدا بحيث ال ميكنك 

االستمرار بعملك بسب ب مرضك أو وفاتك، فيجب التفكري يف تأمني 
ا ما تتطلّب املصارف أو برامج القروض الحكومية  “الشخص الرئيس”. غالبً

هذا النوع من التأمني. ميكن استخدامه أيًضا لتوفري االستمرارية يف العمليات 
خالل فرتة انتقال امللكية الناتجة عن وفاة أو عجز املالك أو

املوظفني الرئيس ين اآلخرين.

سيارة
يجب تأمني السيارة اململوكة لعملك التجاري لغريّض املسؤولية واالستبدال. 

ومع ذلك، قد تحتاج أيًضا إىل تأمني خاّص (يسّمى تغطية السيارات غري
ة يف األعامل التجاريّة الخاّصة  اململوكة) إذا كنت تستخدم سيارتك الشخصيّ

بالرشكة. تغطي هذه السياسة األعامل التجارية ألي رضر قد ينتج عن
هذا االستخدام .

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية

www.ptacsofmichigan.org


    m i c h i g a n s b d c .o r g        |       53

املثال ال الحرص: يتضمن دعم املشرتيات عىل سبيل 
  استشارات فردية

  إرشاد لنظام املشرتيات 
  الندوات واملؤمترات التدريبية 

  مطابقة العطاءات لاللتامسات الحكومية 
  املواصفات الحكومية 

 املساعدة يف حزمة العطاءات
  توفري سجل العطاء ونتائج منح العقد

  ربط الرشكات املحلية بالوكاالت الحكومية الفدرالية والوالئية 
  والية ميشيغان للمساعدة التعاقدية 

  املساعدة بعد الفوز بالعطاء

يشكل مركز ميشيغان للدفاع الذراع داخل رشكة التطوير االقتصادي يف ميشيغان الذي يربط اسرتاتيجي ا بني مشرتي الدفاع واملتعاقدين الرئيس ين مع 
سلسلة التوريد املتاحة يف ميشيغان. بهدف خلق وظائف يف ميشيغان من خالل جلب املزيد من عقود الدفاع إىل ميشيغان، يسعى مركز ميشيغان للدفاع 

بقوة ويحدد رشكات ميشيغان الراسخة إلنشاء سالسل التوريد واملنافسة فيها من خالل االستفادة من قدراتها الفريدة لتحقيق أهداف الدفاع. تشكل مكاتب 
املشرتيا ت، أّي مراكز املساعدة الفنية للمشرتيات ورشكة التطوير االقتصادي يف ميشيغان، الخطوط األمامية ملركز ميشيغان للدفاع. وللمزيد من املعلومات

أو للتسجيل يف مركز ميشيغان للدفاع، قم بزيارة :

العمل عىل أن تصبح متعاقد يف والية ميشيغان

تقدم إدارة ميشيغان للتكنولوجيا واإلدارة وامليزانية بشكل تنافيس جميع طلبات تقديم العطاءات للوالية، ويتم تشجيع أعامل ميشيغان التجارية عىل 
املشاركة يف عملية التعاقد الوالئية. يعمل كل من إدارة ميشيغان للتكنولوجيا واإلدارة وامليزانية ورشكة التطوير االقتصادي يف ميشيغان عن كثب لتوفري أدوات 

مة وتدريب ألعامل ميشيغان التجارية التي تريد أن تصبح متعاقدة مع الوالية . قيّ
 

يوفر موقع ربط العقد الخاص بإدارة ميشيغان للتكنولوجيا واإلدارة وامليزانية - عمليات املشرتيات معلومات وخدمات تعليمية لألعامل التجارية التي تتطلع 
إىل التعاقد مع والية ميشيغان. تقوم إدارة ميشيغان للتكنولوجيا واإلدارة وامليزانية بإدارة رشاء السلع والخدمات وتكنولوجيا املعلومات التي تبلغ قيمتها 

٢٥٠٠٠ دوالراً أمريكيا وما فوق لجميع وكاالت الوالية. ويوفر موقع ربط العق د أيًضا فرًصا يف التصميم والبناء والتأجري العقاري .

عىل املوقع اإللكرتوين، michigan.gov/micontractconnect ، ميكنك عرض محفظة العقود الحالية أو قامئة عقود عمليات الرشاء الخاصة بإدارة 
ميشيغان للتكنولوجيا واإلدارة وامليزانية. ميكنك أيًضا العثور عىل مواد تدريبية وأحداث قادمة للمساعدة يف إرشادك خالل عملية التعاقد مع الوالية. لالتصال 

بفريق املشرتيات، يرجى إرسال بريد إلكرتوين إىل بإدارة ميشيغان للتكنولوجيا واإلدارة وامليزانية - miconntractconnect@michigan.gov . ميكنك 
أيًضا العثور عىل معلومات االتصال التفصيلية لوكاالت الوالية الفردية التي تتعامل مع املشرتيات التي تزيد قيمتها عن ٢٥٠٠٠ دوالر اً من خالل زيارة: 

michigan.gov/micontractconnect

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
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۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية

عمل تجاري صغري متلكه أو تديره املرأة أو برنامج 
m(8( تديره املرأة  التجارية الصغرية  األعامل 

الهندية االقتصادية  واملنظامت  الرشكات 

واملعوقني القدامى  للمحاربني  اململوكة  الرشكات 

بالخدمة

املحرومة الصغرية  التجارية  األعامل 

شهادة ٨ أ

)مناطق ا  تاريخي  املستغلة  األعامل غري  مناطق 
املحور(

sba.gov/blogs/sbas-8a-certification-program-explained 

sba.gov/content/native-americans-0

sba.gov/contracting/government-contracting-programs/hubzone

sba.gov/content/veteran-service-disabled-veteran-owned

sba.gov/federal-contracting/contracting-assistance-pro-
grams/small-disadvantaged-business

ة بزيار  قم  لتعيني،  ا هذا  حول  املعلومات  من  ملزيٍد 

sba.gov/content/women-owned-small-business-program 

الصغرية التجارية  األعامل   شهادات 

عندما تخصص الحكومة الفيدرالية اإلنفاق الحكومي، تحدد مخصصات أي نسبة مئوية من إجاميل أموال العقود – الحكومية التي يتم إنفاقها والتي يتم 
ا” واملطلوب إنفاقها مع األعامل التجارية الصغرية التي تطابق معايري معينة وتكون معتمدة عىل النحو التايل :   “وضعها جانبً

Soبعض الشهادات ذاتية االعتامد، بينام تتطلب شهاداٍت أخرى جهة خارجية. وميكن ملستشار مراكز املساعدة الفنية للمشرتيات الخاص بك مساعدتك يف 
تحديد ما إذا كنت مؤهاًل للحصول عىل الشهادة ومكان وكيفية إكاملها. وللعثور عىل مراكز املساعدة الفنية للمشرتيات املحلية الخاصة بك، قم بزيارة موقع 

مراكز املساعدة الفنية للمشرتيات يف ميشيغان التايل :

ptacsofmichigan.org

يسو د مفهوم شائع يفيد أن شهادات األعامل التجارية الصغرية متنح معاملة خاّصة لألعامل التجارية الصغرية املعتمدة. يف
حني أنه قد يكون لهذه الشهادات قيمة تسويق ومبيعات مستقلة، إاّل أنّها تنطبق بشكٍل أسايٍس عىل األعامل التجارية الصغرية

العاملة يف التعاقد الحكومي. ال تقدم شهادات األعامل التجارية الصغرية عموًما أي ميزة تتعلّق باملنح أو بالتمويل .

ة بزيار  قم  لتعيني،  ا هذا  حول  املعلومات  من  ملزيٍد 

ة بزيار  قم  لتعيني،  ا هذا  حول  املعلومات  من  ملزيٍد 

بزيارة قم  لتعيني،  ا هذا  حول  املعلومات  من  ملزيٍد 

ة بزيار  قم  لتعيني،  ا هذا  حول  املعلومات  من  ملزيٍد 

ة بزيار  قم  لتعيني،  ا هذا  حول  املعلومات  من  ملزيٍد 

www.sba.gov/content/women-owned-small-business-program
www.sba.gov/content/native-americans-0
www.sba.gov/content/veteran-service-disabled-veteran-owned
www.sba.gov/blogs/sbas-8a-certification-program-explained
www.sba.gov/contracting/government-contracting-programs/hubzone
www.ptacsofmichigan.org
www.sba.gov/federal-contracting/contracting-programs/small-disadvantaged-business


    m i c h i g a n s b d c .o r g        |       55

۳ - املسائل القانونية املتعلقة باألعامل التجارية
٤

املالية اإلدارة 
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فوائد اإلدارة املالية
إن اإلدارة املالية هي لغة األعامل التجارية، ويجب أن تنتبه جيًدا ملامرسات اإلدارة املالية الخاصة بك من اللحظة التي تبدأ فيها

عملك التجاري. تتضّمن عملية اإلدارة املالية الصحيحة ضبط الحسابات والتوقعات والبيانات املالية والتمويل، التي تشكّل
األساس للوصول إىل أهدافك واتخاذ القرارات السليمة يف العمل التجاري. كام وتكشف اإلدارة املالية عام إذا كنت تحقق ربًحا
وتساعدك يف تحديد ما ميكنك تحّمله من حيث موقع املتجر أو املكتب الخاص بك، ومشرتيات املخزون واملوظفني واملعدات.

 
تحتاج إىل معلوماٍت ماليٍة سليمٍة ألسباب كثرية، منها تحديد األسعار واختيار البائعني. كام ومتنحك اإلدارة املالية األدوات
 الالزمة لتخطيط تطوير األعامل التجارية أو تنويع خطوط اإلنتاج أو الوصول إىل أسواٍق جديدة. كام متنحك أدوات لرسم

 الدورة التدريبية الخاصة بك يف املستقبل، وتعديل اتجاهك عند الحاجة، ومساعدتك يف العثور عىل طريقك خالل األوقات
 الصعبة. إذا تطّل ب تطوير عملك التجاري متوياًل ، فإن اإلدارة املالية توّفر املعلومات ملعرفة مدى تحّملك لذلك. ومتنحك 
 املستندات املطلوبة لطلب القرض، وتساعدك عىل مناقشة ظروف عملك التجاري مع املقرض من حيث تحسني قدرتك عىل

التأهل للحصول عىل القرض.

يجب أن تسجل أيضا عملك التجاري لدى رشكة إعداد تقارير االئتامن التجار ي دان أند برادسرتي ت حتى تتمكن من الحصول
عىل رقم دانز والبدء يف إنشاء سجل ائتامن تجاري. يشبه رقم دانز رقم الضامن االجتامعي لعملك التجاري؛ عىل غرار الطريقة

 التي ستقدم بها رقم الضامن االجتامعي الشخيص الخاص بك لتطبيق ائتامن شخيص أو عندما يريد شخص ما التحقق من
 سجلك االئتامين الشخيص، فإن رقم دانز الخاص بك سيسمح للدائن أو أي عمل تجاري آخر بعرض تقرير االئتامن الخاص

 بعملك التجاري بسهولة .

للحصول عىل رقم دانز لعملك التجاري من التجاري دان أند برادسرتي، قم بزيار ة:

dnb.com/duns-number/get-a-duns.html

وضع امليزانّية
يعّد إنشاء امليزانية املكان األول للبدء مبامرسات اإلدارة املالية الخاصة بك. أما امليزانية، فهي قامئة بجميع نفقاتك (الشهرية أو

السنوية)، املرتّبة حسب الفئات. إّن امليزانية هي أداة تساعدك عىل:

  تتبع كل نفقات عملك التجاري

  التخطيط للمستقبل
  االقتصاد عند الحاجة 

  التخطيط للتوّسع

  تحقيق الربح

عند إنشاء امليزانّية، ميكنك استخدامها ملقارنة ما أدرجته يف امليزانية يف ما يخص نفقاتك الفعلية .

٤ - اإلدارة املالية

اإلدارة املالية واألمن السيرباين

www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html
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ضبط الحسابات
يشكّل ضبط الحسابات عملية منظّمة لتتّبع جميع معامالت الدخل واملرصوفات، وهو عنرص حاسم يف اإلدارة املالية. يؤدي

ضبط الحسابات الجّيد إىل قرارات تجارية أفضل فيام يتعلق بالتمويل والرضائب وسحب املالك والتقاعد. فيام ييل ١٠ خطوات
أساسية لضبط الحسابات يجب البدء باتباعها فور بدء عملك التجاري :

ة أو استخدام بطاقة كتابة شيكات األعامل التجاريّ
ة لدفع جميع نفقات األعامل شيك لألعامل التجاريّ

ال تستخدم نظام املرصوفات النرثية حتى تكتسب
خربة كبرية يف مسك الدفاتر.

الحصول عىل بطاقة ائتامن منفصلة لألعامل التجاريّة
إذا كنت تخطط الستخدام بطاقة ائتامن لتغطية نفقات

العمل، فكر يف الحصول عىل بطاقة باسم رشكتك.
سيساعدك ذلك عىل تتبع نفقات العمل.

 
دفع مصاريف العمل التجاري أو ال

تبدأ الكثري من الرشكات الجديدة كملكية فردية. يف
حالة امللكية الفردية، ال تحصل أنت عىل راتب

كونك املالك؛ بداًل من ذلك، ميكنك أن تأخذ قرعة
املالك. لكن كم يجب أن تأخذ؟ إليك قاعدة عاّمة:

ا دفع املبيعات ملصاريف العمل التجاري أّواًل
والنفقات الشخصية آخرًا .

تشغيل بيان الربح والخسارة
ًدا ملقدار رصيد الحساب الجاري ليس مؤرشًا جيّ

الربح الذي حققته الرشكة أو املبلغ املتاح لسحب
ر بيان الربح والخسارة صورة املالك. ميكن أن يوفّ

أفضل للصحة املالية للمؤسسة.

ادفع لنفسك
يجب عىل املالكني الدفع ألنفسهم عن طريق كتابة

شيك أو إجراء تحويل إلكرتوين من حساب األعامل
التجاريّة إىل حساب شخيص. إذا كنت مالًكا منفرًدا،

فقم بتعيني شيكات السحب تلك لحساب حقوق ملكية
يسمى “السحوبات”.

الحصول عىل برنامج محاسبة األعامل
اختيار الربامج املناسب أمر بالغ األهمية للنجاح .

فتح حسابات مرصفية منفصلة لألعامل التجارية
ال تخلط بني الحسابات املالية التجارية والحسابات

الشخصية .

التوفيق بني حسابات األعامل التجارية الخاصة بك
قم كل شهر بتسوية حساباتك باستخدام برنامج محاسبة األعامل

أو عملية تسوية الحوسبة السحابية .

تتبع املبيعات
قم بإنشاء نظام محكم لتتبع املبيعات باستخدام أدوات مثل 

ا نظام  رشيط التسجيل والفواتري وكتاب املبيعات. استخدم دامئً
تتبع املبيعات هذا.

إيداع جميع املبيعات
باستخدام قسائم اإليداع املكررة، قم بإيداع جميع املبيعات يف

حساب التحقق التجاري الخاص بك. بالتناوب، قد يتوفر التقاط
اإليداع عن بعد إليداع الشيكات. تتيح لك هذه التقنية إيداع 
شيك يف حسابك من مكتبك عن طريق إرسال صورة إلكرتونية

للشيك إىل املرصف. يجب أن يساوي إجاميل املبيعات إجاميل
الودائع. ال تنفق املبيعات النقدية. اربط جميع أشكال وثائق

املبيعات (مثل الفواتري وأرشطة تسجيل النقدية ودفاتر
املبيعات) بإيداع محدد.

١٦

٢

٧

٣

٨
٤

٩

٥

١٠

٤ - اإلدارة املالية
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مع استخدام سجالتك املالية، من الرضوري أن
تأخذ النقاط التالية باالعتبار :

 
  مراجعة األرصدة الخاصة بك ومقارنتها بانتظا م 

  تقييم أسباب االختالفات أإيجابية كانت أو سلبية 
  التفكري يف التغيريات التي قد تطرأ عىل نشاط عملك التجاري

  قم بإجراء التعديالت الالزمة عىل عملك التجاري وخطتك املالية

 

حفظ السجالت األخرى
إىل جانب سجالتك املالية، ستحتاج إىل التأكد من أن لديك مامرسة منظمة 

ومنضبطة لتخزين سجالت األعامل األخرى. يعتمد نجاحك عىل خلق
وصيانة نظام فّعال لحفظ السجالت ليس فقط ألموالك، بل لوثائٍق مهّمة 
أخرى أيًضا. ترتاوح أنظمة حفظ السجالت من أنظمة حفظ ملفات مانيال

البسيطة إىل برامج الربمجيات التجارية إىل األنظمة املعقدة القامئة 
فالسحابة عرب اإلنرتنت. 

ومع ذلك، تريد جمع سجالتك وتخزينها، لذا ستحتاج إىل التأكد 
من أنك تحتفظ بأنواع الوثائق التالية: 

 
قة بالتدفق النقدي واإليرادات والنفقات      السجالت املحاسبية املتعلّ

     وامليزانية العمومية والنرثية وإلخ .

  ملفات العميل 
  العقود وملفات البائعني

  سجالت الرشكة أو املنظمة حول االجتامعات والقرارات وإلخ .
  كشوف الحسابات املرصفية وبطاقات االئتام ن

  اإلقرارات الرضيبية السنوية واإلقرارات الرضيبية ربع السنوية   

    واملستندات الرضيبية األخر ى 
  ملفات املوظفني )ملتطلباٍت محّددة تتعلّق بذلك، استرش أخّصايئ

     موارد برشية مؤهل و/أو مستشار مركز تطوير األعامل التجارية الصغرية
    يف ميشيغان( 

  تقارير الجرد والحالة

  سجالت استخدام املركبات وسجالت السفر وسجالت املعدات وإلخ.

التدفق النقدي وتوقعات هذا التدفق
ميكن تحديد التدفق النقدي بطريقتني :

  رصيد النقد املستلم مطروًحا منه املبلغ النقدي املدفوع عىل 

    مدى فرتة من الزمن 

  نقل النقود داخل أو خارج العمل 

إّن توقّعا ت التدفق النقدي عبارة عن بيان مايل يوضح كيف يُتوقع تدفق 
النقد داخل وخارج العمل التجاري عىل مدار فرتة زمنية. يتم استخدامه 

ملعرفة ما إذا كانت اإليصاالت النقدية املتوقعة (املساّمة “التدفقات 
الداخلة”) كافية لتغطية املدفوعات النقدية املتوقعة (املساّمة “التدفقات 

الخارجة”). لسوء الحظ، ميكن أن يكون العمل التجاري مربًحا ولكنه ال
ميلك السيولة الكافية. ميكن أن تساعدك توقّعات التدفق النقدي يف إدارة 

أموالك حتى تتمكن من دفع فواتريك يف الوقت 
املناسب وإبقاء أبواب عملك مفتوحة .

ميكنك أيًضا استخدام توقّعات التدفق النقدي لتحديد أهداف املبيعات 
والتخطيط للنفقات ذات الصلة وتحديد نقطة التعادل خالل مرحلة 

البدء أو مرحلة التوسع. إذا كنت بحاجة إىل التخطيط لنفقات كبرية، مثل 
رشاء معدات أو االنتقال إىل موقع جديد، فتشّكل توقّعات التدفق النقدي 
األداة املثالية ملساعدتك عىل إدارة أموالك بشكٍل فّعال خالل تلك الفرتة. 

وبالتايل، إذا كان لديك عمل تجاري موسمي يشتمل عىل مشرتيات كبرية من 
املخزون، فيمكن أن تساعدك التوقّعات يف التخطيط للحصول عىل األموال 

النقدية الالزمة إلجراء استثامر كبري يف املخزون. عىل عكس بيان األرباح 
والخسائر، الذي ميكن أن يخفي النقص النقدي، يساعدك إسقاط التدفق 
النقدي عىل رؤية الحالة النقدية لعملك اآلن والتخطيط للمستقبل  .  

قم بالحصول عىل ورقة عمل منوذجية للتدفق
النقدي عىل الرابط التايل: 

michigansbdc.org/not-yet-in-business/guidetostarting/

حفظ السجالت املالية
تشكّل السجالت املالية الدقيقة والكاملة أساس فهم سالمة عملك التجاري 

ومراق بته. وميكن أن يكون للمحاسب أو ملسؤول الحسابا ت دور مه م، 
ليس فقط لحفظ السجالت املالية ولكن أيًضا كمستشار رئييس يف القضايا 
املتعلقة بالرضائب والتدفقات النقدية والرواتب واالئتامن وإدارة ا ألنظمة

والتغيريات داخل النظام الرضيبي. ويسمح الحفظ الجّيد للسجاّلت املالّية 
بإنشاء تقارير للبيانات الحالية حتى تتمكن من مقارنة ملف الوضع 

الحايل ألهدافك املالية وخطة عملك.

٤ - اإلدارة املالية

www.michigansbdc.org/not-yet-in-business/guidetostarting/
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  عروض متهيدية

  معدالت الفائدة عىل االدخار والتحقق 
  أسعار الفائدة لخطوط االئتامن

  رسوم التحويل
  رسوم اإلنهاء املبكر

  رسوم الحد األدىن لرصيد الحساب

عند فتح حساب خدمات التاجر، ستحتاج إىل التفكري يف
عوامل إضافية، مثل :

  معدل الخصم (النسبة املئوية املفروضة عىل معاملة تتم
     معالجتها (

  رسوم املعامال ت (أي مبلغ إضايف مفروض عىل كل
    معاملة (

  رسوم خدمة التحقق من العنوان
  رسوم الدفعة اليومية لغرفة املقاصة اآللية

  الحد األدىن للرسوم الشهرية

تعّد رشكات تجهيز املدفوعات بدياًل شائًعا بشكٍل متزايد
لحسابات الخدمات التجارية التقليدية. وتوفّر رشكات تجهيز

ا وظائًفا إضافيًة، مثل امللحقات التي تتيح املدفوعات أحيانً
لك استخدام هاتفك لقبول مدفوعات بطاقات االئتامن. تع ّد
فئات الرسوم التي تحتاج إىل مراعاتها مامثلة لرسوم حساب

خدمات التاجر. وإذا وجدت ماكينة تحضري الدفعات
ر أنّك ستظل بحاجة إىل وصلها بحساٍب وأعجبتك، تذكّ

يتحّقق من األعامل التجاريّة لتلقي املدفوعا ت .

يعّد فتح حساب مرصيف لألعامل التجارية أمرًا سهاًل فور
اختيار املرصف الذي ستتعامل معه. فام عليك سوى

 استخدام اإلنرتنت أو الذهاب إىل أّي فرٍع محيٍل لبدء 
 العملية. تطلب املصارف عادًة املعلومات التالية عند فتح

حساب تجاري، ولكن قد تطلب بعض املصارف املزيد
من املعلومات.

  رقم هوية صاحب العمل (أو رقم الضامن االجتامعي إذا
     كنت املالك الوحيد)

  وثائق إنشاء األعامل التجارية 
  اتفاقيات امللكية

  رخصة تجارية

 إنشاء حسابات مرصفية منفصلة خاصة
بعملك التجاري

قبل أن تبدأ يف قبول أو إنفاق األموال لعملك التجاري، يجب
أن تفتح حساب مرصيف تجاري. تشمل حسابات األعامل

الشائعة حساٍب جاٍر وحساب توفريٍ وحساب بطاقة ائتامن
وحساب خدمات تجارية. تسمح لك حسابات خدمات التاجر

بقبول معامالت بطاقات االئتامن والخصم من عمالئك . 

تقدم معظم الحسابات املرصفية لألنشطة التجارية مزايا ال
تأيت مع حساب مرصيف شخيص قيايس. تشمل األمثلة ما  ييل :

ا يف نفس املرصف الذي  ا تجاريً يفتح بعض أصحاب األعامل حسابً
 يستخدمونه لحساباتهم الشخصية. تختلف األسعار والرسوم والخيارات

من مرصف آلخر، لذا يجب أن تقار ن األسعار للتأكد من العثور عىل رسوم 
أقل وفوائ د أفضل. وعند فتح حساب تجاري أو حساب توفري، اسأل عن 

العنارص التالية :

الحامية واألمان
تقدم الخدمات املرصفية لألعامل حامية محدودة للمسؤولية 

الشخصية من خالل إبقاء أموال عملك التجاري منفصلة عن أموالك 
الشخصية. توفّر خدمات التاجر أيًضا حامية الرشاء لعمالئك من أجل 

ضامن رسية معلوماتهم الشخصية . 

االحرتاف والراحة
سيتمكن العمالء من الدفع لك عن طريق بطاقات االئتامن وإجراء 

الشيكات لعملك التجاري بداًل من الدفع لك بطريقة مبارشة. 
باإلضافة إىل ذلك، ستتمكن من تفويض املوظفني للتعامل مع املهام 

املرصفية اليومية بالنيابة عن العمل التجاري .

التأهب
عادة ما تأيت الخدمات املرصفية لألعامل مع خيار خط ائتامن للرشكة. 

فيمكن استخدامه يف حالة الطوارئ أو إذا كان عملك يحتاج إىل 
معدات جديدة.

القوة الرشائية
ميكن أن تساعد حسابات بطاقة االئتامن عملك التجاري عىل إجراء 
عمليات رشاء كبرية لبدء التشغيل واملساعدة يف إنشاء سجّل ائتامين 

إيجايب لعملك .
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أصبحت األعامل التجارية منخرطة بشكٍل متزايٍد يف
ة كاملبيعات ومشرتيات األنشطة التجارية اإللكرتونيّ

البائعني والربيد اإللكرتوين والتسويق واستضافة مواقع
الويب والتجارة اإللكرتونية والكثي ر من األمور األخرى.

تك وبالنسبة لبعض األعامل التجارية، ميكن أن تكون عمليّ
ا يف محرّك أقراص التخزين التجاريّة بأكملها قامئة حرفيً

ة . الخاّص بجهاز الكمبيوتر لديك وإلكرتونيّ

كام وأصبحت حامية عملك التجاري وبيانات عم الئك من
ة أحد االعتبارات املهمة للجميع، التهديدات اإللكرتونيّ

وبصورٍة خاّصة األعامل التجاريّة الصغرية. فيجب تغطية
اإلرشا دات حول مشاركة كلامت املرور واستخدام

األجهزة الشخصية عىل أنظمة األعامل التجاريّة واإلبالغ
عن االنتهاكات األمنية املحتملة يف وثيقة سياسة موقّعة،

مثل سياسة االستخدام املقبول.

      اكتشف املزيد حول سياسات املوظفني يف فصٍل آخرٍ:     

“توظيف أّول موظّف”

اإللكرتوين وقامئة مرجعية  التالية، تج د ورقة تخطيط لألمن  الصفحات  يف 

بها. ستساعدك هذه  تجّن أو  فعلها  عليك  التي يجب  الفدية  لربامج 

التجاري كام وستساعدك  إنشاء خطة حامية لسجالت عملك  املستندات يف 

. السيرباين  عىل مواجهة تهديدات األمن 

أمن كلمة املرور
- هل تحفظ كلامت املرور يف متصفحك ؟

- ما مدى أمان كلمة مرور الوسائط االجتامعية    
   الخاصة بك ؟

- هل تقوم بكتابة كلامت املرور؟
- هل تحفظ كلامت املرور يف ملفٍّ عىل جهاز 

   الكمبيوتر الخاص بك ؟
- هل لديك كلمة مرور عىل هاتفك ؟

- هل تستخدم كلامت املرور املعقدة ؟
- هل تستخدم كلامت مرور مشرتكة ؟

 - هل تستخدم كلمة املرور عينها ملختلف
   تسجيالت الدخول؟

أمن الكمبيوتر
- هل تقنّيتك محدثة ؟

- من يهتم بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك ؟
- مبن تتصل يف حالة الطوارئ ؟

- من يهتم بربنامجك عىل الكمبيوت ر ؟
- هل تستخدم برامج الحامية من الفريوسات

   والربمجيا ت الضارة ؟
- هل تستخدم الخدمات السحابية ؟

- هل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك آمنة فعلًيا ؟
- هل الكمبيوتر الخاص بك مشّفر ؟

- هل تشارك أجهزة الكمبيوتر مع أّي شخص آخر ؟

أمن اإلنرتنت
- من هو مزودك ؟

- هل لديك جدار حامية ؟
- من يستخدم اإلنرتنت الخاص بك؟

- هل تستخدم وسائل اإلعالم االجتامعية ؟
- من يحرص عىل حاميتك عىل اإلنرتنت ؟
- هل تتعامل مع البائعني عىل اإلنرتنت ؟

- هل تقوم بأعامل تجارية دولية ؟

السيرباين  األمن  أخذ 
الجد عىل محمل 
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أمن الهاتف الذيك
- من هو مزودك ؟

- ماذا يوجد عىل هاتفك ؟
- هل تقفل هاتفك ؟

- هل ترتك اإلتصال الالسليك (أّي البلوتوث والواي
   فاي واملوقع) قيد التشغيل ؟

- من يستخدم هاتفك ؟
- هل هواتفك الذكية مشفرة ؟

- هل تستخدم برامج الحامية من الفريوسات
   والربمجيا ت الضارة ؟

- هل ميكنك تحديد موقع هاتفك الذيك ومسح بياناته
   عن بُعد ؟

- هل تشارك هاتفك الذيك ؟

أمن البيانات
- أين تحتفظ ببياناتك ؟

- هل لديك خطة تعايف من الكوارث ؟
- هل تعرف مبن تتصل عندما تختفي بياناتك ؟

- كيف تحمي بياناتك ؟
- هل لديك خطة يف حالة عدم توفر بياناتك ؟

- هل لديكم سياسة تصنيف البيانات ؟
- هل لديك معيار ملعالجة البيانات ؟

- هل تعرف ما هي البيانات املتوّفرة لديك ؟
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ما يجب فعله وتجنبه يف ما يتعلق بربامج الفدية
تقوم برامج الفدية بإقفال جميع امللفات املتوفرة عىل نظام الكمبيوتر الخاص بك، وسيقوم املهاجمون بإجبارك عىل الدفع مقابل

رمز من أجل استعادتها. قد يؤّدي ذلك أيًضا إىل فقدان جميع ملفاتك! كام وميكن أن تؤثر هجامت برامج الفدية عىل أي عمل
تجاري. إذا نالت منك هذه الهجامت، سوف تتسلل إىل نظامك، بغض النظر عن حجم رشكتك .

مسموح غري 

االحتفاظ بنسخة احتياطية لجهاز 
الكمبيوتر الخاص بك يف مكان ال 

ميكنك الوصول إليه دائ ما. كلام قمت  
بذلك، كلام كان ذلك أفضل لك.

بتشفري أي يشء ميكنها  الفدية  برامج  تقوم 
الوصول إليه، مبا يف ذلك محركات أقراص 

املتصلة  املحلية  األقراص  ومحركات  الشبكة 
نظام يعمل كوحدة تخزين خارجية. وأي 

وجود خطة للتعايف من الكوارث
ميكن أن تحد ث برامج الفدية كارثة.
أنك قد خططت ملواجهتها تأكد من 

واختربت كل خياراتك .

تدريب موظفيك، حتى يف األعامل 
ة الصغري ة التجاريّ

ا غالًب األفضل.  الدفاع  التدريب  ل  يشكّ
الضعيف الرابط  األشخاص  يشكّل  ما 

الفدية. برامج  بدخول  الذي يسمح 

استخدام جدار حامية
الفدية من خالل  برامج  تهاجم بعض 

مشكالت أمنية معروفة؛ تأكد من عد م
متكنها االجتياز من خالل جدار حامية من 

فئة األعامل .

فتح رسائل الربيد اإللكرتوين من مصادر
غري معروف ة

تقوم برامج الف دية بتشفري أي يشء ميكنها
الوصول إليه، مبا يف ذلك محركات أقراص

املتصلة املحلية  األقراص  ومحركات  الشبكة 
. وأي نظام يعمل كوحدة تخزين خارجية 

التهديد شأن  من  التقليل 
الفدية. ال يسلم أحد من برامج 

االنتظار لتثبيت التحديثات أو 
تصحيحات األمن

يتم حل الكثري من عمليات استغالل 
برامج الفدية برسعٍة عىل شكل تصحيحا 
ت. قد يؤدي انتظار تحديث نظامك إىل 

تعرضك أنت واآلخرين للخطر .

فقط املوقع  ببياناتك عىل  االحتفاظ 
تذكر أنه يجب أن تحتفظ بعدة نسخ من 
نوعان  نسخ،   ٣ احتياطية:  كنسخ  بياناتك 
الوسائط ونسخة واحدة خارج املوقع. من 

استخدام أنظمة منع االخرتاق وأنظمة
اكتشاف االخرتا ق

وأنظمة االخرتاق  ميكن ألنظمة منع 
الهجوم فور اكتشاف االخرتاق عزل 

للمستخدمني الحامية  وتوّفر  دخوله. 
الخطأ. املكان  تواجدهم يف  عند 

الفريوسات مكافحة  برامج  استخدام 
الضارة الربامج  مكافحة  وبرامج 

الفريوسات األفرا د  ينق ذ برنامج مكافحة 
طوال الوقت. وتؤكد اإلحصاءات ذلك.

اختيار إصدار جيد (غريمجاين) من  فتأكد من 
 . الفريوسات  ملكافحة  موثوق  برنامج 

استخدام نظام اسم املجال
يف بعض األحيان، طبقة إضافية واحدة من 
األمن تنقذك من املتاعب . خذ يف االعتبار 

نظام  مثل  الحامية  إضافية من  استخدام طبقة 
”Umbrella“

به لالتصال  املناسب  الشخص  معرفة 
الحاجة عند 

سواء أيتعلق األمر بربام ج الفدية أو أسئلة 
البحث  أخرى، ال تعتمد فقط عىل عمليات 

عىل اإلنرتنت. ابحث عن رشكة ذات مصداقية 
 . إليها  تحتاج  عندما  ملساعدتك 

مسموح
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قم بإنشاء حسابات مرصفّية منفصلة لعملك التجاري
املرصف ه و املكان الوحيد اآلمن يف األمور املرتبطة باألمن السيرباين. قبل أن تبدأ يف قبول أو إنفاق األموال لعملك التجاري، يجب 

أن تقوم بفتح حساب مرصيف تجاري. تشمل حسابات األعامل الشائعة حساب جاري وحساب توفري وحساب بطاقة ائتامن وحساب 
خدمات تجارية. وتسمح لك حسابات خدمات التاجر بقبول معامالت بطاقات االئتامن والخصم من عم الئك.

تقدم معظم الحسابات املرصفية التجارية مزايا ال تتواجد يف أي حساب مرصيف شخيص قيايس. تشمل األمثلة ما ييل :

الحامية واألمن
تقدم األعامل التجارية املرصفية حامية محدودة للمسؤولية الشخصية من خالل إبقاء أموال 

عملك التجاري منفصلة عن أموالك الشخصية. وتوّفر خدمات التاجر أيًضا حامية الرشاء 
لعمالئك بغية ضامن أمان معلوماتهم الشخصية .

التأهب
غالًبا ما تأيت الخدمات املرصفية التجارية مع خيار خط اإلئتامن للرشكة. يستخدم هذا األمر 

يف حالة الطوارئ أو إذا احتاج عملك التجاري إىل معدا ت جديدة.

اإلحرتاف واملالءمة
سيتمكن العمالء من الدفع عن طريق بطاقات االئتامن وتحرير الشيكات لعملك التجاري 

بدالُ من تحريره مباش رة لك. باالضافة إىل ذلك، ستتمكن من تفويض املوظفني للقيام 
ا بالنيابة عن الرشكة . باملهام املرصفية يومًي

القوة الرشائية
ميكن أن تساعد حسابات بطاقات اإلئتامن عملك التجاري يف إجراء عمليات رشائية كبرية 

لبدء التشغيل، كام يف إنشاء سجل ائتامين إيجايب لعملك .
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٤ - اإلدارة املالية

ا يف نفس املرصف الذي يستخدمونه لحساباتهم الشخصية. تختلف األسعار ا تجاريً يفتح بعض أصحاب األعامل حسابً
والرسوم والخيارات من مرصٍف آلخر، لذا يجب ان تقارن األسعار بغية التأكد من العثور عىل رسوم أقل وفوائ د

أفضل. وعند فتح حساب تجاري أو حساب توفري، اسأل عن العنارص التالية :

  العروض التمهيدية

  معدالت الفائدة عىل اال دخار والحساب الجار ي
  معدال ت الفائدة عىل خطوط االئتامن

  رسوم التحويل

  رسوم اإلنهاء املبكر

  رسوم الحد األدىن لرصيد الحساب

 
عند فتح حساب خدمات التاجر، ستحتاج إىل التفكري يف عوامل إضافية ، مثل :

  معدل الخصم )النسبة املئوية املفروضة لكل معاملة تتم معالجتها(

  رسوم املعامالت )أي مبلغ إضايف يتم فرضه عىل كل معاملة(
  رسوم خدمة التحقق من العنوان

  رسوم الدفعة اليومية لغرفة املقاصة اآللية

  الحد األدىن للرسوم الشهرية

تعّد رشكات تجهيز املدفوعات بدياًل شائًعا لحسابات الخدمات التجارية التقليدية بشكٍل متزاي د. وتوّفر رشكات تجهيز
ا وظائًفا إضافيًة، مثل امللحقات التي تتيح لك استخدام هاتفك لقبول مدفوعات بطاقات االئتامن. املدفوعات أحيانً

وتتشابه فئات الرسوم التي تحتاج إىل مراعاتها مع رسوم حساب خدمات التاجر. وإذا وجد ت عملية معالج ة الدفع
ة من أجل تلقي املدفوعات. ر أنّك ستظل بحاجة إىل ربطها بحساٍب فح ص األعامل التجاريّ ونالت إعجابك، تذكّ

 
عن د اختيارك املرصف الذي ستتعامل معه، يصبح فتح حساب مرصيف لألعامل التجارية أمًرا سهاًل. فام عليك سوى

استخدام اإلنرتنت أو الذهاب إىل أّي فرعٍ محيٍل من أجل بدء العملية. تطلب املصارف عادًة املعلومات التالية عند فتح
حساب تجاري، ولكن قد تطلب بعض املصارف املزيد من املعلومات .

  رقم هوية صاحب العمل (أو رقم الضامن االجتامعي إذا كنت املالك الوحيد)

  وثائق إنشاء األعامل التجارية
  اتفاقيات امللكية

  رخصة تجارية
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٥ - التسويق لعملك التجاري

ما الذي يعرّف عن العالمة التجارية الخاصة بك
ّل  ة عالمات تجارية مصممة بعناية وبشكٍل مدروس. يشكّ لكل عمل عالمته التجارية، ولكن متلك أنجح األعامل التجاريّ

التوسيم عملية صياغة العالمة التجارية الخاّصة بعملك التجار ي. وعىل الرغم من العالقة الوثيقة التي تربط بني التوسيم 
والتسويق، إاّل أنّهام عملّيتان مختلفتان .

ر يف األمر بهذه الطريقة: التوسيم هو عملية اختيار القصة التي تريد إخبارها عن رشكتك، وهذه القصة هي عالمتك  فكّ
التجارية. ويف الوقت عينه، فإن التسويق هو عملية الخروج وإخبار الزبائن عن هذه القصة بطريقة مقنعة.

ر الكثري من األشخاص يف العنارص املرئية عندما يفكرون يف عالمة تجارية: الشعارات وأنظمة األلوان وإعالنات معينة يفكّ
ر أشخاص آخرون يف شعار إعالين أو مقال إخباري يقرؤونه عن العالمة التجارية.  شاهدوها سابق ا وما إىل ذلك. قد يفكّ

بالنسبة
لألعامل التجارية املحلّية، ميكن للزبائن ربط عالمة تجارية معّينة بشخٍص معنّيٍ أو مبجموعٍة من األشخاص .

نظراً إىل أن عالمتك التجارية هي قصة عملك التجاري، ال ميكن أن يحد د التسويق والتوسيم املدروسني والفعالني عالمتك
التجارية متاًما. عىل سبيل املثال، إذا سمع عميل محتمل من صديٍق له عن تجربة سلبية مع عملك التجاري، فمن غري املرجح

أن يؤدي أي قدر من اإلعالنات إىل نسيان العميل لتلك القّصة. سواء أعجبك ذلك أم ال، فإن هذه التجربة السلبية هي اآلن 
جزء

من عالمتك التجارية يف ذهن هذا العميل املحتمل.

إذا مل يكن لديك شعور قوي تجاه عالمتك التجارية، فسيكون من الصعب تسويق عملك التجاري. ففي النهاية، إذا كنت ال 
تفهم ما ميّيز عملك التجاري ومنتجاتك أو خدماتك وما هو اليشء الفريد يف قصتك، فكيف ميكنك توصيلها إىل أي شخص آخر 

وإقناعه بها ؟

لتحديد عالمتك التجارية بشكٍل أفضل، اكتب إجاباتك عن بعض األسئلة كالتالية :

  ملاذا عملك موجود ؟

  ما هي قصة عملك؟ وكيف ترتبط بقصتك الخاصة ؟
  ما املشاكل التي تساعد منتجاتك أو خدماتك العمالء عىل حلها ؟

  ملاذا سيختار العمالء عملك رغم املنافسة ؟

  ما هي العالمات التجارية األخرى التي تبحث عنها ؟

  ما الذي تريد أن يفكر فيه األفرا د عندما يسمعون اسم عملك التجاري ؟

يف حني ستلعب جميع جهودك التسويقية (والكثري من العوامل األخرى) دور اً يف تحديد عالمتك التجارية، إاّل أنّه ال ميكن 
إنكار

أن العنارص املرئية القوية مثل الشعارات وأنظمة األلوان والعناوين الرئيسة ستلعب دوًرا هائاًل يف التأثري عىل كيفية إدراك
الزبائن للعالمات التجارية. فعىل األقل، يجب أن يكون لعملك التجاري شعار اً، ويجب أن تسعى جاه د اً من أجل تحقيق 

االتساق يف شكل اتصاالتك التسويقية وصوتها .

التسويق لعملك التجاري
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“ال أعترب اإلعالن وسيلة ترفيٍه أو شكٍل من أشكال 

الفن، إمّنا وسيلٍة للحصول عىل املعلومات. عندما 

ا، ال تخربين بأنّك تجده “إبداعًيا”. أكتب إعالنً

هديف هو أن تجدُه مثي را  
لالهتامم، فتشرتي املنتج.”

- ديفيد أوجيلفي، أوجيلفي عن اإلعالنا ت

التسويق تحديد ميزانية 
قد يبدو تخصيص األموال للتسويق أمًرا صعب ا،ً ولكن تذكر دامئا أنه ال ميكن لعملك أن ينجح من دون التسويق. كقاعدة عاّمة، يّتفق الكثري من 

ة الصغرية التي تقل إيراداتها عن ٥ ماليني دوالراً أمرييك ا حوايل ٧ إىل ٨ باملائة من إيراداتها السنوية  الخرباء عىل أن ه يجب أن تخّصص األعامل التجاريّ

ة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أكرث من ذلك إذ تنفق الكثري من متاجر البيع بالتجزئة ما يصل إىل ٢٠  للتسويق. قد تتطلب بعض األعامل التجاريّ

باملائة من إيراداتها السنوية عىل التسويق خالل سنواتها األوىل

كام ستحدد ميزانيتك التسويقية ما إذا كنت قادر اً عىل توظيف مسّوق محرتف أو وكالة تسويق ملساعدتك عىل بناء عالمتك التجارية وتطوير عملك 

التجاري. ال يساعدك رشيك التسويق الجّيد يف إنشاء خطة تسويق شاملة وحسب، بل يجب أن يكون قادرا أيضا عىل مساعدتك يف تنفيذ كل جانب 

من جوانب هذه الخطة. تأكد من أن يتواصل معك رشيك التسويق الخاص بك بسهولة ويقدم لك فواتري وتقارير واضحة وسهلة الفهم. يجب أن 

ا ما الذي تدفع مقابله والنتائج التي تحصل عليها من األموال التي تخصصها للتسوي ق تعرف دامئً

إذا مل تكن لديك امليزانية الكافية لتوظيف وكالة أو مسّوق محرتف، فال بأس بذلك أيضا. قد يستغرق األمر وقًتا وجهًدا، ولكن يوج د دامئا خيارات 

لتسويق عملك التجاري بشكٍل فعال، حتى لو كنت تعمل مبفردك ومل تكن لديك خربة يف التسويق .

للحصول عىل ورقة عمل منوذجّية مليزانيتك التسويقية الشهرية، قم بزيارة:   

michigansbdc.org/not-yet-in-business/guidetostarting/

الحكم عىل نجاح اسرتاتيجياتك التسويقية
باع النتائج والتأكد من أن تحّقق جهودك التسويقية عائًدا واضًحا عىل االستثامر.  بغض النظر عن األساليب التسويقية التي تستخدمها، من املهم اتّ

ملعرفة ذلك، ستحتاج إىل إنشاء مؤرشات أداء رئيسة التي سنناقشها أكرث الحًقا يف هذا الفصل بينام نوّجهك خالل عملية إنشاء خطة التسويق .

ا من أجل تطوير رسائل تسويقية قوية وتحديد طرق  تذكر أّن فشل أسلوبك التسويقّي عىل الفور ال يعني التخلص منه مبارشة . يستغرق األمر وقًت

أكرث فعالية بغية الوصول إىل العمالء املطلوبني. ومع ذلك، قد تحتاج إىل التخلّص من بعض األساليب التسويقية التي تفشل باستمرار يف تحقيق 

العوائد، حتى بعد تعديلها.

من ناحيٍة أخرى، ال تفرتض نجاح أسلوب تسويق يف املستقبل مبجرد أنه نجح يف املايض. فاألسواق تتغرّي باستمرار، وكذلك العمالء. فحتى اإلسرتاتيجيات 

األكرث تجربة وصحة تحتاج إىل تقييم مستمر بناًء عىل مؤرشات األداء الرئيسة، وبالتايل تتطلّب تعديلها أو التخلّص منها إذا مل تحقق النتائج املرجّوة .

www.michigansbdc.org/not-yet-in-business/guidetostarting/
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التسويق تحديد ميزانية 
ال ميكن أن ينجح عملك التجاري دون اسرتاتيجية تسويق واتصاالت فّعالة. ولهذا السب ب، يجب أن تبدأ يف تطوير هذه 

ة طاملا أن عملك التجاري  اإلسرتاتيجية من اللحظة التي تبدأ فيها التخطيط لعملك التجاري وتستمر يف تحسني هذه الخطّ

موجود.

يتضمن إنشاء خطة تسويق ٤ خطوات أساسية :

الحايل لرشكتك الوضع  ١  تقييم 

الحايل لرشكتك الوضع  ٢  تقييم 

الحايل لرشكتك الوضع  ٣  تقييم 

الحايل لرشكتك الوضع  ٤  تقييم 

. التفصيل  باملزيد من  الخطوات  التالية، سنناقش هذه  األقسام  يف 

تحىل بالصدق الشديد عند تحديد نقاط ضعف رشكتك واألخطار التي تواجهها. معرفة هذه النقاط هي الطريقة الوحيدة للتغلّب
عليها. وال تنس أنه قد تتوّفر لديك بالفعل معلومات حول هذه األمور من أبحاث السوق .

      اكتشف املزيد حول أبحاث السوق يف فصل آخر: “كيفّية البدء بعمٍل تجاريٍّ”

الخطوة األوىل: تقييم الوضع الحايل لرشكتك
يجب أن يحدد القسم األول من خطتك التسويقية عملك التجاري ومنتجاته أو خدماته، ثم يرشح كيف يتمّيز 

عملك يف ظّل املنافسة. يستخدم املّسوقون طريقة تم اختبارها عىل فرتة زمنية محددة لتحليل الوضع الحايل لرشكٍة 
مّحددة، وتسّمى هذه الطريقة تحليل SWOT “أّي تحليل نقاط القّوة والضعف والفرص واألخطار”. إلجراء تحليل 

SWOT ، تحتاج إىل تحديد نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف رشكتك .

نقاط القّوة
مباذا تختلف منتجات وخدمات رشكتك عن عروض منافسيك وملاذا تعتربها أفضل من منتجات وخدمات منافسيك؟ ملاذا ميلك 

عملك التجاري فرصة أفضل للنجاح أكرث من سواه ؟

نقاط الضعف
ما األمر الذي يفعله منافسوك بطريقٍة أفضل منك؟ ما هي املزايا التي يتمتعون بها أكرث منك ؟

الفرص
ما هي الفرص التي أنشأتَها لالستفادة منها خالل عملك التجاري؟ هل يتوسع سوق منتجاتك أو خدماتك، وهل من حاجة  

الية يف السوق مل تتم تلبيتها ؟

األخطار
ما هي العوامل الواقعية التي ميكن أن تؤدي إىل فشل عملك التجاري؟ قد تكون هذه عوامل تحت سيطرتك )مثل القضايا 

التنظيمية( أو خارجة عن إرادتك )مثل االنكامش االقتصادي أو قيام املنافسني بتخفيض أسعارهم( .

۱
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املنافسني نصائح لتحديد 
تذكر أن نقاط قوتك وضعفك وفرصك وأخطارك مهمة فقط من حيث صلتها مبنافسيك. ففي النهاية، إذا مل يكن لرشكتك

أّي منافسٍة، فلن تحتاج إىل التسويق عىل اإلطالق. ولكن لكّل عمٍل منافٍس، مهام كانت منتجاته أو خدماته مبتكرة أو

غري عادية .

ملساعدتك يف إجراء تحليل SWOT الخاص بك، يجب أن تجمع الكثري من املعلومات حول منافسيك. تأكد من تحديد

منافسيك غري املبارشين واملبارشين. عىل سبيل املثال، إذا تقدم رشكتك خدمات حراسة للمستودعات، فتعترب الرشكات

األخرى التي تقّدم الخدما ت عينها داخل منط قتك منافس ا مبارش اً. ومع ذلك، قد توّفر أنظمة اإلنذار اإللكرتونية

ة، لذلك تكون الرشكات التي تبيع هذه االنظمة منافًسا غري مبارش . للمستودعات بدياًل للحراسة البرشيّ

حاول ملء الجدول املوجود أدناه ملساعدتك عىل تقي يم رشكتك مبوضوعية بالنسبة للمنافسني. صّنف رشكتك وأكرب

اثنني من منافسيك يف كل مجال من املجاالت املدرجة باستخدام مقياس من ١ إىل ٥، عىل أن يكون رقم ٥ الدرجة

األعىل ورقم ١ الدرجة األضعف. ال تنَس أن تكون محايًدا وصادًقا قدر اإلمكان .

نصائح لتحديد عرض القيمة الفريدة لرشكتك
عرف أيًضا باسم “عرض البيع الفريد”، وهو يصف عرض القيمة الفريد وما تقدمه رشكتك، وكيف تساعد يف تلبية يُ

احتياجات العمالء وكيف تختلف رشكتك عن املنافسة. يعّد تحديد عرض القيمة الفريد جزًءا أساسًيا من تقييم نقاط 

قوة

رشكتك. ويعّد توصيل نقاط القوة هذه أهّم غرض لرسائلك التسويقية واسرتاتيجيتك التسويقية الشاملة .

يكون أساس خطتك التسويقية قويا مبجرد إنشاء تحليل SWOT وأخذ لقطة رسيعة للوضع الحايل لرشكتك. 

بالتايل، أنت تعرف اآلن أهم مزايا وفرص رشكتك باإلضافة إىل التحديات املحتملة التي تحتاج اسرتاتيجية 

تسويقّية للتغلب عليها .

ة د لجو ا

لقيمة ا  / لسعر  ا

مة ء ملال ا

قع ملو ا

لعمالء ا مة  خد

ى خر أ ر  مو أ

األولرشكتك الثايناملنافس  املنافس 
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الخطوة الثانية: تحديد جمهورك املستهدف
بعد ذلك، ستحتاج إىل تحديد عميلك املثايل نوع الشخص أو الرشكة املحتملة التي ستشرتي منتجات أو خدمات 
رشكتك. (تأكد أن تكون واقعيا عند التفكري يف العميل املثايل قد يكون رائد األعامل التكنولوجي امللياردير الذي 

يرغب يف رشاء مخزونك هو “العمي ل املثايل”، ولكن ال ميكنك االعتامد عىل قدومه). يطلق املسّوقون عىل عمال ئك 
املثاليني تسمية “جمهورك املستهدف.”

ضع يف اعتبارك أيض ا أنه قد يختلف الجمهور املستهدف ملنتجك عن املستخدم النهايئ. فمثاًل، إذا
صنعت ألعابا لألطفال الصغار جد اً، لن يكون األطفال هم من يشرتون ألعابك. يف هذه الحالة، فإن أهل

األطفال هم جمهورك املستهدف األسايس

تختلف الخصائص التي تريد تحديدها بغية معرفة جمهورك املستهدف بحسب اعتام د عملك التجاري
عىل رشكات األعامل املوجهة إىل املستهلك أو رشكات األعامل املوجهة إىل الرشكا ت.

بالنسبة إىل رشكات األعامل املوجهة إىل املستهلك، قد تشمل خصائص جمهورك املستهدف ما ييل :

  املوقع الجغرايف

  العمر
  النوع اإلجتامعي

  الحالة االجتامعية

  حجم األرسة

  املستوى التعليمي

  اإليرادات
  العمل

  الهوايات

  وترية الرشاء

  املواقف تجاه منتجك واملنتجات املنافسة

إذا كنت تدير رشكات األعامل املوجهة إىل الرشكا ت، فقد تشمل خصائص جمهورك املستهدف ما ييل :

  املوقع الجغرايف

  الصناعة )رمز نظام تصنيف الصناعة يف أمريكا الشاملية أو رمز نظام التصنيف الصناعي القيايس(
  الحجم )عدد املوظفني أو املبيعات السنوية (

  عدد الساعات يف العمل التجار ي

  نوع املنتجات أو الخدمات التي يقدمونها

  سواء كانوا يقومون باسترياد املنتجات أو تصديرها

  عملية الرشاء
  صّناع القرار

  مستوى الحاجة ملنتجك

  درجة الوالء للبائعني

  وترية الرشاء

۲
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ميكنك تجميع الكثري من املعلومات حول جمهورك املستهدف من البيانات التي جمعتها أثناء أبحاث السوق، عىل الرغم من أن تحديد 
ا أيًضا. إذا كان لديك عمالء حاليني، فإن طرح األسئلة عليهم هو أحد  جميع الخصائص املهمة لجمهورك املستهدف قد يتطلب بحًثا إضافًي
أفضل الطرق لجمع املزيد من املعلومات. اسألهم كيف اكتشفوا عملك التجاري، وما الذي يعجبهم يف عالمتك التجارية، وأين مييلون إىل 

التسوق ورشاء املنتجات، وماذا يقرؤون ويشاهدون وما هي املواقع اإللكرتونية ومنّصات التواصل االجتامعي التي يستخدمونها.

      اكتشف املزيد حول أبحاث السوق يف فصل آخر: “كيفّية البدء بعمٍل تجاريٍّ ”

استهداف التسويق رشائح من الجمهور
متلك الكثري من األعامل التجارية أكرث من نوع واحد من األشخاص أو الرشكات الذين من املحتمل أن يكونوا مهتمني مبنتجاتهم

أو خدماتهم. ولتمثيل هذه األنواع املختلفة من العمالء املحتملني، ميكنك تقسيم جمهورك املستهدف إىل رشائح جمهور أصغر.

وللقيام بذلك، قم بتجميع أنواع العمالء املحتملني يف فئات بناًء عىل الخصائص املتشابهة حتى تتمكّن من الوصول إليهم وتقديم 

رسائل تسويقية أكرث صلة بهم.

ا لنفرتض أن الفئة - عىل سبيل املثال، لنعو د إىل فكرة أن رشكتك تص نع ألعابا لألطفال، ولكّنك اآلن تصنعها لألطفال األكرب سًن

العمرية ترتاوح يب ن ١٠ و ١٢ عاما. ال ميتلك هؤالء األطفال دخلهم الخاص يف هذا العمر، ولكن قد يكون لديهم مدخرا ت، ومن

املؤكد أنّهم سيخربون ذويهم عندما يريدون رشاء لعبة معّينة. قد يخرج الوالدان ويشرتيان من ألعابك بأنفسهم كهدية 

ا عرب اإلنرتنت ولن يكّف عن التذّمر لحني رشاء هذه اللعبة . ألطفالهم، وميكنهم أيًضا رشاء منتجاتك ألن طفلهم شاهد إعالنً

يف هذه الحالة، يكون األطفال وذويهم جزًءا من جمهورك املستهدف. يقيض األطفال وقتهم بشكٍل مختلٍف ويستجيبون ألنواع

مختلفة من اإلعالنات مقارنًة بوالديهم، لذلك ستحتاج إىل ابتكار إسرتاتيجيات مختلفة للتسويق لهم. فيشكل بالتايل األطفال 

وذويهم رشيحتني مختلفتني من جمهورك املستهدف.

تتمثل إحدى أفضل الطرق لتوثيق رشائح جمهورك املستهدف يف تطوير ملف تعريف بسيط يتألف من فقرة واحدة عن شخٍص

خيايل يجّسد صفات كّل رشيحة جمهور. يطلق املسّوقون عىل هذه امللفات الشخصية اسم “الشخصيات”، وميكنهم مساعدتك يف

تتبع رشائح جمهورك، والتواصل معهم كأشخاص حقيقيني، واإلشارة إليهم بوضوحٍ وبشكل ال يُنىس .

ر أن عمالئك املحتملني املثاليني لديهم بالفعل حياة مزدحمة وأمناط رشاء راسخة ال تشمل عملك التجاري. إذا كنت  تذكّ

ا لكرس تلك األمناط الراسخة وتكوين عالقة جديدة  ا كافًي  ترغب يف تحويلهم إىل عمالء حقيقيني، فستحتاج إىل منحهم سبًب

مع عملك التجاري .

ال تنَس أيًضا أن جمهورك املستهدف قد يشمل العمالء الحاليني، خاصًة إذا كان منوذج عملك يشّجع عىل تكرار املعامالت. كام

أنّه يوجد دامئا منافسون يتطلعون إىل جذب عمالئك املخلصني إليهم، لذلك ال تأخذهم كأمٍر مسلم به! ميكن أن يساعدك 

تخصيص

جهود تسويقية محددة لعمالءك الحاليني، مبا يف ذلك برامج الوالء واملكافآت وعر وض الخصم، عىل تعزيز قوة قاعدة عمال ئك

الحاليني أثناء جذب عمالء جدد وآفاق لتنمية أعاملك.
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الخطوة الثالثة: تحديد أهدافك التسويقية
تحتاج خطة التسويق الجيدة إىل تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس مرتبطة باملبيعات والربحية. ما الذي 

ا أو جني  ا، أو ١٠ عمالء شهريً تتمنى تحقيقه بواسطة جهودك التسويقية؟ هل تحاول ج ذب ٥ عمالء جدد يومًي
ا ؟ ١٠٠٠٠٠ دوالراً أمرييك ا سنويً

إّن أفضل الطرق للتأكد من تحدي د األهداف الصحيحة هي أن تكون أهدافك “سامرت” SMART وهي اختصار 
ا. وهنا بعض األمثلة  يرمز إىل الصفات التالية : محددة وقابلة للقياس وميكن تحقيقها وذات صلة ومحددة زمنًي

: SMART ملساعدتك يف تطوير أهداف

ستكون أهدافك فريدة بالنسبة لعملك التجاري، ولكن عندما تقوم بتحديدها، يجب أن تربطها مبؤرشات األداء الرئيسة. 

إّن

مؤرشات األداء الرئيسة هي قياسات تنقل معلومات مهّمة حول صحة عملك التجاري ومستقبله. وتتضّمن أمثلة مؤرشات 

األداء الرئيسة املحتملة لجهودك التسويقية ما ييل :

  اإليرادات

  معدل منو املبيعات
  عدد العمالء املحتملني

  مناذج تسعري الدفع مقابل العميل 
  عدد الزبائن

  تكلفة الحصول عىل زبون

إذا كان ت األهداف الوجهة التي تريد الوصول إليها، فإن مؤرشات األداء الرئيسة هي العالمات التي ستخربك أنك تسري يف

االتجاه الصحيح )أو االتجاه الخاطئ( . 

  مثال عىل هدف غري محدد: جمع األموال .
  مثال عىل هدف محدد: جمع ١٠٠٠٠ دوالرا أمرييك ا بحلول األول من أيلول / سبتمب ر

  مثال عىل هدف غري قابل للقياس: تحسني رضا العمالء
  مثال عىل هدف قابل للقياس: تحسني عدد الردود الراضية جد اً عىل استبيانات العمالء بنسبة ٢٥ باملائة .

  مثال عىل هدف غري قابل للتحقيق: اربح ۱٠٠٠٠٠ دوالراً أمرييك ا يف شهٍر واحٍد يف حني أنّك مل تحقق هذا القدر من األرباح خالل عا م
  مثال عىل هدف قابل للتحقيق: زيادة اإليرادات الشهرية بنسبة ۱٠ باملائة

  مثال عىل هدف غري ذي صلة: تحسني صورة رشكنت ا
  مثال عىل هدف ذي صلة: زيادة املبيعات بني رشيحة جمهور بنسبة ٣٠ باملائة

ا: زيادة األرباح إىل ١٥٠٠٠٠ دوالراً أمرييك ا .   مثال عىل هدف غري محدد زمنًي
ا: زيادة متوسط اإليرادات ربع السنوي إىل ٣٧٥٠٠ دوالراً أمرييك ا عىل مدار األرباع    مثال عىل هدف محدد زمنًي

    األربعة من العام املقبل.

محددة

للقياس قابلة 

تحقيقها ميكن 

ذات صلة

محددة زمنيا

۳
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الخطوة الرابعة: البحث واختيار األساليب الخاصة بك
واآلن، بعد أن عرفت ما تريد تحقيقه، حان الوقت للتعرف عىل طرق التسويق املحّددة التي ستستخدمها

للوصول إىل جمهورك املستهدف وتحويله إىل زبو ن أوعميل. تحتاج إىل تطوير اسرتاتيجيات تدمج
أهدافك وتعتم د عىل نقاط قّوتك وتتبنى مزاياك التنافسية الفريدة.

يطلق املسّوقون عىل مزيج االسرتاتيجيات التي تستخدمها األعامل التجارية “مزيج تسويقي”. يختلف املزيج 
ا ما يتطلب العثور عىل هذا  الدقيق ألساليب التسويق األكرث منطقية بشكٍل كبريٍ من عمٍل تجارٍي إىل آخر، وغالًب

املزيج الكثري من التجارب. وتعتمد األساليب األكرث فعالية لعملك التجاري عىل طبيعة عملك وكذلك عىل جمهورك 
املستهدف وعىل كيفّية ترصّفهم.

ا تليفزيونًيا؟ أم  عىل سبيل املثال، هل يتخذ عمالؤك املثاليون عادًة قرار الرشاء ألنهم شاهدوا لوحة إعالنات أو إعالنً
أنك تقّدم نوع املنتج أو الخدمة التي يشرتيها األشخاص غالًبا ألنهم قرأوا تقييم ا عرب اإلنرتنت أو شاهدوا منشوًرا 

عنها عىل وسائل التواصل االجتامعي؟ سيساعدك فهم كيفية استهالك جمهورك املستهدف للمعلومات واتخاذ قرارات 
الرشاء عىل اتخاذ قرارات مستنرية ومدروسة حول كيفية إنفاق أموالك التسويقية واإلعالنية للحصول عىل أفضل 

النتائج .

أمثلة عن بعض أساليب التسويق املشهورة واملثبتة :
  لوحة اإلعالنات وامللصقا ت

  اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية
  إعالنات الوسائط املطبوعة )الصحف واملجالت(

  الرسائل اإلخبارية والربيد املبارش
  الكتيبات واألوراق املعنون ة وبطاقات العمل

  األحداث الرتويجية
  البيع املبارش ) عرب الهاتف ومن الباب إىل الباب وإلخ. (

  اإلعالن عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك:

• املواقع االلكرتونية  
• وسائل التواصل االجتامعي  

• إعالنات الربيد اإللكرتوين  
• إعالنات الفيديو  

• عرض اإلعالنات عىل املواقع اإللكرتونية األخر ى  
• اإلعالنات يف محركات البحث مثل جوجل  

لكّل أسلوٍب تسويقّي فوائده وعيوبه مقارنة باألساليب األخرى. عىل سبيل املثال، ميكن أن تصل اللوحات اإلعالنية
واإلعالنات التلفزيونية إىل الكثري من األشخاص، لكّنها ستكلّف الكثري من املال. ال تستهدف هذه اإلعالنات العمالء

 املحتملني عىل وجه التحديد، لذا فأنت تدفع مقابل عرض إعالنك للكثري من األشخاص الذين ليس لديهم فرصة 
بأن يصبحوا عمالؤك .

ميكنك أيض ا تخطيط بعض األساليب وتنفي ذها، مثل البيع املبارش والربيد املبارش وإنشاء موقع إلكرتوين بنفسك. تتطّلب
األساليب األخرى، مثل تشغيل اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية واإلعالنات املطبوعة، العمل مع مشرتي وسائل إعالم أو

وكيل آخر الذي قد يطلب بدوره عمولة أو رسوم .

ال توجد إجابة عاملية صحيحة أو خاطئة عندما يتعلق األمر مبزج أساليب التسويق فقط ما هو منطقي لعملك استنا ًدا إىل -
املستهدف وميزانيتك. جمهورك 

٤
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تطوير رسالتك
مبجرد االنتهاء من وضع خطة تسويق موثقة، ستحتاج إىل بدء إنشاء أصول التسويق الخاصة بك. يعتقد الكثري من األشخاص الذين يفتقرون إىل الخربة يف 

التسويق أن جودة اإلعالن أو الحملة اإلعالنية تكم ن يف جذب انتباه الزبائ ن املحتملني. ومع ذلك، هذا ليس صحيح ا.ً إّن أهم املعايري للحكم عىل جهودك 

التسويقية هي إذا كانت تؤدي إىل زيادة العمالء أو الزبائن وتطوير عملك. إذا استحوذ إعالن أو اسرتاتيجية تسويقية عىل انتباه األفرا د ولكنها مل تدفعهم 

إىل الوثوق بعملك وبالتايل عدم رشاء منتجاتك وخدماتك بداًل من تلك الخاصة مبنافسيك، فإن هذا ا إلعالن أو االسرتاتيجية ال يقدمان أي يشء لعملك 

التجاري .

بغض النظر عن الوسيلة أو االسرتاتيجية، تحتوي الر سائل التسويقية األكرث فعالية عىل ٤ عنارص أساسية :

ز ١  عنوان واضح وموجز ومميّ

البدائل ( الزبائن املحتملني ) بشكٍل أفضل من  تلبية احتياجات  بإيجاز ملاذا ميكن ملنتجك أن يساعد يف  القيمة  ٢  يرشح عرض 

٣  سبب يدفع العميل املحتمل إىل التحرك اآلن، مثل عرض ترويجي مؤق ت كرمز القسيمة أو رشح كيف يحسن منتجك أو -

     خدمتك حياة الزبائ ن عىل الفور
٤  بيان واضح للحّث عىل اتّخاذ إجراء تخرب من خالله العمالء عام تريدهم أن يفعلو ا  )اتصل اآلن ، تسجل ، اشرتك، جرب -

نة مّجانية وإلخ. (       عيّ

يجب أن تحتوي معظم اإلعالنات أيض ا عىل صور ملفتة تنقل الحالة املزاجية أو النغمة التي تريد أن يلتقطها إعالنك وتعز زها .

تأكد أن الصور املوضوعة يف اإلعالن تتناسب مع حجمه وأنها تبدو واضحة وممتعة برصيا .
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اختيار املزيج التسويقي الخاص بك
ما إن تٌدرك ما يستحوذ اهتامم جمهورك املستهدف، حّتى تصبح قادًرا عىل اختيار مزيجٍ تسويقيٍّ ناجح. فهدفك يكمن بالعثور

عىل عمالء محتملني وتقديم رسائل تسويقية تجذبهم وتدفعهم ليصبحوا عمالء دامئني إذ يعتمد مكان حدوث العملية و ُسبلها عىل

أداء جمهورك املستهدف

أثناء تقييم خيارات مزيجك التسويقي، اسأل نفسك األسئلة التالية حول جمهورك املستهدف :

  ما أنواع الرسائل التسويقية التي يالحظونها ويستجيبون لها ؟

  ما هي أنواع وسائل اإلعالم التي يشاهدونها ويقرؤونها ويتفاعلون معها ؟
  أين يبحثون عن معلومات حول املنتجات والخدمات ؟

  أين ي تّخذون قرارات الرشاء؟
  ما هي املدة املستغرقة قبل اتخاذ قرار الرشاء؟

باإلضافة إىل طرح أسئلة حول جمهورك املستهدف، بإمكانك أيض ا مراقبة تحّر كات منافسيك إذ يج ب دراسة االسرتاتيجيات التي

يتّبعها منافسوك لتسويق أنفسهم وطرح األسئلة التالية :

  ما هي نقاط نجاح وفشل منافسيني ؟

  هل من نقاط تجذب انتباهي يف أساليب التسويق الخاصة بهم مع إمكانية تحسينها ؟

فإذا بتَّ قادر اً عىل تحديد اسرتاتيجيات التسويق التي يستخدمها منافسوك بنجاح مع تجاهل األساليب التي تحول من دون نتائج

جّيدة لعملهم أو غري مطابقة لعملك، فمن املرجح أنّك تسري يف الطريق الصحيح للحصول عىل مزيجٍ تسويقيٍّ فّعال.

وبغض النظر عن األساليب التي تراها األفضل، إاّل أنّه من املستحسن عدم إنفاق كامل ميزانيتك عىل أسلوٍب تسويقيٍّ واح د .

عىل الرغم من البحوث والخطط املُتبعة، ما من طريقٍة ُمثبتة ملعرفة أفضل األساليب التسويقية من دون تجربتها ومراقبة نتائجها

وتعديلها مع مرور الوقت.
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إّن عنارص التسويق األربعة عبارٌة عن نظاٍم
ُموّحد يستخدمه الكثري من املسّوقني بغية 

تقييم اسرتاتيجيات التسويق وتحديد املزيج 
التسويقي . إّن عنارص التسويق األربعة هي: 

إذا فهمَت عنارص التسويق األربعة ومدى
ارتباطها بعملك، بإمكانك اللّجوء إليها عند 

اتخاذ قرارا ت حول اسرتاتيجيات التسويق 
املُرجح منها تقديم أفضل النتائج بالنسبة 

إليك. ويف سبيل فه م عنارص التسويق األربعة 
ًدا، إطرح عىل نفسك األسئلة التالية : جّي

أين يبحث عماليئ املحتملني عن املنتجات
والخدمات؟ أين يتخذون قرارات الرشاء؟

أين يعمل عماليئ املحتملني؟ أين يقضون أوقات
فراغهم ؟

املكان: املنتج:

السعر:

تطوير رسالتك

أين بإمكاين نرش رسائيل التسويقية لجمهوري
املستهدف؟ ومتى من املُرّجح أن يستجيبوا لتلك

الرسائل ؟

كم مرٍة أحتاج للتفاعل مع عماليئ املحتملني قبل أن
يتخذوا قرار الرشاء؟ )مع العلم أن التفاعل بحّد ذاته

كايفٌ إلقناع أي فرد برشاء من تجٍ أو خدمة. (

ما هو أفضل وقٍت للرتويج؟ وهل يُعترب عميل
موسميٌّ أم دوريٌّ ؟

كيف يرّوج منافسيني ملنتجاتهم و خدماتهم؟ وكيف
ستتميز رسائيل التسويقية وتجذب انتباه العمالء

املحتملني ؟

ما هي قيمة منتجي أو خدمتي بالنسبة للمشرتي ؟

كيف تُقارن أسعاري بأسعار منافسيني ؟

هل يتأثّر زبائني بالسعر؟ فإذا ما رفعت أو خفضت
األسعار، هل سيستجيبون برسعة ؟

إذا قدمُت خصومات لعمالٍء معّينني أو جمهوٍر معنّي، هل ستزيد 
املبيعات و/أو اإليرادات بشكٍل كبريٍ ؟

ما الفائدة التي يلقاها املشرتي من املنتج أو الخدمة
التي أًقّدمها؟ ما الحاجة التي تلبيها ؟

ما هي امليزات التي يتحىّل بها منتجي؟ كيف
تُقارن هذه امليزات بتلك الخاصة مبنتجات

منافسيني ؟

كيف وأين سوف يستخدم العميل املنتج الخاص يب ؟

كيف يبدو املنتج الخاص يب؟ هل يخلق تجربٍة
ممّيزة للعميل ؟

كيف أميز منتجي عن املنتجات املنافسة ؟

الرتويج :

ما هي قيمة 

ا ؟ املنتج ماّديً

السعر املكان

أين وكيف 

سنبيع املنتج ؟

املُنتج

ماذا نبيع ؟

٥ - التسويق لعملك التجاري

كيف سُنعلم األفراد 

نا نبيع أنّ

املنتج ؟

الرتويج

٤ ٣ ٢ ١
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الخطوة الخامسة: إنشاء تقويم التسويق
ما إن تختار مجموع األساليب التسويقية التي سُتشكل مزيجك التسويقي، حّتى يرتتب عليك إنشاء تقويٍم التسويق الذي 

قة بحمالتك التسويقية. باختصار، يجب أن  سُيحدد الجداول الزمنية وجداول التنفيذ وامليزانيات واملسؤوليات املحّددة املتعلّ
يشمل تقويم التسويق الخاص بك هذه الجوانب من أنشطتك التسويقية خالل فرتة عاٍم كامل.

تتوّفر بعض األدوات عرب شبكة اإلنرتنت التي تساعدك عىل إنشاء تقويٍم واضحٍ وسهٍل، كام بإمكانك أيًضا استخدام ملف 
برنامج

لبي احتياجاتك. ولكن بغض النظر عن األداة املُستخدمة إلنشاء تقوميك، تأكد من  جداول البيانات إلنشاء تقويٍم مبديّئ يُ
ع املعامل املهمة وراق ب نتائجك. تحديث اإلدخاالت، وتتبُّ

 عىل الرغم من أن إنشاء تقويم تسويٍق ُمفّصل يستغرق وقًتا وصربًا، إال أنه يستحق التجربة. فالتناسق مفتاح التسويق،
ا لتسويق عمل ك، غري تلك الجهود التي تقوم بها يف وقت فراغك، ستكون هذه األخرية متقطّعة  وإذا مل تُخّصص وقًت

وعرضية، هذا إذا ما أمثرت.

اإلعالنات والعالقات العامة
ا يكمالن بعضهام اآلخر. تكمن العالقات  ا وثيًقا وأحيانً تختلف العالقات العامة عن مجال التسويق ولكنهام مرتبطان ارتباطً

العامة يف إنشاء سمعة إيجابية وتنميته ا لدى الجمهور. ومتام ا كالتسويق، تُبثُّ أنشطة العالقات العامة عىل الكثي ر من 
القنوات، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتامعي وسبل التواصل وجًها لوجه.

يظن األفراد أن مصطلح “العالقات العامة” يعنى باستجابة رشكة كبرية لكارثٍة ما عرب اللجوء إىل بثٍّ مؤمتٍر أو بياٍن صحفّي
مخطّط له بعناية غري أن العالقات العامة ليست فقط لحاالت الطوارئ وللرشكات الكربى. فعىل سبيل املثال، تلجأ الكثري من

الرشكات الصغرية إىل العالقات العامة للحفاظ عىل صفحات وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بها والتفاعل مع األفراد عرب
شبكة اإلنرتنت أّما البعض اآلخر فتتابع نشاطها يف املجتمع بشكٍل منتظم. ومُيكن رؤية هذه األنشطة ومشاركتها مع العلن، 

ما إذا كانت ترتبط مبارشًة بعملك أم ال، إاّل أن بنظر الجمهور سيتم ربطها بعملك

تشمل اإلعالنات املتعلقة بجوانب عملك وا لتي قد ترغب بنرشها التايل :
  قصص نجاح العمالء أو الزبائن

  منتجات أو عروض جديدة
  مشاركة املجتمع والفعاليات الخريية

  خربتك يف مجال عملك أو السوق الذي تنتمي إليه

 تُعد استضافة الفعاليا ت وورش العمل والندوات مبا يف ذلك “الندوات عرب اإلنرتنت” أشكااًل للتسويق وتضيف عىل
العامة. العالقات 

عمل الكثري من الرشكات مع متخصيص العالقات العامة الذين يتعاملون مع حمالتهم الخاصة. ففي حال مل تتوّفر لديك 
رافقك يف عملك لبضع ساعاٍت يف األسبوع. أّما إذا  امليزانية من أجل تخصيصها للعالقات العامة، بإمكانك توظيف مستشاٍر يُ

مل تخصص أي مبلغٍ للعالقات العامة، فال يزال بإمكانك تنمية عالقاتك مع املراسلني واملدّو نني وغريهم من وسائل اإلعالم من 
خالل

ا أن تجعل رسائلك ذات صلة، فالتواصل مع اإلعالميني املحليني املهتمني االتصال بهم إلبالغهم بأخبار حول عملك. وتذكر دامئً
بعملك هو أفضل بكثريٍ من إرسال آالف الرسائل إىل قامئة بريدية مليئة بأشخاص عشوائيني وغري مهتّمني.

٥
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قوة التسويق عرب اإلنرتنت
ميكن لعدٍد قليٍل جًدا من الرشكات اليوم أن تنجح من دون اللّجوء والتواجد عىل شبكة اإلنرتنت وحتى عدًدا أقل من هذه 

الرشكات قد يرغ ب بذلك إذ تعترب الكثري من الرشكات الصغرية أن التسويق عرب ا إلنرتنت هو السبيل األول ملساعدته ا عىل
التفاعل مع العمالء الجدد املحتملني وتأسيس عالمتهم التجارية .

ا امنا هذه، يجري ٨٢ ف ي املائة من الزبائ ن بحًثا عرب اإلنرتنت قبل رشاء منتجٍ أو خدمٍة ما بحيث يقيض الزبون وقًت ويف أيّ
أطول عىل اإلنرتنت مقارنًة بوسائل اإلعالم األخر ى . مبا أن العمالء يستخدمون اإلنرتنت للبحث عن املنتجات ورشائها، يقّدم

التسويق عرب اإلنرتنت املزيد من الفوائد من تلك التي توفرها أساليب التسويق التقليدية كاإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية وكّل
ذلك من دون تكاليٍف ومخاطٍر تُذكر

أهم صفات املوقع اإللكرتوين الناجح هي :
إّن الخطوة األوىل واألكرث أهمية أثناء التأسيس للتواجد عىل شبكة اإلنرتنت هي إنشاء موقعٍ إلكرتويّن إذ تسمح لك الكثري من الخدمات عرب اإلنرتنت 

تسجيل اسم مجال (عنوان URL أو عنوان عىل شبكة اإلنرتنت ملوقعك اإللكرتوين؛ عىل سبيل املثال v ) ومن ثّم
بإمكانك إنشاء موقعك اإللكرتويّن عرب استخدام منوذًجا حسب الطلب بحيث بات بإمكان أّي شخٍص، من خالل استخدا مه هذه األدوات، إنشاء موقع 

إلكرتوين وظيفّي واحرتايفّ لعمله وذلك يف غضون أياٍم أو حتى ساعا ت

تشمل اإلعالنات املتعلقة بجوانب عملك وا لتي قد ترغب بنرشها التايل :

١  التحيّل بشكٍل ومظهٍر برصًي جّذاب

التجارية أنشأته لعالمتك  الذي  الشكل والشخصية والصوت  توافق مظهره ورأيه ومحتواه مع    ٢

املحتملني للعمالء  بالنسبة  وتصّفحه  استخدامه  سهولة    ٣

أن يصبحوا عمالء محتملني وبالتايل املوقع  التفاعل وتشجع متصفحي  املستخدم عىل  توفر عروض قيمة وعبارات قوية تحث    ٤

      عمالء حتميّني أو زبائن

أّما إذا كان عملك يتطلب موقًعا أكرث تعقيًدا أو ترغب مبوقعٍ أكرث احرتافية، فبإمكانك توظيف رشيٍك خارجي إلنشاء موقعك
اإللكرتوين. ففي الكثري من الحاالت، يكون االستثامر املسبق للحصول عىل موقعٍ إلكرتوين ُمحرتف يستحقُّ العناء ولكن إحرص عىل مقارنة خياراتك 

كلّف رشكتك  والحصول عىل أفضل سعر، وليس بالرضورة األرخص دوًما. فإنشاء موقعٍ إلكرتوين بسيط يحتوي عىل عدٍد قليٍل من الصفحات ال يجب أن يُ
عرشات اآلالف من الدوالرا ت. ومع ذلك، تأكد من طلب أمثلة عن العمل قبل اختيار رشيٍك إلنشاء موقعك اإللكرتوين، واطلب رؤية مناذج ومسودات 

العمل طوال مدة اإلنشاء. فإذا ما كنَت راضًيا عن أي جانب من جوانب املوقع، ترصّف فورا .

أّما إذا قمت بتعيني شخٍص ما إلنشاء موقعٍ إلكرتوين لرشكتك، تأكد أيًضا من أنك متتلك إسم مجال املوقع وحق الدخول الكامل
إىل املوقع يف جميع األوقات. فإذا مل تقم بذلك، قد تواجه مشاكل خطرية يف حال رغبت بتعيني شخٍص آخر إلدارة موقعك أو

قررَت إدارته بنفسك

ا رسمًيا ل”غرو ويذ غوغل” وهي سلسلة من الدورات عد مركز ميشيغان لتنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة رشيكً يُ
التدريبية املصممة لتعليم رواد األعامل كيف ميكن ملجموعة األدوات الخاصة بغوغل أن تساعدهم عىل تطوير أعامله م .

بإمكانك مشاهدة أنشطة تدريب رشكاء “ Grow With Google “ القادمة عرب زيارة املوقع التايل : 

ا للحصول عىل خطة مخصصة ملنتجا ت غوغ ل للمساعدة يف تطوير نشاطك التجاري، ميكنك أيًضا زيارة:   أّم

smallbusiness.withgoogle.com

michigansbdc.org/get-started/training-events/

٥ - التسويق لعملك التجاري
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استخدام املوقع اإللكرتوين الخاص بك من أجل تطوير عملك التجاري
يشكل موقعك اإللكرتوين أساس تواجدك عىل شبكة اإلنرتنت وجميع أساليب التسويق عرب اإلنرتن ت . فبمجّرد حصولك عىل

موقعٍ إلكرتوين تصبح أهدافك الاّلحقة كالتايل: 

١  استخدام مناذج االتصال باملوقع اإللكرتوين واألدوات األخرى لجمع املعلومات من زوار ومتصّفحي املوقع حتى تتمكن من

      تحويلهم إىل عمالء ُمحتملني
أو زبائن العمالء املحتملني وتقوية عالقتك بهم حتى تتمكن من تحويلهم إىل عمالء  املتابعة مع    ٢

٣  جذب زّوار ُجدد إىل موقعك اإللكرتوين عن طريق إنشاء محتويات مثرية لإلهتامم

اسرتاتيجيتك نتائجك ومواصلة تحسني  قياس  بغية  الصلة  اإللكرتوين واألدوات ذات  التي تجمعها من موقعك  البيانات  استخدم    ٤

بعد ذلك، سنناقش االسرتاتيجيات التي ميكنك استخدامها لتحقيق هذه األهداف .

)SEO( جذب ُزّوار ُجدد من خالل تحسني محرّكات البحث
تُعترب عملية تحسني محرّكات البحث واحدة من أفضل الطرق وأكرثها استدامة لجذب املزيد من الزّوار إىل موقعك اإللكرتوين إذ تعتمد هذه العملية 

عىل تحسني موقعك اإللكرتوين بحيث يحتل مرتبة أفضل بني محركات البحث مثل غوغل. فبهذه الطريقة، عندما يبحث األفراد عىل منتجات أو 
خدمات مشابهة لتلك التي تعُرضها أو ألُخرى ذات صلة عرب شبكة اإلنرتنت، فمن املرجح أن يزوروا موقعك

إنشاء محتوى لتحسني محركات البحث
ا للبيانات التي نرشها غوغل، إّن العامل الوحيد األكرث أهمية يف تحسني محركات البحث هو توفري محتوى ممّيز وعايل وفًق

الجودة (عبارات، صور، مقاطع الفيديو وغريها) عىل صفحات موقعك اإللكرتوين، وخاصًة الصفحة الريئ سة.

تتضمن بعض أهم أنواع املحتوى لتحسني محركات البحث ما ييل :
  صفحتك الرئيسة

  الصفحات التي تصف منتجاتك أو خدماتك
  صفحة “حول املوقع” التي تُلّخص مجرى رشكتك

  مقاالت ُمدّونة

  الئحة بأجوبة األسئلة املتداولة

  صور ومقاطع فيديو

عندما تُنشئ محتوى موقعك آخذ اً بعني اإلعتبار عامل تحسني محركات البحث، فكر يف العبارات والكلامت الرئيسة، أي تل ك التي سيستخدمها 
ا للعناية  ا تجاريً عمالؤك املحتملون أثناء بحثهم عن منتجات أو خدمات مشابهة ملنتجاتك أو أخرى ذات صلة. فعىل سبيل املثال، فذا كنت تُدير نشاطً

بالحديقة، قد يبحث جمهورك املستهدف عن عبارات مثل “خدمات العناية با لحديق ة “ و “صيانة الحديقة.”

تنقسم الكلامت الرئيسة إىل فئتني: املصطلحات الرئيسة وكلامت البحث ذات الذيل الطويل :

الرئيسة املصطلحات 
عادًة ما تحصل هذه املواضيع واسعة النطاق املكونة من كلمة 

واحدة أو كلمتني عىل ضّجٍة كبري ة وق د تكون مزيًجا. ففي حني 
أن بعض األشخاص يرغبون بالتعّرف عىل املنتج فحسب غري أن 

البعض اآلخر يرغب برشائه .

أمثلة : العناية بالحديقة، صيانة الحديقة، زراعة
الحديقة باستخدام البذور، تسميد الحديقة وغريها

كلامت البحث ذات الذيل الطويل
تستحوذ هذه العبارات األطول عىل ضّجٍة أقل يف حني أن

بعض األشخاص يبحثون عن مواضيع محددة.

أمثلة : كيف نزرع ُعشب “كنتايك بلوجراس،” ما كمّية األسمدة التي  
تحتاجها حديقة الفناء الخاصة يب، أفضل رشكة توّفر خدمات العناية يف 
الحديقة يف والية ميشيغان، رشكة توّفر خدمات العناية بالحديقة بأقل 
تكلفة قريب ة من عنوان سكني، تقديرات مجانية لصيانة الحديقة 

وغريها.

٥ - التسويق لعملك التجاري
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يرغ ب الكثري من أصحاب األعامل يف تربّع مصطلحاتهم الرئيسة عىل قامئة الرتتيب الخاصة مبنصة غوغل. فإذا كنت
تدير رشكة تختّص برعاية الحدائق، أليس من الرائع أن تحتّل املرتبة األوىل بني الرشكات التي توّفر “رعاية

ا، هذا غري صحيح. إذ ستنافس أّوال رشكات رعاية الح دائق األخرى املوجودة عىل اإلنرتنت، مام يعني الحدائق”؟ حسًن
ا، إن معظم عمليات البحث عىل اإلنرتنت (أكرث م ن ٧٠ يف املائة) مخصصة لكلامت توفري ميزانية كبرية جًدا. ثانًي

البحث ذات الذيل الطويل. فإذا بحث شخ ص ما عن مصطلح “رعاية الحديقة”، فإنه قد يبحث عن خدمٍة معّينة أو عن
وظائف وبرامج تعليمية للقيام بذلك بنفسه أو حّتى عن احصاءات وحقائق أو مواضيع أخرى غري مرتبطة بعملكأّما إذا قام 

بالبحث عن كلمة البحث ذات الذيل الطويل: “تقدير مجاين لجز عشب الحديقة بالقرب مني” فأنت تُدرك أنه
يرغ ب برشاء الخدما ت. فإذا متكنت من الحصول عىل ترتيب جيد لهذا البحث (وعمليات البحث األخرى املشابهة)

فستجذب املزيد من العمالء املحتملني وستصبح قادًرا عىل تزويدهم برسائل أكرث استهداًفا.

ز بالرضورة عىل املبيعا ت. فقد غري أن أفضل الكلامت الرئيسة التي تستحوذ عىل أفضل ترتيب ليس لها أن تُركّ
يكون الشخص الذي يبحث عن “كيفية زرع ُعشب كنتايك بلوجراس يف والية ميشيغان” مهتم ا بخدمات رعاية

الحديقة أيًضا ولكنه يجهل ذلك. فإذا قدمت له مقالة مفيدة يجُدها يف نتائج محرك البحث، قد يقوم بزيارة هذه الصفحة
عىل موقعك اإللكرتوين، وأثناء تصفحه ملوقعك، سُيدرك أّن خدمات رعاية الحديقة الخاصة بك تسّهل عليه الكثري.
وتكون قد جذبَت عميالً محتمالً من خالل استهداف كلامت البحث ذات الذيل الطويل مع املحتوى الخاص بك .

لذلك، يجب أن يستهدف محتوى موقعك اإللكرتوين مجموعة واسعة من الكلامت الرئيسة. وإحدى أسهل الوسائل
لتحقيق التوازٍن بني اإلثنني هي استخدام الكلامت الرئيسة عىل صفحات موقعك اإللكرتوين (صفحتك الرئيسة

والصفحات األخرى حول منتجاتك وخدماتك) ثم كتابة مدونات تستند عىل كلامت البحث ذات الذيل الطويل.

إن محركات البحث اليوم تُعترب أكرث ذكاًء مام كانت عليه يف السنوات املاضية إذ بإمكانها معرفة محتوى املوقع
اإللكرتوين العام. فإذا كن ت ترغب يف كتابة مقاٍل يستند عىل املصطلحات األساسية “خدمات رعاية الحديقة”، ال تُكّرر

هذه املصطلحات مراًرا وتكراًرا. فقد تدفع هذه الطريقة يف الكتابة محركات البح ث إىل تجاهل موقعك اإللكرتوين.
ل ذلك، اكت ب معلومات مفيدة حول العناية بالحديقة ومنتجاتك وخدماتك، مستخدم ا مصطلح “خدمات رعاية الحديقة” مرة

أو مرتني (خاصة يف عنوان الصفحة والعنوان الرئيس) وبذلك سُتدرك محركات البحث محتوى صفحتك.

زد عىل ذلك، ميكن ملحركات البحث التعرف عىل الكلامت الرئيسة املتشابهة والتعامل معها عىل أنها قابلة للتغيري .
فعىل سبيل املثال، ابحث عىل محركات البحث عىل شبكة اإلنرتنت عن “خدمات رعاية الحديقة” ومن ثم ابحث عن

“خدمات صيانة الحديقة”. عن دئٍذ، ستحصل عىل األرجح عىل الكثري من النتائج املتشابهة، مع بعض االختالفات
الصغرية . لذلك، ال يحتاج موقعك اإللكرتوين إىل صفحتني منفصلتني ل “خدمات رعاية الحديقة” و”خدمات صيانة

الحديقة” بل ميكن أن تستهدف صفحة رعاية الحديقة الرئيسة كال املصطلحني.أساليب تحسني محركات البحث 

األخرىباإلضافة إىل إنشاء محتوى عايل الجودة، بإمكانك أيًضا تحسني ُمحسنات محركات البحث ملوقعك 
اإللكرتوين عن طريق :

  تحسني بنية موقعك اإللكرتوين، تقليل عمق تصّفح موقعك، التخلص من املحتوى القديم، وإصالح الروابط التي ال
    تعمل أو إزالتها وغريها

  تقليل أوقات التحميل عىل موقعك اإللكرتوين
  جعل موقعك اإللكرتوين متوافًقا مع الهواتف الخليوية

  جذب الروابط من املواقع اإللكرتونية األخرى عن طريق نرش محتوى مفيد مثل املقاالت املدونة

٥ - التسويق لعملك التجاري



    m i c h i g a n s b d c .o r g        |       81

تتضمن أساليب تحسني محركات البحث غري املجدية :
  تكرار الكلامت الرئيسة ذاتها مراًرا وتكراًرا عىل الصفحة أو حشو أكرب عدد ممكن من الكلامت الرئيسة

    املختلفة يف الصفحة
  إنشاء الكثري من الصفحات واملنشورات املختلفة التي تحتوي يف الغالب عىل نفس املعلومات

  دفع املال ملواقع إلكرتونية أخرى لالرتباط مبوقعكقد يستغرق تحسني موقعك اإللكرتوين بعض الوقت للحصول عىل نتائج. 

ولكن النتائج التي تتلقاها عرب عملية تحسني
محرّكات البحث قد تكون أكرث استدامة مام يعني أنها سُتبنى مع مرور الوقت من دون إنفاق وستحافظ عىل استقرارها

حتى لو اضطررَت إىل تقليص اإلنفاق.جذب أعامل تجارية جديدة من خالل وسائل التواصل 

االجتامعي
عد تسويق عملك عىل وسائل التواصل االجتامعي شكالً من أشكال التسويق املنخفض التكلفة واملخاطر والذي بدوره يُ

سيستحوذ عىل اهتامٍم أكرب مع تقدم جمهورك األصغر يف السن ليصبح الزبون الرئيس ملعظم منتجاتك وخدماتك . فقد
ترعرع معظم الشباب اليوم عىل منصات التواصل االجتامعي ويعتربونها جزًءا من حياتهم اليومية. ويستخدم بعض

األشخاص القادمني من مجموعات دميغرافية متنوعة منصات شائعة مثل فايسبوك وتويرت بانتظام.تندرج مزايا وسائل التواصل 
االجتامعي للرشكات الصغرية كام ييل :  القدرة عىل تعزيز الوعي بعالمتك التجارية واملحتوى الخاص بك بني جامهري جديدة 

ومختلفة، بعضها قد ال تتمكن من
    الوصول إليهم بأي طريقة أخرى

  الحفاظ عىل متابعة مخصصة وعىل تفاعل الزبائن الحاليني مع عالمتك التجارية

  تحسني أداؤك يف نتائج البحث املحيل )النتائج الخاصة باملوقع التي تظهر بأعىل أو بجانب الكثري من صفحات نتائج

    محركات البحث(تقدم الكثري من منصات وسائل التواصل االجتامعي “منشورات وملصقات إعالنية مدعومة” وأنواع أخرى من
املنشورات املتميزة التي ميكن للرشكات رشا ؤها للحصول عىل نسبٍة عالية من املشاهدين . لكنك لست بحاجة إىل
إنفاق املال إلنشاء ملّفات شخّصية عىل وسائل التواصل االجتامعي لتساعد نشاطك التجاري يف الحصول عىل املزيد

من الزبائن املحتميل نإن مواقع التواصل االجتامعي األكرث شهرة هي :

فيسبوك

انستغرام

دليل غوغل لألعام ل

يلب

يوتيوب

لينكيدين

تويرت

سنابشات
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يجب أن تنىشء كل رشكة عىل األقل صفحة عىل موقع فيسبوك إ ذ ما يقرب من ٧٠ يف املائة من األفراد يف أمريكا
يستخدمون تطبيق فيسبوك بانتظام. وستفقد الرشكات التي ليس لديها صفحة عىل فيسبوك الكثري من الفرص املحتملة

لعرض عالمتها التجارية ورسائلها أمام العمالء املحتملني .يجب أن تنىشء أيًضا قامئة لرشكتك عىل دليل غوغل لألعامل. فهو 
برنامج مجاين من غوغل خاص بقوائم األعامل

كام يوّفر بعض إمكانيات وسائل التواصل االجتامعي. فإنشاء حساٍب لك عىل دليل غوغل لألعامل لن يكلفك شيئ ا بل
سيساعدك عىل إظهار نشاطك التجاري يف قوائم وخرائط البحث املحلية عندما يبحث العمالء املحتملون يف منطقتك

عن منتجات وخدمات مشابهة لتلك التي تقدمها .

إلنشاء حساٍب لك عىل دليل غوغل لألعامل أو لتحديث بياناتك، قم بزيارة :

اللّجوء إىل إعالنات الدفع لكل نقرة وغريها من اإلعالنات املدفوعة عرب 
اإلنرتنت بغية اكتساب زوار جدد ملوقع ك اإللكرتوين

إذا سبق واستخدمت محرك البحث، فقد تالحظ عند إجراء البحث أنّك تتلّقى نتائج تظهر أوالً عىل شكل (إعالنات).
تتيح لك إعالنات الدفع لكل نقرة أن تُظهر نشاطك التجاري يف نتائج اإلعالنات هذ ه . فمع إعالنات الدفع لكل نقر ة،

تقوم بدفع بعض الرسوم يف كل مرة ينقر فيها شخص ما عىل إعالنك. وعندما ينقر املستخدم عىل إعالنك، سيصل
إىل صفحة من اختيارك عىل موقعك اإللكرتوين .لكل محرِّّك بحٍث نظامه الخاص لرشاء إعالنات الدفع لكل نقرة. فإذا كنت تريد أن 

يظهر نشاطك التجاري يف نتائج
اإلعالنات يف الجزء العلوي من عمليات البح ث عىل غوغل مثاًل ، ستحتاج إىل إنشاء حساب يف إعالنات غوغل .علاًم أ نه باللّجوء 

إىل إعالنات الدفع لكل نقرة، فإنك تدفع يف كل مرة ينقر فيها شخص ما عىل إعالنك، وليس يف كل
مرة يصبح فيها عميل أو زبون خاص بك. لذا ميكن أن تُنفق الكثري من األموال للحصول عىل نقرات من دون اكتسا ب

عمالء، خاصًة إذا كانت صفحتك ال تجذب انتباه امل ستخدمني أو ال تقدم عرًضا واضًح ا أو تدعوهم للترصف.

عىل الرغم من ذلك، فإن إعالنات الدفع لكل نقرة املتواجدة أعىل نتائج البحث ليست السبيل الوحيد للّجوء إىل اإلعالنات 
املدفوعة عرب اإلنرتن ت. ميكنك الدفع مقابل ظهور إعالناتك كإعالنات مصورة وتكون عبارًة عن الفتات وصور عىل مواقع 

إلكرتونية أخرى. كام ميكنك أيضا إنشاء إعالنات الفيديو والدفع مقابل تشغيلها قبل مقاطع الفي ديو عىل موقع بوتيو ب، 
باإلضافة إىل إمكانية إعادة توجيه اإلعالنات التي يتابعها زوار موقعك إىل مواقع أخرى بعد مغادرتهم. كام ميك ن أن تدف ع 

لرشكتك من أجل إعالن محتوى موقعك مثل مقاالت املدونة عىل مواقع إلكرتونية أخرى. وميكنك الدفع لتشغيل مجموعة 
باعها . متنوعة من إعالنات وسائل التواصل االجتامعي. باختصار، توجد الكثري من الخيارات التي مُيكن اتّ

فمع هذا الكّم الهائل من الخيارات، يصبح إنشاء اإلعالنات عرب اإلنرتنت وإدارتها أمًرا معقًدا، ويُصبح من السهل إنفاق الكثري 
املال عىل هذه اإلعالنات من دون الحصول عىل عوائد كبرية، خاصة إذا كنت جديًدا يف مجال التسويق عرب اإلنرتن ت. ل ذلك، إذا 

كُنت تعتقد أن هذه الطريقة تُفيد نشاطك التجاري، قد ترغب يف التفكري يف العمل مع إحدى وكاالت التسويق التي لها أن تُدير 
حمالتك اإلعالنية عرب اإلنرتنت نيابة عنك، مع العلم أن اإلعالنات املدفوعة عرب ا إلنرتنت لن تُقّدم نتائج مفيدة إذا مل تؤسس 

ا عىل اإلنرتن ت. فمن األفضل التفكري يف اإلعالنات املدفوعة عرب اإلنرتنت عىل أنها “الخطوة التالية” التي يج ب أن  تواجًدا قويً
ر فيها بعد إنشاء موقعك اإللكرتوين والعمل عىل تحسينه للتواجد عىل محركات البحث وإنشاء ملفات التعريف الخاصة  تُفكّ

بعملك عىل مواقع التواصل اإلجتامعي .
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لديك زوار ملوقعك اإللكرتوين ماذا بعد ؟
ما إن يتصّفح الزوار موقعك االلكرتوين حّتى تلعب جودة املحتوى وفائ دته (مبا يف ذلك املدونات ومقاطع الفيديو

والصور وكتابة نصوص عىل املواقع اإللكرتون ية)، باإلضافة إىل سهولة االستخدام والجاذبية املرئية ملوقع ك، دوًرا

مهامًّ يف تقرير ما إذا كان الزوار سيستمّرون ملعرفة املزيد عن منتجاتك أو خدماتك.تشمل األسباب الشائعة التي تدفع 

الزوار إىل مغادرة موقعك اإللكرتوين )أو “الرتّدد “ وهو املصطلح املُستخدم يف عامل التسويق عرب اإلنرتنت ( :
  األوقات الطويلة يف التحميل

  التصميم غري الجّذاب
  النموذج املعّقد أو عدم وجود خيارات واضحة

  النوافذ املنبثقة املزعجة أو اإلعالنات املتطفلة األخرىأّما بالنسبة للمستخدمني الذين يبقون عىل موقعك اإللكرتوين، فقد ال 

ترغب يف تقديم محتوى تعليمي مثل املقاالت
املدونة التي ميكن تقدميها إذا كانوا يبحثون عن املعلومات فحس ب، بل أيًضا املحتوى الذي ميكن أن يجعل العمالء

املحتملني يتعرفون ويثقون بعالمتك التجارية.تتضمن أمثلة املحتوى التي ميكن أن تُنّمي ثقة العمالء املحتملني ِبَك 

ما ييل :
  شهادات من عمالء أو زبائن سعداء

  دراسات ترشح كيفية تلبية احتياجات العميل أو الزبون
  معلومات عنك كفرد وعن األشخاص األساسيني اآلخرين من فريق عملك

  قصص عن تفاعل عملك مع املجتمع بطريقة إيجابية

  صور لرشكتك ومنتجاتك وعمالئك الراضني

ومع ذلك، وبعد االطالع عىل هذه املعلومات، لن تكسب ثقة الكثري من الزبائن املحتملني. لذلك، يج ب جمع معلوماتهم
الخاصة عرب دفعهم مللء استامرة االتصال عىل موقعك اإللكرتوين. ومبا أن معلومات االتصال الخاصة بعمالئك هي

ذات قيمة عالية، يج ب أن تقدم لهم معلومات ذات قيمة يف املقابل. وتشمل العنارص التي ميكنك تقدميها :  الخصومات 
والقسائم والعروض الرتويجية األخر ى

  فرص الفوز بجوائز مثل األلبسة واملواد الرتويجية األخرى )هدايا(
ثري اهتامم   محتويات متعمقة، مثل الرسوم البيانية والكتب اإللكرتونية التي توفر الكثري من املعلومات حول موضوع يُ

    عمالئك املحتملني

  االشرتاك يف النرشة اإلخبارية لرشكتك )والتي قد توفر بحد ذاتها عروض ت رويجية إضافية (تعترب استامرات االتصال األكرث فعالية 

عىل املواقع اإللكرتونية بسيطة وال تتطلب سوى اإلسم وعنوان الربيد
اإللكرتوين. فإذا يحتاج نشاطك التجاري إىل رقم الهاتف أو عنوان الربيد للمتابعة مع عميلك املحتمل، بإمكانك طلب

هذه املعلومات، ولكن عدد زوار موقعك الذين ميألون استامرات االتصال الخاصة بك سينخفض بشكل كبري مع كل
معلومٍة إضافية تطلبها
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ُقم مبتابعة مستمّرة مع عمالئك املحتملني عرب اإلنرتنت !
قّدم لك زائر موقعك اإللكرتوين معلومات االتصال الخاصة به، يُصبح إًذا من عمالئك املحتملني. وهي بالتايل ما إن يُ

خطوة مهّمة ولكن عملية تحويلهم إىل عمالء مل تكتمل بعد، إذ عادًة ما تعاين الكثري من الرشكات من املتابعة الفّعالة مع
عمالئهم عرب اإلنرتنت.

يعتقد الكثري من أصحاب األعامل أنه من املقبول املتابعة مع العمالء املحتملني يف غضون يوٍم واح د، ولكن تظهر
الدراسات عكس ذلك . يف الواقع، حّدد الخرباء أنه من املرجح أنك ١٠٠ مّرة أكرث احتاماًل من الحصول عىل عميٍل

ا أم ال) إذا ُقمت باملتابعة معه بعد خمس دقائق من تواصله معك ، محتمل وكسبه (مبعنى معرفة ما إذا كان احتاماًل واقعًي
مقابل ٢١ مّرًة احتاماًل من كسبه إذا ُقمت باملتابعة معه بعد ٣٠ دقيقة من تواصله معك. أظهرت الدراسات أنه بعد
انقضاء ٢٠ ساعة عن لحظة التواصل األوىل، تنخفض فرصك يف التواصل مع العمالء املحتملني وكسبهم. فكل محاولة

تواصل تيل تلك املّدة ترُضُّ بفرصة كسبه .

بإمكان بعض الرشكات حّل هذه املشكلة من خالل توخي الحذر ورسعة االتصال بأحد العمالء املحتملني لحظة
تيح للعمالء املحتملني الظهور يف جميع ساعات النهار واليّل ل. ظهور هم علاًم أن التسويق عرب اإلنرتنت يُ

يوج د الكثري من األدوات الرقمية التي ميكن أن تساعدك عىل التأكد من عدم خسارة أي عميل ُمحتمل وأن يتلّقى
 هذا األخري متابعة فورية، خاصًة بعد ظهور أعداد متزايدة من العمالء املحتملني عىل موقعك اإللكرتوين.

 وتشمل هذه األدوات:

ا بالنسبة لبعض الرشكات، فال ميكن ألي من هذه الخيارات أن يحل مكان مكاملة هاتفية مبارشة أو وجًها لوجه لتفاعل أّم
العميل املحتمل. ومع ذلك، ميكن أن تساعد هذه األدوات الرقمية يف الحفاظ عىل مشاركة العمالء املحتملني والحفاظ
ر عالمتك التجارية يف ذهنهم لفرتة كافية حتى يتسنى لك أو ملندوب املبيعات االتصال بهم بينام ال يزالون عىل تصدُّ

إليك. للتحّدث  متحمسني 
التسويق عرب الربيد اإللكرتون ي

تقوم بإنشاء رسائل بريد إلكرتونية
مسبقة يحصل عليها العميل املحتمل

ا بعد أن ميلئ استامرة االتصال تلقائًي
عىل موقعك اإللكرتوين. ميكن لهذه

الرسائل اإللكرتونية تقديم معلومات
أكرث تفصيالً إىل العميل املحتمل

مقارنة مبا هو متوّفر عىل موقعك
اإللكرتوين إذ تسمح لك الكثري من

األدوات عرب اإلنرتنت بإرسال رسائل
الربيد اإللكرتوين مخّصصة لضّم إسم

العمالء املحتملني واملواضيع التي
اهتاممهم. تجذب 

إدارة الدردشة الحية
تتعاقد مع رشكة تقوم بتثبيت نافذة

دردشة تظهر عىل موقعك
اإللكرتوين حيث ميكن للزوار

الدردشة مع ممثل ُم تدرَّ ب . (مُيكن
أن تجري املحادثة األولية بواسطة

برنامج الكرتوين الذي سيطلب
بدوره املعلومات األساسية من

العميل املحتمل ومن ثّم إحالته
ملمثل عن الرشكة. (

مراكز االتصال
تتعاقد مع مراكز اتصال توّظ ف

وتدّر ب املوظفني للتحدث مع
العمالء املحتملني والتأكّد من

 بعض الرشوط األّولية قبل
إليك. تحويلهم 
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ال تتوقف عن تحسني التسويق عرب اإلنرتنت
وفر غوغ ل البيانات ملعظم ماليك املواقع اإللكرتونية مجاًن ا وتساعدك هذه البيانات يف اإلجابة عىل األسئلة التالية :  من أين  يُ

يأيت زوار املوقع اإللكرتوين الخاص يب ؟

  كم منهم أصبح عميل ُمحتمل؟

  ما هي اسرتاتيجيات التسويق التي متنحني أفضل العائدات الستثامرايت ؟لتلقي هذه البيانات، بجي أن تنىشء حساب خاص بك 

عىل موقع إحصاءات غوغل وإضافة رمز تتبع ملوقعك
قة بإحصاءات غوغل لها أن تُوّجهك خالل هذه العملية) . فام إن تُضيف اإللكرتوين (يحتوي غوغل عىل موارد متعلّ

الرمز إىل موقعك اإللكرتوين حتى يبدأ غوغل يف جمع البيانات وعن دئ ذ ميكنك البدء يف عرض تلك البيانات:إذا كنت تتصفح 

بيانات موقعك اإللكرتوين، فسرتى البيانات التالية :

قد يكون من الصعب معرفة كيفية الترّصف بهذه األرقام يف البداية، وحتى عن دما تشه د أي تحسٍن ، لن ينعكس
 ذلك بالرضورة عىل ارتفا ع العمالء واإليرادات لعملك بشكٍل فورّي. غري أنّك إذا شهدت ارتفاًعا يف أعداد املستخدمني وعدد مرات 

زيارة الصفحة، ومتوسط الوقت املستغرق يف التصّفح، فاعلم أنك عىل املسار الصحيح يف ما يتعلّق بتطوير موقعك اإللكرتوين 
وتسويقه. أّما إذا شهدت هذه األرقام انخفاض ا أو تحرك ت يف االتجاه الخاطئ عىل املدى الطويل، عن دئذ، يكون قد حان الوقت 

إلعادة تقييم ما تفعله .إدارة التقييامت عرب اإلنرتنت
عند البحث عن نشاٍط تجارّي معنّي أو أثناء رشاء منتجات معينة وخدمات عرب االنرتنت، يقرأ معظم الزبائ ن

املراجعات عرب االنرتن ت. ل ذلك، تلعُب التقييامت الجيدة دوًرا بالغ األهمية يف جذب عمالء جد د. ومبا أّن املراجعات
ا مع عمالئك السعداء وتطلب بالغة األهمية، غري أن انتظار حدوثها غري كاٍف. يف املقابل، يج ب أن تتواصل شخصيًّ

منهم ترك تعليٍق. مع العلم أن رسائل الربيد اإللكرتوين اآللية هي أيًضا واحدة من الطرق األكرث موثوقية واألقل
إزعاج ا من أجل متابعة عمالئك وطلب كتابة تقيي م . ال تقّدم حوافز مالية للتقييامت وال تطلب من العمالء ترك تقييمه 

أثناء تواجدهم يف عملك .ويف حال تلقت رشكتك تقييم سلبي، فال داعي للذعر. أجب عىل هذا التقييم رسيًعا وحافظ عىل توازنك 
. ال تجادل

العميل بل قم باإلجابة بأسلوٍب مؤّدب ومتعاطف. اعرتف بأساس مشكلتهم أّواًل ومن ثم قم بتصحيح األمور. حاول أيًضا
االتصال بالعميل وتابع املشلكة عن كثب.

معدل االرتداد
النسبة املئوية من الزوار

الذين يغادرون صفحة
معينة من دون أي تفاعل

عىل موقعك .

متوسط الوقت عىل 
الصفحة

متوسط مقدار الوقت 
الذي

يقضيه املستخ دمون يف 
زيارة صفحة معينة أو 

مجموعة من الصفحا ت.

الصفحة مشاهدات 
عدد املشاهدات لصفحة 
معينة أو مجموعة من 

الصفحات الواردة.

املستخدمون
عدد األشخاص الذين

زاروا موقعك اإللكرتوين أو 
صفحة محددة خالل فرتة

زمنية معينة.
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ا ما يعلم املحتالون بقوة تأثري التقييام ت عرب اإلنرتنت، لذا سيحاولون كتابة تعليًقا سلبًيا ملحاولة ولسوء الحظ، غالًب

الحصول عىل تعويٍض من الرشكة، حتى لو مل يكن لديهم أي تفاعل سابق معها. ل ذلك، إذا حدث هذا األمر وكنت متأكًدا

من أنها ليس شكوى مرشوعة من عميل حقيقي، حاول التواصل مع الرشكة املشغلة ملنصة التقييم، سواء كان ت غوغل

أو فيسبوك أو يلب أو أي موقع آخر، بغية رشح املوقف وطلب إزالته.الحكم عىل نجاح اسرتاتيجيات 

بك الخاصة  التسويق 
بغض النظر عن األساليب التسويقية التي تستخدمها، من املهم متابعة النتائج والتأكد من أن جهودك التسويقية تحقق

ر دامئًا مؤرشات األداء الرئيسة التي وضعتها يف خطة التسويق الخاصة بك وحاول عائًدا واضًحا عىل االستثامر. تذكّ

تتبعها لكل أسلوٍب تسويقي تقوم بتطبيقه.فعدم نجاح أسلوٍب ما ال يعني التخيّل عنه عىل الفور. فعملية تطوير رسائل قوية 

وتحديد أفضل القنوات للوصول إىل

ا. غري أنّك قد تتخىّل عن بعض األساليب التي تفشل باستمرار يف تحقيق العائدات، جمهورك املستهدف تستغرق وقًت

حتى بعد تعّرضها للكثري من التعديال ت.

ومن ناحية أخرى، ال تجزم أن األسلوب الذي نجح يف املايض قد يستمّر بالنجاح يف املستقبل. فاألسواق كام عمالؤك

يف تغيري وتجّدد مستمّرين. فحّتى أفضل االسرتاتيجيات قد تحتاج لتقييمها باستمرار بناًء عىل مؤرشات األداء الرئيسة

تي، ماذا اآلن؟ ثم تعديلها أو تجاهلها إذا مل تعد تقدم النتائج املرجوة.ُقمُت بإنشاء خطّ

أّما اآلن، بعد أن حصلت عىل خطة تسويق، فأنت تُدرك كيفية تركيز مواردك املحدودة عىل أفضل الفرص من أجل

زيادة املبيعات حتى تتمكن من تحقيق ميزة تنافسية مستدامة. فقد ترغب يف وضع خطتك التسويقية، ال سيام عرض

القيمة املقرتحة، إلنشاء بياٍن يحّدد مكانة عالمتك التجارية، عىل أن يكون هذا البيان عبارة عن مستند ُمخترص(مجرد

بيان تحديد مكانة  فقرة أو فقرتني) يتضّمن نقاط القوة الفريدة لعالمتك التجارية مقارنًة مبنافسيك.يجيب 

 : التالية  األسئلة  التجارية عىل  عالمتك 
  ملاذا يشرتي العمالء املحتملني منتجاتك، وملاذا يعاو د العمالء الحاليني عملية الرشا ء؟

  عندما يسمع العمالء الحاليون واملحتملون اسم رشكتك، ما الذي يجب أن يجول يف فكرهم ؟تكمن فعالية بيان تحديد مكانة 

عالمتك التجارية باستطاعة أي شخٍص يف الرشكة العودة إىل هذا البيان والتقييم ما إذا

كانت اسرتاتيجية التسويق أو قرار العمل اآلخر يتوافقان مع وضع عالمتك التجارية . وإذا مل يحدث ذلك، فقد ترغب يف

إعادة تقييم تلك اإلسرتاتيجية أو القرار.وأخريًا، تذكر أن خطة التسويق هي عمٌل مستمّر وأن كل جانب من جوانب الخطة، سواء 

كان تحليل نقاط القوة

والضعف والفرص واألخطار أو أطراف وشخصيات جمهورك املستهدف أو مزيج األساليب واالسرتاتيجيات الخاصة

بك، يجب إعادة فحص كلٍّ من هذه العنارص عىل أساس منتظم لالستجابة لتغرّيات السوق والتطور املستمر لعملك.
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توظيف أول موظف

بك الخاصة  التوظيف  اسرتاتيجية  صياغة 
ا من التعقيد إىل عملك وهو عامٌل يتطلب الدراسة والتخطيط عن كث ب. يضيف عامل التوظيف عنرصًا إضافيًّ

 فمن املهم  توظيف األفراد املناسبني وتدريبهم جيًدا وإبقائهم سعداء حتى يتمكنوا من تلبية التزاماتك الرضيبية 

واملتطلبات القانونية  ألخرى.يتطلب تعيني املوظفني وإدارتهم أنظمة معّينة لحفظ السجالت وامتثااًل دقيًقا، باإلضافة إىل 

خطة تدريبية لضامن التنسيق
والجودة يف األداء. لذلك، نحن ننصح بأفضل املامرسات وهي ما ييل:  إعداد وصف وظيفي مكتوب يشري بالضبط إىل ما هو 

متوقع من كل موظف مع التأكّد من وضع مقاييس قابلة إلجراء تقيي م

    أداء لكل وظيفة .
تيب توظيف ُمخترص يوضح ما يل ي :   وضع كُ

• مهمة العمل ورؤ يته  
• سياسات التوظيف مثل أوقات العمل وضبط الوقت واألعياد أو اإلجازات وغريها  

• معايري التوظيفتوج د الكثري من املواد املتاحة التي توفر إطاًرا بغية تطوير دليل توظيف يفي باالمتثال القانوين   
للدولة .  إنشاء عملية التوظيف. تُعترب السرية الذاتية طريقة فّعالة للحصول عىل االنطباع األول للمرشح. لذلك، يجب أن ميأل 

املرشحني
    املختارين منوذج الطلب وأن يحددوا موعد مقابلة . ُقم بطرح األسئلة نفسها عىل جميع املرشحني للمنصب نفسه وقم 

بتوثيق
    املقابلة. بإمكانك العثور عىل الكثري من األمثلة الجيدة ألسئلة املقابلة ومناذج الطلبات عىل شبكة اإلنرتنت. ونظًرا للمهارات

ا ما يطلب أصحاب العمل من املرشحني أداء مهمة معّينة أو إجراء اختبار للقدرا ت.  إنشاء فرتة      املطلوبة للمنصب، غالًب
متهيدية مّدتها ثالثني أو تسعني يوًما يقوم خاللها كل من صاحب العمل واملوظف بتقييم املهارات والتوافق مع

تيب أو منوذج طلب أو غري ذلك) بأن التوظيف يأيت “حسب الرغبة” ا إبراز ترصيح خطي (كُ     الرشكة واملنصب. كام يج ب دامئً

    أي يجوز لصاحب العمل أو املوظف إنهاء اتفاقية العمل يف أي وقت من دون أي سبٍب أو إشعاٍر مسبقيتطلب تعيني

    ملوظفني وإدارتهم أنظمة معّينة لحفظ السجالت وامتثااًل دقيًقا، باإلضافة إىل خطة تدريبية لضامن التنسيق

     والجودة يف األداء. لذلك، نحن ننصح يف بعض الحاالت، قد يكون من املنطقي البدء بتعيني موظّف متدّرج قبل تعيني 

ا ما يكون توظيف موظف بدوام كامل إذ غالًب

موظف متدّرج خياًرا عملًيا ومدروًسا من الجهة املادية للرشكات الصغرية التي بدأت نشاطها التجاري للتو.

أثناء بحثك عن التوظيف التايل األفضل يف والية ميشيغان، قم بزيارة موقع mitalent.org/employer كام توّفر إدارة

املشاريع الصغرية يف الواليات املتحدة الصغرية )SBA( مجموعة مواقع عرب اإلنرتنت خاصة بالتوظيف :
 sba.gov/starting-business/hire-retain-employees/hire-your-first-employee

www.sba.gov/starting-business/hire-retain-employees/hire-your-first-employee
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املهنية املساعدة  أهمية 
يشعر الكثي ر من أصحاب األعامل بالقلق بشأن تكلفة تعيني مستشارين محرتفني. ولكن تُعترب القيمة املدفوعة إىل مستشارين

محرتفني غري ُمكلفة مقارنًة باملكاسب التي ميكن أن تحققها من خالل تخصيص وقتك لألنشطة املدرجة للدخل أو بتكلفة العواقب

التي ميكن تجنبها إذا مل ترتك ب أخطاء عدم االلتزام بالنظم أو عدم تقديم املستندات أو اتخاذ قرارات غري مدروسة.

ما من بديل عن الخدمات املهنية للحفاظ عىل عمل الرشكة ضمن املعايري املالية والقانونية إذ ميكن للمستشارين املحرتفني أن

لوا خطوًة مهّمة يف مرحلة االنتقال من ما أنت عليه اآلن يقدموا املساعدة يف كّل جانب من جوانب األعامل التجارية، وقد يشكّ

ملرحلة توظيف املزيد من املوظفني بدواٍم كامل.

: لتأسيسها  املبكرة  املراحل  التي تحتاجها معظم الرشكات يف  املهنية  الخدمات  يف ما ييل أهم 

  ميكن للمستشارين املاليني مساعدتك يف التعامل مع املحاسبة وضبط الحسابا ت واإلعداد الرضيبي وتحليل التدفق النقدي وتوقعاته.

  ميكن للمستشارين القانونيني مساعدتك يف تنظيم أعاملك مبا يف ذلك العقود واالتفاقيات واالستشارات العامة األخرى .
  ميكن للمرصفيني املساعدة يف القروض والفواتري واالئتامنات .

  ميكن ملتخصيص تكنولوجيا املعلومات مساعدتك يف إعداد األجهزة والربامج واالتصال باإلنرتنت وإدارتها ومراقبتها .

  ميكن لوسطاء التأمني مساعدتك يف الحصول عىل التغطية التي تحتاجها بسعر تنافيس.

  ميكن ملستشاري التسويق أو وكاالت التسويق مساعدك يف إنشاء عالمتك التجارية وموقعك اإللكرتوين وإدارة وسائل

    التواصل االجتامعي الخاصة بك وتطويرعالقا ت عاّمة إيجابية وغريها.

ا ما يشعر إذا مل تكن لديك خربة كبرية يف مجال معني من عملك، فإن التواصل مع مستشار محرتف يُسّهل الكثري إذ غالًب

أصحاب األعامل الصغرية بالعجز بسبب العبء اليومي للعمليا ت. وقد تصبح قادًرا عىل استهالك مهاراتك بشكل أفضل من

خالل العمل مع محرتفني خارجيني للتعامل مع التفاصيل الجوهرية، خاصًة يف وقٍت مبكر أثناء بحثك عن موظفني موهوبني

ُجدد ملساعدتك يف تقديم منتجاتك وخدماتك للزبائن .

ا بالنسبة ملعظم أصحاب األعامل خاصًة أنها يف تطّور مستمر. ميكن للخدمات املهنية االحرتافية ل التكنولوجيا مجااًل صعًب تُشكّ

أ|ن تساعدك يف تحديد أنواع الربامج واألجهزة التي تحتاجها وكيفية االحتفاظ بسجالتك وسجالت عمالئك بشكٍل آمن.

      اكتشف املزيد من املعلومات حول حفظ السجالت واألمن اإللكرتوين يف فصل آخر: “اإلدارة املالية “

املتعاقد املوظّف  مقابل  الدائم  املوظف 
ا بدوام كامل إىل فريق عملك، بإمكانك تعيني موظفني متعاقدين من الخارج أو طلب مساعدة مؤقتة. ولكن،  ًف إذا مل يكن لديك عماًل كافًيا لضّم موظّ

توج د فروقا ت مهمة بني املوظفني واملتعاقدين. فبغض النظر عمن يساعدك يف إنجاز العمل، سيؤثر وضعهم الوظيفي عىل العبء الرضيبي واملسؤولية 

وتكاليف املزايا . إذ تُعترب مسألة املوظف الدائم مقابل املوظف املتعاقد من القضايا الشائكة التي ميكن أن تليها عواقب وخيمة . فعىل سبيل املثال، 

إذا ُقمت بتصنيف موظف عىل أنه متعاقد مستقّل وليس لديك أي أسبا ب منتقّية للقيام بذلك، فق د تنزلق يف مشكلة رضائب العاملة والعقوبات.

مُيكن لدائرة اإليرادات الداخلية تطبيق الكثري من االختبارات املختلفة لتحديد ما إذا كان الفرد موظًفا أو متعاقًدا. فإًذا كنت ترغب يف التعامل مع 

املوظفني املتعاقدين بدالً من املوظفني الدامئني لرشكتك، تأكد من اللّجوء إىل مستشار رضيبي مختص قبل اتخاذ أي قرار .
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مستقلّون متعاقدون 
يُصّنف األفراد مثل األطباء وأطباء األسنان واألطباء البيطريني واملحامني واملحاسبني واملقاولني واملقاولني الفرعيني والعاملني يف االختزال العام أو العاملني 

يف املزادات الذين يعملون يف تجارة أو عمل أو مهنة مستقلة ويقدمون خدماتهم لعامة الناس ُضمن فئة املتعاقدين املستقلّني، غري أن تصنيف هؤالء 

كمتعاقدين مستقلني أو موظفني دامئني يعتمد عىل حالة التوظيف.

تكمن القاعدة العامة يف تصنيف الفرد كمتعاقد مستقل إذا كان يتمتع القائم بالدفع بالحق يف التحكم أو توجيه نتيجة العمل وليس يف

ماهية العمل وكيفية القيام به . فالشخص الذي يعمل كمتعاقد مستقل يخضع لرضيبة العمل الحر.

كمتعاقد مستقل الفرد  يُصّنف  إذا  ما  لتحديد  مفيدة  نصائح 
تٌوجد ثالثة أنواع من األدلة تساعد يف تحديد ما إذا كان لدى الشخص ما يكفي من التحكم واالستقاللية يف عمله ليتم اعتباره متعاقد مستقل :

السلوك
هل تتحكم رشكتك أو لها الحق يف التحكم يف ما يفعله املوظّف وكيف يؤدي وظيفته ؟

الوضع املايل
م القائم بالدفع بالجوانب التجارية لوظيفة العام ل؟ تشمل هذه العوامل كيفية دفع أجور العامل وما إذا هل يتحكّ

كانت النفقات مسّددة والجهة التي توّفر األدوات والتجهيزات وغريها .

نوع العالقة
هل من عقود مكتوبة أو مزايا خاّصة باملوظفني يف ما يتعلّق بالتأمني ودفع اإلجازات والتقاعد وغريه ا؟ هل

ستستمر هذه العالقة؟ هل يُشكل العمل ال ذي يتم تنفيذه جانب رئييس من عملك ؟

يج ب النظر يف كافة العوامل لتحديد ما إذا كان املوظّف متعاقد مستقل. وقد يصعب اإلجابة عىل هذا السؤال إ ذ تشري بعض

املعايري أن العامل هو موظف فيام تشري معايري أخرى أن العامل متعاقد مستقل. ما من عوامل محّددة تُصّنف العامل كموظف أو

متعاقد مستقل، وما من عامٍل واحٍد يكفي التخاذ القرار.

تكمن املسألة يف النظر يف مجمل العالقة ويف قدرتك عىل توجيه العمل والتحكم فيه متاًم ا بالطريقة عينها التي حّدد ت فيها الفر د

موظًفا أو متعاقًدا مستقالً.

SS-8 منوذج
إذا كنت أنت والعامل ال تزاالن غري متأكدين من وضعه القانوين، بإمكانك تعبئة منوذج SS-8 لدى دائرة اإليرادات الداخلية

الخاصة بالواليات املتحدة )تحديد وضع العامل ألغراض رضائب العاملة ورضيبة الدخل الفيدرالية واستقطاع رضيبة الدخل( 

irs.gov/pub/irs-pdf/fss8.pdf

ستقوم دائرة اإليرادات الداخلية مبراجعة الحقائق والظروف وتحديد وضع العامل رسمًيا ولكن قد يستغرق األمر ستة أشهر أو

.SS-8 أكرث. للحصول عىل إجابة إن كنت تقوم بتعيني نفس أنواع العامل ألداء خدمات معينة بشكٍل مستمّر ، ننصحك مبلئ منوذج

ملزيد من املعلومات حول تحديد الفرق بني املتعاقدين املستقلني واملوظفني، قم بزيارة موقع دائرة اإليرادات الداخلية اإللكرتون ي :

irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Independent-Contractor-Self-Employed-or-employee

كام بإمكانك استشارة أخصايئ موارد برشية ُمحرتف .

٦ - توظيف أول موظف

www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss8.pdf
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وتطويرهم املوظفني  تدريب 
يُعتربت دريب املوظفني أمًرا بالغ األهمية. أنت بحاجة إىل موظفني مؤهلني لتمثيل نشاطك التجاري بشكل صحيح، وإضافة قيمة جّيدة إىل 

تيب الخاص بسياسة الرشكة الذي يتضمن وصف  عالمتك التجارية والحفاظ عىل الجودة التي تتوقعها وكسب ثقة العمالء. ل ذلك، يعترب الكُ

وظيفّي يحدد الواجبات واملسؤوليات واملعايري األخالقية ومعايري النجاح أفضل أدوات التوظيف: 
 

من أجل ضامن تنسيق أداء موظفيك وجو دته، ننصحك بأن توثق خطواتك وعملياتك ومتطلبات املهام أو األنشطة املحددة وأن تنشئ خطة 

تدريب للتأكّد من إدراك كل موظف لهذه التقديرات واملتطلبا ت. كم ا ميكن أن يكون التدريب الشامل للموظفني يف مجاال ت خارج وصفهم 

الوظيفي مفيًدا جًدا ألصحاب األعامل الصغرية. وقد يرغب بعض أصحاب العمل االستثامر يف موظفيهم من خالل منحهم الفرص والحوافز 

قة بالتعليم والتدريب املتخصص أو املتقدم. املتعلّ
 

للحفاظ عىل تحفيز املوظفني ومشاركتهم يف األعامل التجارية، قم بتطوير والحفاظ عىل اسرتاتيجيات وأساليب فعالة ذات اتصاالت باتجاهني 

إذ يعترب الكثري من أصحاب األعامل أنه من املفيد تضمني املوظفني يف التخطيط االسرتاتيجي والتشغييل والعمليايت بغية العمل مًعا يف تحديد 

األهداف الفردية التي تساهم يف تحقيق أهداف العمل الشاملة.

املقبول االستخدام  توقعات واضحة مع سياسة  خلق 
باإلضافة إىل اإلنفتاح يف التواصل، يجب التأكد من تحديد التوقعات بوضوحٍ ملوظفيك. يساعد كتيب ووصف وظيفّي واضحي ن املوظفني عىل 

إدراك عملهم وكيفية ترصفهم كموظفني. أما سياسات االستخدام املقبول فهي عبارة عن إرشادات وتوقعات يجب أن توّفرها الرشكة للموظفني 

إلدراك ما هو مسموح به أو غري مسموح به يف ما يخّص استخدام ممتلكات الرشكة. عىل سبيل املثال، قد تتوّفر لديك سياسات تحدد االستخدام 

املقبول ملركبات الرشكة وآالت النسخ أو أنواع أخرى من اآلالت واملعدات.
 

ا الحصول عىل سياسة االستخدام املقبول  امنا هذه، من املهم جدًّ نظًرا للمستوى العايل من التكامل التكنولوجي يف األعامل التجارية يف أيّ

قة مبعدات وأنظمة التكنولوجيا الخاصة برشكتك. كام قد ترغب أيًضا إضافة سياسات تتعلق باملوافقة أو حظر استخدام أجهزة التكنولوجيا  املتعلّ

الشخصية يف مكان العمل إذ تُشكّل سياسات االستخدام املقبول وسيلًة للحّد من مسؤوليتك يف حالة أساء املوظف استخدام معدات الرشكة. كام 

ميكن أ ن تكون مبثابة وسيلٍة للحّد من اضطراب مكان العمل وسريه .
 

درك كّل موظف أي سياسة تابعة للرشكة ، كام يجب توثيق اإلقرار بالسياسة أو السياسات عرب توقيع مسنت د مؤرخ ال بد أن يُ

خاص بالسياسة املطروحة عىل أن تتّم قراءة املستندات وتوقيعها أثناء فرتة توظيف املوظفني الُجدد وتدريبه م.

الجديدة التوظيف  متطلبات 
حتِّّم القانون الفيدرايل يف كافة الواليات ( ٥٠ والية) عىل أصحاب العمل اإلبالغ عن تعييناتهم الجديدة وإعادة تعيينهم إىل الدليل الخاص بكّل  يُ

والية بغية ترسيع تحصيل مدفوعات اإلعالة الخاّصة باألطفال. يلقي هذا املطلب الضوء عىل دور أصحاب العمل كرشكاء رئيس يّن يف الجهود 

املبذولة لتسهيل االستقرار املايل لألرسة وحصول األبناء عىل الدعم الذي يستحقونه. لذلك، يجب اإلبالغ عن ما ييل :

  املوظفون الجدد الذين يقيمون أو يعملون يف والية ميشيغان ويتلّقون األرباح من صاحب العمل مع العلم أنّه يجب
    اإلبالغ عن املوظفني حتى لو عملوا يوًما واحًدا فقط وتم إنهاء خدماتهم .

٦ - توظيف أول موظف
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  املوظفون الذين أُعيد تعيينهم أو استدعائهم بعد ترسيحهم أو فصلهم أو منحهم إجازة بدون أجر أو رصفهم من العمل بعد ستنّي يوًما. كام يجب أن 
يبلغ   

    أصحاب العمل عن أي موظف مدرج اسمه يف الئحة األجور أثناء فرتة التوقف عن الخدمة بهدف الراحة ثم العودة إىل العمل بعد سّتني يوًما عىل أن 
يشمل  

    األساتذة والعامل البدالء والعامل املوسميني وغريهم .

  يجب عىل الوكاالت املؤقتة اإلبالغ عن أي موظف تقوم بتعيينه للقيام مبهمٍة ما. لذلك، يج ب اإلبالغ عن املوظفني مرًة واحدًة فقط إ ذ ال تحتاج إىل إعادة  
    اإلبالغ عنهم يف كل مرة ينتقلون فيها للعمل لجانب زبوٍن جدي د . ولكن، يجب إعادة اإلبالغ عنهم عند إعادة التوظيف إذا انقطع العامل عن الخدمة أو  

    لديه فجوة يف األجور.

 
للمزيد من املعلومات التفصيلية ومناذج التقارير، اتصل مبركز عمليا ت التوظيف الجديد يف والية ميشيغان عىل الرقم

 أو عرب زيارة املوقع التايل:  

mi-newhire.com/#/public/public-landing/login

 
الرواتب الرضائب عىل 

يجب أن يلتزم أي نشاط تجاري مع موظفني مبتطلبات استقطاع رضائب الرواتب الفيدرالية الحكومية. وينبغي أن تلتزم باملواعيد النهائية واملتطلبات 

املختلفة أو أن تلجأ إىل شخٍص مختّص. تنقسم األنواع الريئ سة للرضائب عىل الروات ب يف ميشيغان عىل الشكل التايل :

  اقتطاع رضيبة الدخل )الفيدرالية والوالئية واملحلية إن وجدت(

)FICA( الضامن االجتامعي الفيدرايل ورضيبة الرعاية الطبية  

)FUTA( قانون رضيبة البطالة الفيدرالية  

)UIA( رضيبة البطالة يف ميشيغان  

 
ا. عادة ، يتوقع أصحاب األعامل دفع حوايل ١٦ يف املائة من سحوباته م الستيفاء األنواع األربعة  يخضع كل موظف يف عملك لهذه الرضائب وأنَت ُضمًن

من الرضائب املذكورة أعاله ويف ما ييل املزيد من املعلومات حول رضائب الرواتب املختلفة املدرجة بحسب األقسام التالية :

الدخل   اقتطاع رضيبة 
يجب أن يقتطع أي صاحب عمل لديه موظًفا واحًدا أو أكرث رضائب الدخل الفيدرالية والوالئية من الرواتب املدفوعة للموظفني مبا يف ذلك رضيبة 

الدخل التابعة لكّل مدينة. ملعرفة ما إذا كانت املدين ة تفرض أي رضائب، يج ب االتصال باملسؤول عن الرضائب الخاص باملدينة أو بأمني الصندوق .زد 

ع ىل ذلك وجوب كل موظ ف تعبئ ة استامرة اإلعفاء من اقتطاع رضائب الدخل الفيدرالية واستامرة اإلعفاء من االقتطاع الرضيبي يف والية ميشيغا ن إ 

ذ ستقو م رشكتك باقتطاع رضيبة معني ة من رواتب املوظفني مبا يف ذلك ما ييل :

الفيدرالية الرضائب 
للحصول عىل املزيد من املعلومات حول اقتطاع رضيبة الدخل الفيدرالية، تواصل مع دائرة اإليرادات الداخلية عىل الرقم

irs.gov  ٨٠٠ - ٨٢٩ - ٤٩۳۳ أو قم بزيارة املوقع: 

الرضائب الوالئية
قبل تعيني املوظفني، يجب أن يتسجل صاحب العمل عرب اإلنرتنت عىل mto.treasury.michigan.gov أو عرب االتصال بوزارة 

املالية الخاصة بوالية ميشيغان عىل الرقم ٥١٧ - ٦۳٦ - ٤٦٦٠ . تختلف متطلبات اإليداع الحكومية بناًء عىل الرضائب الحكومية 

التي يجب اقتطاعها. بإمكانك مراجعة كتيب تسجيل الرضائب التجارية يف والية ميشيغان عىل اإلنرتنت عىل املوقع التايل:  

michigan.gov/documents/taxes/518_10-17_605471_7.pdf

٦ - توظيف أول موظف

www.irs.gov
www.michigan.gov/documents/taxes/518_10-17_605471_7.pdf
https://mi-newhire.com/#/public/public-landing/login
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الرضائب الوالئية
اتصل بأمني الصندوق الخاص مبدينتك لتحديد ما إذا كانت رضيبة الدخل الخاصة بتلك املدينة سارية عىل موظفيك الجد د. فإذا

توجب دفع هذا النوع من ا لرضائ ب، ميكن ألمني صندوق الخاص باملدينة تقديم استامرات التسجيل املطلوبة.

الطبية   والرعاية  االجتامعي  الضامن  اقتطاع رضيبة 
باإلضافة إىل رضائب الدخل الفيدرالية، يوج ب القانون الفيدرايل أصحاب العمل اقتطاع وإيداع رضائب الضامن االجتامعي من رواتب املوظفني . إذ 

يتحّتم عليهم أيًضا دفع مبلغٍ متساٍو علاًم أن معدالت الرضائب والحد األقىص لألرباح الخاضعة للرضيبة قد تختلف من سنٍة إىل أُخرى. إ ن أحدث 

أو عن طريق االتصال بالرقم ٨٠٠ - ٨٢٩ - .٤٩۳۳
  irs.gov املعلومات متوفرة عىل الرابط  

البطالة   للتأمني ضد  الفيدرايل  القانون 
مينح القانون الفيدرايل للتأمني ضد البطالة الصالحية لدائرة اإليرادات الداخلية بتحصيل الرسوم ولوزارة العمل التابعة للواليات املتحدة بدفع 

املصاريف اإلدارية من أجل تشغيل أنظمة البطالة الحكومية. فإذا ُقمت بتقديم طلب لتحديد هوية صاحب العمل )EIN( إىل جان ب دائرة 

اإليرادات الداخلية واإلبالغ عن تعيني املوظفني، ستقوم دائرة اإليرادات الداخلية بجمع معلومات تتضمن مناذج عن الودائع الرضيبية الخاصة 

بقانون الفيدرايل للتأمني ضد البطال ة ومنوذج عن التقرير السنوي. للمزي د من املعلومات حول رضيبة القانون الفيدرايل للتأمني ضد البطالة 

irs.gov والنامذج ومتطلبات اإليداع، تواصل مع دائرة اإليرادات الداخلية عىل الرقم ٨٠٠ - ٨٢٩ - ٤٩۳۳ أو عرب اإلنرتنت عىل املوقع:  

البطالة   الواليئ ضّد  التأمني 
تدير وكالة التأمني ضد البطالة برنامج التأمني ضد البطالة يف والية ميشيغان الذي يعمل عىل جمع رضائب ضّد البطالة من أصحاب العمل وتوّفر 

ا للعامل العاطلني عن العمل بغري إرادتهم. ويقوم أصحاب العمل بدفع كل من الرضائب ضّد البطالة الوالئية والفيدرالية، وال ميكن  دخاًل مؤقًت

إجراء أي خصومات من رواتب املوظفني لتغطية هذه الرضائب .
 
تُعترب أي رشكة تقوم بتوظيف شخًصا واحًدا أو أكرث رشكة مساهمة يف والية ميشيغان حيث يج ب أن تُسجل اسمها لدى وكالة التأمني ضد البطالة 

التي بدورها توّف ر خدمة التسجيل عرب اإلنرتنت والحصول عىل رقم حساب صاحب العمل، مع العلم أنها عملية رسيعة وسهلة وأكرث مالءمة من 

إرسال النامذج عرب الربيد .

فمن خالل التسجيل عرب اإلنرتنت، ميكنك الحصول عىل رقم حساب صاحب العمل الخاص بك، مع العلم أنها عملية رسيعة وسهلة وأكرث مالءمة 

ام.  من إرسال النامذج عرب الربي د . فمن خالل التسجيل عرب اإلنرتنت، ميكنك الحصول عىل رقم حساب صاحب العمل الخاص بك يف أقل من ثالثة أيّ

للتسجيل عىل اإلنرتن ت، قم بزيارة املوقع:  

michigan.gov/uia/0,1607,7-118--89978--,00.html

 
يحتوي كتيب تسجيل الرضائب التجارية يف والية ميشيغان أيًضا عىل منوذج رقم ٥١٨ للتسجيل الورقي، وهو أداة مرجعية يف متناول اليد حتى إذا 

ُقمت بالتسجيل عرب اإلنرتنت. بإمكانك الحصول عىل النموذج عىل الرابط:  

michigan.gov/documents/taxes/518_10-17_605471_7.pdf

يُطلب من صاحب العمل املساهم (الرشكة املساهمة) تقديم التقارير الرضيبية إىل وكالة التأمني ضّد البطالة يف نهاية كل فصل

ا للمعدالت املطلوبة مع العلم أن معدالت ومتطلبات املساهمة قد تختلف . (ثالثة أشهر) ودفع الرضيبة الحكومية ضّد البطالة وفًق

للمزي د من املعلومات قم بزيارة املوقع michigan.gov/uia أو تواصل مع وكالة التأمني ضّد البطالة عىل الرقم: ٨٠٠ -

۳٦ -  ٩٩٤۳٨

٦ - توظيف أول موظف

www.irs.gov
www.irs.gov
www.michigan.gov/uia/0,1607,7-118--89978--,00.html
www.michigan.gov/documents/taxes/518_10-17_605471_7.pdf
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ونظمه العمل  لقوانني  امتثالك  من  التأكُّد 
قة  عىل أصحاب العمل التقّيد بالتزامات قانونية وأخالقية لتوفري مكان عمل آمن ومنصف. لذا يج ب التقّيد باألنظمة الحكومية والفيدرالية املتعلّ

بالصحة والسالمة يف مكان العمل كام هو منصوص عليه من قبل إدارة السالمة والصحة املهنية يف والية ميشيغا ن . يقدم قسم استشارات التعليم 

والتدري ب التابع إلدارة السالمة والصحة املهنية يف والية ميشيغان مساعدة مجانية عىل مستوى السالمة والصحة ألصحاب العمل واملوظفني 

عىل حدٍّ سواء مع مجموعة واسعة من الخدمات املخصصة ملساعدة املديرين واملوظفني يف إنشاء والحفاظ عىل سالمة وصحة مكان العمل. 

للمزي د من املعلومات حول خدمات استشارات التعيل م ، اتصل عىل الرقم ٨٠٠ - ٨٦٦ - ٤٦٧٤ أو قم بتحميل منشور املعلومات عىل الرابط : 

michigan.gov/documents/dleg/wsh_cet0165_216929_7.pdf

 

ا يجب أن يعرض أصحاب العمل يف والية ميشيغان أيًضا ملصقات معينة يف مكان العمل علاًم أن هذه امللصقات ُمتوّفرة مجانً

عند مختلف الوكاالت الحكومية. بعض امللصقات الرئيسة واألنظمة املرتبطة بها مرفقة أدناه، ولكن قد تحتاج إىل املزيد من

امللصقات الخاصة بعملك إذا توجب عليك متطلبات إضافية مبوجب النظام القضايئ الفيدرايل أو الحكومي.
 

ففي نهاية هذا الفصل قامئة بامللصقات املطلوبة عىل املستوى الحكومي والفيدرايل ومعلومات االتصال بالوكالة وللمزيد من

املعلومات حول ملصقات السالمة عليكم بزيارة:

الخاصة   االحتياجات  األمريكيون ذوو  قانون 
يتوجب عىل أصحاب العمل االمتثال لقانون األمريكيني ذوي االحتياجات الخاصة إ ذ يقوم هذا القانون بتأمني الحقوق املدنية

لألفرا د من ذوي االحتياجات الخاصة عىل أن تكون مامثلة لتلك املقدمة لألفراد عىل أساس العرق واللون والجنس واألصل

القومي والعمر والدين. كام مينع هذا القانون التمييز الوظيفي ضد األشخا ص م ن ذوي االحتياجات الخاصة إذا كان مبقدرتهم أداء

املهام األساسية للوظيفة مع أو من دون ترتيبات تيسريية معقولة. فبذلك، تضمن تكافؤ الفرص لألفرا د من ذوي االحتياجات

الخاصة يف األماكن العامة والوظائف ووسائل النقل والخدمات الحكومية املحلية والوالئية واالتصاالت.
 

وللحصول عىل املنشورات واملعلومات حول قانون األمريكيني من ذوي االحتياجات الخاصة، تواصل مع وزارة العدل التابعة

ada.gov  للواليات املتحدة عىل الرقم ٨٠٠ - ٥١٤ - ٠۳٠١ أو عرب اإلنرتنت عىل الرابط:  

مكان عمل خال من املخدرات  
يجب أن ينتبه أصحاب العمل للمشاكل الناتجة عن تعاطي املوظفني للمخدرات والكحول وكيف ميكن أن يؤثر هذا التعاطي عىل

ا من املخدرات و/أو الكحول، تواصل مع إدارة عملهم ومكان العمل. للمزيد من املعلومات حول برامج جعل مكان العمل خالًي

خدمات الصحة النفسية واضطراب تناول املواد املسببة لإلدمان ( SAMHSA ) عىل الرقم ٨٠٠ - ٩٦٧ - ٥٧٥٢ أو عرب زيارة

samhsa.gov املوقع:   

العمل   تكافؤ فرص 
تعمل اللجنة األمريكية لتكافؤ فرص العمل عىل تطبيق القوانني الفيدرالية التي تُقايض التمييز بني املتقدم لوظيفة أو املوظف

عىل أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس (مبا يف ذلك النساء الحوامل كذلك التمييز نسبًة للهوية الجنسانية والتوجه الجنيس)

أو األصل القومي أو العمر أو االحتياجات الخاصة أو املعلومات الوراثية. كام متنع هذه اللّجنة التمييز ضد فرد معنّي ألنه رفع

دعوى قضائية عن التمييز أو شارك يف تحقيٍق حول التمييز. ومن األفعال املناهضة للتمييز املدرجة ضمن اللجنة األمريكية

لتكافؤ فرص العمل نذكر الجوانب الثالث التالية :

٦ - توظيف أول موظف

www.michigan.gov/documents/dleg/wsh_cet0165_216929_7.pdf
www.ada.gov
www.samhsa.gov
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السن بسبب  التوظيف  يف  التمييز  قانون 
مينع هذا القانون أي شكل من أشكال التمييز ضد املتقدمني عىل 

وظيفة أو املوظفني الذين تزيد أعامرهم عن أربعني عاًما بسبب 

تقّدمهم يف السن.

)EPA( قانون املساواة يف األجور
ال ميكن ألصحاب العمل أن يدفعوا للموظ فني اإلنا ث أجور أقل من 

تلك املدفوعة للموظفني الذكور مقابل عمل متساٍو يتطلب مهارات 

الجهد واملسؤولية. متساوية 

)PDA( الحمل  بسبب  التمييز  قانون 
مينع هذا القانون التمييز الوظيفي عىل أساس الحمل ألنه يتعلق بقدرة املوظف أو عدم قدرته عىل العمل .

  )FLSA( العادل  قانون معايري العمل 
يحدد قانون معايري العمل العادل الحد األدىن لألجور ومتطلبات أجور العمل اإلضايف وأنظمة حفظ السجالت ومعايري توظيف

الشباب التي تشمل املوظفني يف القطاع الخاص والقطاعات الوالئية والفيدرالية واملحلية. 

يكون املوظفون التابعة وظائفهم إىل قانون معايري العمل العادل إما “معفيني” أو “غري معفيني”. ميكن للموظفون غري املعفّيون تقايض مقابل عمٍل إضاف 

ا” من متطلبات العمل اإلضاف ي التابعة لقانون معايري العمل العادل عىل إيفاء عمله  ي عىل عكس املوظفني املعفّيني. يستند تصنيف املوظف “معفًي

الختبارات صارمة خاصة باألجور والواجبا ت. للمزي د من املعلومات قم باستشارة أحد املتخصصني املؤهلني يف املوارد البرشية أو محامي التوظيف . أّما 

للحصول عىل املزيد من املعلومات حول قانون معايري العمل العادل، قم بزيارة املوقع:   

dol.gov/whd/flsa

والطبية   العائلية  اإلجازة  قانون 
يسمح قانون اإلجازة العائلية والطبي ة للموظفني الذين بحوذتهم سنة كاملة عىل األقل يف الخدمة بالحصول عىل ١٢ أسبوًعا كإجازة غري مدفوعة األجر 

أو بدافع والدة أو تبني طفٍل أو لرعاية أنفسهم أو طفلهم املريض أو زوجهم أو أحد الوالدين الذي يعاين من مشكلة صحية خطرية. يُطبق قانون اإلجازة 

ا أو أكرث. للمزي د من املعلوما ت، قم بزيارة موقع وزارة العمل الخاص بالواليات املّتحدة:   العائلية والطبية عىل املؤسس ات التي تضم خمسون موظًف

dol.gov/whd/fmla

قانون الحد األدىن لألجور يف والية ميشيغان  
ميكن أن يختلف الحد األدىن لألجور مع مرور الوقت كام مُيكن أن يختلف عىل املستوى الفيدرايل والوالئ ي إذ يتوجب عىل أصحاب العمل الخاضعني 

لقانون الحد األدىن لألجور وفق هذين املستويني دفع املعدل األعىل املطب ق . يرسي القانون العام رقم ١۳٨ عىل أصحاب العمل يف والية ميشيغان الذين 

يف ُعهدتهم موظفني أو أكرث يف السادسة عرش من العمر أو أكرث مع العلم أن هذا القانون يشمل الحد األدىن لألجور والعمل اإلضايف والوقت التعوييض 

ومعدالت األجور للموظفني الذين يتلقون إكرامية. للمزي د من املعلومات التفصيلية عن الحد األدىن لألجور املُعتمد يف والية ميشيغان قم بزيارة املوقع 

  
michigan.gov/documents/lara/FY_2015_Section_702_4th_Quarter_UIA_504108_7.pdf

   :

  أو االتصال بقسم األجو ر والساعا ت عل ى الرقم ٥١٧ - ٢٨٤ - ٧٨٠٠

مبعز  الهجرة  بوثائق  االحتفاظ  يجب 
ل عن سجالت املوظفني عىل أن ال يتّم 

إدراجها يف ملفات األفراد.

٦ - توظيف أول موظف

www.dol.gov/whd/flsa
www.dol.gov/whd/fmla
www.michigan.gov/documents/lara/FY_2015_Section_702_4th_Quarter_UIA_504108_7.pdf
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بأسعار معقولة   والعناية  املرىض  قانون حامية 
قد تحصل تغيريات يف املستقبل حول قانون حامية املرىض والعناية بأسعار معقولة (املعروف أيًضا باسم قانون الرعاية امليرسة) مقارنًة بتاريخ طباعة هذا 

الدليل إذ ال تزال هذه األنظمة سارية املفعول وقد تّم إدراج هذا القانون لضامن حصول األمريكيني عىل تأمني صحي عايل ال جودة وبأسعار معقولة. 

  ال تُطّبق معايري قانون حامية املرىض والعناية بأسعار معقولة إذا ما من موظفني يف رشكتك .

عترب صاحب العمل الذي بعهدته أقّل من خمسني موظًفا بدواٍم كامل وأو ما يعادله رشكة صغرية وال يتطلّب منه توفري     التأمني الصحي للموظفني   يٌ

عترب صاحب العمل الذي بعهدته أكرث من خمسني موظًفا بدواٍم كامل وأو ما يعادله رشكة كبرية وأمامه مسؤوليات متعلقة    يٌ

    بالتأمني الصحي الذي يوّفره ملوظفيه بدوام كامل وكيفّية تطبيق ه

ميكن العثور عىل املزيد من التفاصيل حول قانون حامية املرىض والعناية بأسعار معقولة وما إذا كان يُطّبق عىل الرشكات الصغرية أو الكبرية واحتامل تغيريه 

مع مرور الوقت عىل الرابط: irs.gov/affordable-care-act/employers أّما للحصول عىل معلومات التسجيل باإلضافة إىل كيفية تأثري قانون حامية املرىض 

.HealthCare.gov والعناية بأسعار معقولة عىل عملكم، ق م بزيارة املوقع

الخدمات املوحدة   التوظيف يف  التوظيف وإعادة  قانون حقوق 
مينع قانون حقوق التوظيف وإعادة التوظيف يف الخدمات املوحدة التمييز بني املوظفني املتطّوعني أو الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية. فعند عودة 

جنود االحتياط من جوالت الخدمة الفعلية التي تقل عن خمس سنوا ت، يجب إعا دتهم إىل وظائفهم القدمية أو إعطائهم وظائف مامثلة . ملعرفة املزيد 

حول قانون حقوق التوظيف وإعادة التوظيف يف الخدمات املوح دة، قم بزيارة الرابط:   

dol.gov/agencies/vets/programs/userra/userra_fs

للمزيد من املعلومات حول قوانني التوظيف والتمييز، تواصل مع قسم الحقوق املدنية يف والية ميشيغان عرب اإلنرتنت، ق م

بزيارة الرابط: michigan.gov/mdcr أو باالتصال عىل الرقم ٥١٧ - ۳۳٥ - ۳١٦٩ . أّما للحصول عىل معلوما ت حول

قانون تكافؤ الفرص، قم بزيارة الرابط: eeoc.gov أو االتصال عىل الرقم ٨٠٠ - ٦٦٩ - ٤٠٠٠ .

والسالمة الصحة  معايري 
يتعني عىل أصحاب العمل االمتثال ملعايري الصحة والسالمة والقوانني الفيدرالية والحكومية مبوجب قانون إدارة السالمة

والصحة املهنية يف والية ميشيغ ان. للحصول عىل الئحة كاملة مبعايري السالمة والصحة، تواصل مع إدارة السالمة والصحة

املهنية يف والية ميشيغان عىل الرقم ٥١٧ - ٢٨٤ - ٧٧٧٧ أو عرب زيارة موقعهم عىل اإلنرتنت :  

michigan.gov/miosha

رصد اإلصابات واألمراض يف مكان العمل
ا ما يتم التغايض عنها يف معايري إدارة السالمة والصحة املهنية يف والية ميشيغان هي مطالبة من املكونات الرئيسة التي غالًب

أصحاب العمل بتسجيل اإلصابات واألمراض التي تّم رصدها يف مكان العمل واإلبالغ عنها. فالتخلّف عن التسجيل واإلبالغ قد

يلحقهم بالكثري من العقوبات ومذكرات التوقيف. يجب أن يحتفظ كل صاحب عمل بسجالت عن :

  الوفيا ت ذات صلة بالعمل (يجب اإلبالغ عنها يف غضون مثاين ساعات عرب االتصال عىل رقم اإلبالغ عن الوفيات ٨٠٠ - ٨٥٨ - ٠۳٩٧

  اإلصابات واألمراض التي تتوافق مع واحٍد أو أكرث من معايري تسجيل الحالة مبا يف ذلك أيام اإلجازة

  العمل املقّيد

  االنتقال إىل منصٍب آخر
  العالج الطبي

  فقدان الوعي

  اإلصابة مبرض خطري تم تشخيصه من قبل أخصايئ الرعاية الصحية

  البرت املرتبط بالعمل، أو فقدان العني أو االستشفاء الداخيل ألي موظف )يجب اإلبالغ عن ذلك يف غضون ٢٤ ساعة عىل حصول الحادث.(

٦ - توظيف أول موظف

www.dol.gov/agencies/vets/programs/userra/userra_fs
www.michigan.gov/miosha
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تُوّفر إدارة السالمة والصحة املهنية يف والية ميشيغان مناذج للتسجيل وإعداد التقارير باإلضافة إىل نظاٍم عرب اإلنرتنت وللحصول عىل املزيد من 

املعلومات، قم بزيارة املوقع : Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-11407_30929---,00.html أو عرب االتصال عىل الرقم ٥١٢ - ٢٨٤ - ٧٧٧

العاّمل تعويضات 
تفرض جميع الواليات عل ى أصحاب العمل توفري التأمني الصحي لجميع املوظفني يف ما يتعلّق باألمراض واإلصابات التي

تحدث يف حرم الرشكة. وعادًة ما تُدفع االستحقاقات عرب رشكة تأمني بالنيابة عن صاحب العمل، عىل الرغم من أنه قد تتم

املوافقة عىل قيام بعض الرشكات الكبرية بالتأمني الذايت.
 

يوجد ما يقرب الخمسامئة تصنيف مختلف لتأمني تعويضات العامل بناًء عىل نوع العمل الذي يعتمده صاحب العمل مع اختالف

أسعار التصنيفات بني رشكات التأمني. تُوّفر رشكات التأمني مزايا مختلفة وخطط تقييم للخربات وخطط تصنيف جداول العمل

وجداول خصم متميزة، لها أن تُؤثر عىل ميزانية أصاحب العمل، لذا تسّوق بعناية.
 

تتوفر معلومات إضافية واستشارية لدى وكالة تعويض العاّمل التابعة لقسم الرتخيص والشؤون التنظيمية التابعة لوالية ميشيغا ن

عرب االتصال عىل الرقم ٨٨٨ - ۳٩٦ - ٥٠٤١ أو زيارة موقعهم: 

michigan.gov/wca

العمل يف والية ميشيغان املطلوبة يف مكان  امللصقات 
يف ما ييل قامئة مبلصقات مكان العمل املطلوبة يف والية ميشيغان وروابط الحصول عليها .

۳٠٠ السنوي لإلصابات واألمراض، استامرة  امللخص 
Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_11407_30453-174563--,00.html

املوظفني لجميع  ميشيغان  العاملة يف  قانون ضامن 
michigan.gov/documents/uia/1710_Notice_to_All_Employees_Poster_3-16_516388_7.pdf

التمييز ر  يُحظّ الذي  ميشيغان  قانون 
michigan.gov/documents/mdcr/Discrimination_poster_2017_2_554046_7.pdf

العمل أثناء  ميشيغان  املهنية يف والية  والسالمة  الصحة 
Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_11407_30453-174563--,00.html

أوراق بيانات سالمة املواد
Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_11407_30453-174563--,00.html

القانون ميشيغان مبوجب  بوالية  الخاصة  املطلوبة  والساعات  األجور  ملصقات 
Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-59886_27909-152535--,00.html

املخربين يف والية ميشيغان قانون حامية 
Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_11407_30453-174563--,00.html

٦ - توظيف أول موظف

www.michigan.gov/wca
www.Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_11407_30453-174563--,00.html
www.michigan.gov/documents/uia/1710_Notice_to_All_Employees_Poster_3-16_516388_7.pdf
www.michigan.gov/documents/mdcr/Discrimination_poster_2017_2_554046_7.pdf
www.Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_11407_30453-174563--,00.html
www.Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_11407_30453-174563--,00.html
www.Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-59886_27909-152535--,00.html
www.Michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_11407_30453-174563--,00.html
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العمل مكان  يف  الفيدرالية  املطلوبة  امللصقات 
يف ما ييل قامئة مبلصقات مكان العمل املطلوبة من قبل الحكومة الفيدرالية وروابط الحصول عليها .

! القانو ن  إنه  املهنية:  الصحة والسالمة 
osha.gov/sites/default/files/publications/osha3165.pdf

العمل فرص  تكافؤ  قانون 
www1.eeoc.gov/employers/poster.cfm

الحد األدىن لألجور العادل، ملصق  العمل  قانون معايري 
dol.gov/whd/flsa/ (قد تحتاج إىل النزول إىل أسفل الصفحة للعثور عىل روابط امللصقات)

حقوق املوظف للعامل من ذوي االحتياجات الخاصة مع الحد األدىن لألجور
dol.gov/whd/regs/compliance/posters/disabc.pdf

والطبية العائلية  اإلجازة  قانون  املوظف مبوجب  حقوق 
dol.gov/whd/regs/compliance/posters/fmlaen.pdf

الوطنية العمل  قانون عالقات  املوظف مبوجب  حقوق 
nlrb.gov/news-publications/publications/employee-rights-poster

التوظيف وإعادة  النظامية  التوظيف  قانون حقوق  حقوقك مبوج ب 
dol.gov/sites/dolgov/files/VETS/legacy/files/USERRA_Private.pdf

للموظفني الكذب  قانون حامية جهاز كشف  املوظف:  حقوق 
dol.gov/whd/regs/compliance/posters/eppac.pdf

لعملك مطلوبة  أخرى  ملصقات 
قد تحتاج إىل ملصقاٍت أخرى ألنواع معينة من األعامل أو ظروف العمل. للمزيد من املعلومات، قم بزيارة موقع

.dol.gov/general/topics/posters :وزارة العمل التابعة لل واليات املتحدة عىل الرابط

٦ - توظيف أول موظف

www.osha.gov/sites/default/files/publications/osha3165.pdf
www1.eeoc.gov/employers/poster.cfm
www.dol.gov/whd/regs/compliance/posters/disabc.pdf
www.dol.gov/whd/regs/compliance/posters/fmlaen.pdf
www.nlrb.gov/news-publications/publications/employee-rights-poster
www.dol.gov/whd/regs/compliance/posters/eppac.pdf
www.dol.gov/general/topics/posters
dol.gov/sites/dolgov/files/VETS/legacy/files/USERRA_Private.pdf
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Funded in part through a cooperative agreement with the U.S. Small Business Administration. 
All opinions, conclusions or recommendations expressed are those of the author)s( and do not 
necessarily reflect the views of the SBA.

الواردة  التوصيات  أو  واالستنتاجات  اآلراء  جميع  املتحدة  الواليات  يف  الصغرية  املشاريع  إدارة  مع  التعاون  اتفاقية  طريق  عن  التمويل  جرى 

الصغرية.  املشاريع  إدارة  آراء  بالرضورة  تعكس  وال  (املؤلفني)  املؤلف  نظر  وجهات  عن  تُعرّب 

michigansbdc.org




