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؟ينورتكلإلا عقوملا وه ام

 ىلع ةنزخمو ضعبلا اهضعبب ةطبترملا تاحفصلا نم ةعومجم وه ينورتكلإلا عقاوملا -
     .تنرتنالا يلع دوجوم مداخلا اذه ) Server(  مداخلا يمسي ناكم يلع ةنيعم ةحاسم

 داوم وأ تاموسر وأ ٍروص وأ ٍصوصن ىلع يوتحت نأ نكمي ينورتكلالا عقوملا تاحفص -
.خلا.....ويديفلا عطاقم و ةكّرحتمو ةتباث ةيرصب وأ ةّيعمس

  نيلمتحملا كئالمع نكمتيل عقوملا تافلم عفر متي زاهج وه رفريسلا وا مداخلاو -
. ملاعلا يف ناكم يا نم تقو يا يف ةمادختسا نم نييلاحلاو
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؟ ينورتكلالا عقوملا اذه يلا لوصولا متي فيك
 لثم تنرتنالا تاحفصتم مادختساب تنرتنالا ربع ينورتكلالا عقوملا يلا لصولا متي -
 يف بتكي يذلاو )URL( عقوملا طبار مادختسب كلاذو  ... خلا سكوف ريف وا مورك لجوج

: يلاتلا نم نوكتي يذلا و بيولا حفصتم يف ناونعلا طيرش

.ةّيملاعلا ةّيتوبكنعلا ةكبشلا ينعت يتلا   : www
.عقوملا مسا وه و : )Domain name( قاطنلا مسا
 تدادتمالا رهشأو ،رخآ ىلإ عقوم نم فلتخت تادادتما هذهو : عقوملا دادتما عون

.)com, .net, .edu, .gov, .org, .info.( يه

 قاطنلا مسا

ةّيملاعلا ةّيتوبكنعلا ةكبشلا

عقوملا دادتما

www.wasiladev.com
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؟ينورتكلإلا عقوملا تانوكم

: مه ، ةيساسا ءايشا ةثالث نم تنرتنالا ىلع ينورتكلا عقوم ىا نوكتي -

.)domain( نيمود وأ قاطنلا يمسي ام وا عقوملا مسا .1

.)Host( ةفاضتسالاب يمسيام عقوملا تافلم نيزخت ةحاسم .2

.) files(  عقوملل ةيجمربلا تافلملا .3
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"Domain"

"ينورتكلإلا عقوملا تانوكم"

"files"

"Host"



: عقوملا مسا الوأ
 ةرايز ةلالخ نم اونكمتيل عقوملا راوز ةمدختسي يذلا عقوملا مسإ نع ةرابع وهو 
 لثم دادتمب امئاد طبترم مسالا اذه نوكيو ةرشابم عقوملا
).com, .net, .edu, .gov, .org, .info(.
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"Domain"



: نيزختلا ةحاسم ايناث
 عقوملا تافلم ةفاك نيزخت متي رفريس وأ مداخ نع ةرابع يه نيزختلا ةحاسم ةطاسبب
 هب لاصتإلا متي يكل عقوملل قاطنلا وأ نيمودلا ناونعب هطبر متيو هيلع ينورتكلالا

 اهنمو ةيناجملا اهنمف هذه نيزختلا تاحاسم نم عاونأ دجويو هتايوتحم ةدهاشمو
 لالخ نم تاحاسملا هذه يلع لوصحلا متي و ةريغصلاو ةريبكلا اهنمو ةعوفدملا
لثم ةصصختملا عقاوملا

: عقوملا تافلم اثلاث
 تافلم و ةجمربلا تافلم لثم اهنم نوكتي يتلا تافلملا يه ينورتكلالا عقوملا تافلم
.عقوملا اهيوتحي يتلا تامولعملا تافلمو روصلا تافلمو ميمصتلاو

.hostalizer.com

فيد ةليسو ةكرشل    ةظوفحم عبطلا قوقح

WWW.Wasiladev.com
هريثأت .. هفادهأ .. هتيمهأ ينورتكلإلا عقوملا

WWW.Wasiladev.com
6

"Host"

"files"



 ةانقك ينورتكلإلا عقوملا
ةيقيوست

يناثلا لصفلا
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ةيقيوست ةانقك ينورتكلإلا عقوملا
 فرعي ام وهو يراجت لمع جذومن يلع ساسالا يف ةمئاق ةكرش يا نا فورعملا نم -
 :حيضوتلل اويديفلا دهاش ) Business Model Canvas( لاب

 حيضوت و فيصوتل ةيوق ةادا وه يراجتلا لمعلا جذومن ربتعي اويديفلا يف عوضوم وه امكو
 تاونقلا نم ةعومجم ربع اهئالمع يلا اهتامدخ ميدقت يف ةاشنملا هعبتت يذلا بولسالا
 ءانبل ةيسيئرلا راجحالا جذومنلا اذه مضي ثيح ةكرشلا اهيلع زكترت يذلا  حابرالا ينج ضرغب
.ةكرشلا
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"يراجتلا لمعلا جذومن"



 اهلالخ نم عيطتست يتلا تاونقلا نم ةعومجم كلتمت ةكرش يا نا اقباس انحضو امك-
.نيلمتحملا ءالمعلاو اهئالمع حئارش يلا اهتامدخ ميدقت و لصاوتلا

 ةهجاو يه تاونقلا هذهو اهئالمع نيبو ةكرش يا نيب لصولا ةقلح تاونقلا لكشتو -
.ليمعلا ةبرجت يف امهم ًارود بعلت يتلاو ءالمعلا اهسملي يتلا هاشنملا

ةيقيوست ةانق

؟ ةيقيوست ةانق ينعم ام
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 ةمدخلا / ةميقلا
 نم ةمدقملا
ةكرشلا

ةحيرش

ءالمعلا



؟  ةيقيوستلا تاونقلا عاونا
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: ةكولمملا تاونقلا الوأ
 عم هتميق ديزت ةكرشلا لوصا نم لصا دعت يتلا و ةكرشلل ةكولمملا تاونقلا يه و -
.تقولا رورم
  رامثتسا وه تاونقلا هذه يلع فرصت يتلا تاقفنلل حيحصلا يبساحملا ةيجوتلا نوكي و 

.ةكرشلا يلع فيلاكت تسيلو لصا يف

 رجتم - ليابوملا قيبطت - ةكرشلل ينورتكلالا عقوملا : تاونقلا هذه ةلثما نم و -
ةكرشلا

 ةيسيئر ماسقا ٣ يلا تاونقلا ميسقت متي

"ةكولمم تاونق"
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: ةعوفدملا تاونقلا ايناث
 تاونقلا هذه نم ام ةكرش ديفتست يكلو ريغلل ةكولمم نوكت يتلا تاونقلا يه  و -
.اهنم ةدافتسالاو تاونقلا هذه مادختسا لباقم  ةكلاملا ةكرشلل عفدت نا بجي

 فيراصم وه تاونقلا هذه يلع فرصت يتلا تاقفنلل حيحصلا يبساحملا ةيجوتلا نوكيو
   .ةكرشلا يلع ةيقيوست

 موقت و اهل ةيقيوست ةانقك كوبسيف مادختساب ةكرشلا موقت امدنع لاثملا ليبس يلع
 ضعب عفدب موقت اهنكل كوب سيفلا كلتمت ال كلاذب يهف ةلومم ةينالعا تالمح لمعب
.ءالمعلا نم هنيعم ةحيرش يلا لصتل ةينالعالا تالمحلا مدختست يكل كوب سيفل لاملا

"ةعوفدم تاونق"
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: ةبستكملا تاونقلا اثلاث
 يلع اهعفانمو اهدئاوف دوعت و نيعم لكشب ةكرشلا اهمدختست يتلا تاونقلا يه و -
.تقولا رورمب ةكرشلا
 يتح تقولا رورمب الا اهجئاتن رهظت ال لئاسولا هذه مادختسا نأل ةبستكم تيمس و 
.ةكرشلل ةبوغرملا جئاتنلا ققحت

 تاكرحم ةئيهت ينعت و SEO (Search engine optimization) : تاونقلا هذه ةلثما نمو
 .ثحبلا

 يلع يلوالا جئاتنلا يف كتكرش عقوم روهظ وه  SEO مادختسا يلع ةبترتملا عفانملاو
 امم كعقوم يلا راوزلا نم ديزم بلج يف دعاست ةميظع ةزيم ةذه و ثحبلا تاكرحم
.نيلمتحم ءالمع راوزلا ءالؤه لوحت صرف ةدايز يف دعاسي

"ةبستكم تاونق"
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؟ يرخالا يلع ةيقيوستلا تاونقلا نم عون ليضفت  كلاذ ينعي له

 يقاب يلا ةجاحب سيل وهف ةينعم ةيقيوست ةانق يلع دمتعا اذا هنا سانلا دعب دقتعي -
.يرخالا ةيقيوستلا تاونقلا

 ةيقيوستلا تاونقلا عاونا نم عون لكل نا انحضو امك هنال ادج ئطاخ موهفم اذهو
يرخالا ةيقيوتلا تاونقلا فادها يقاب نع امامت ةفلتخم ةنيعم فادها

 ةكرشلا تاعيبم ةدايز يلع لمعلا وه و دحاو فده يف نوكرتشي اعيمج مهنكالو 
.ةفلتخملا ةيقيوستلا تاونقلا نيب فالتخالا ةجوا ضعب حضون يلاتلا لودجلا يف

ةكولمملا تاونقلا ةبشلا ةجوا

 لثمت ةيقيوست ةانقك -

.ةكرشلل ةهجاو   

 ميدقتل ةيقيوست ةانقك -

تاعيبملاو عيزوتلا ةمدخ   

.ةكرشلل   

ميدقتل ةيقيوست ةانقك - 

 ءالمعلا معدو مييقت ةمدخ    

ةمدقت يتلا تاجتنملل    

.عيبلا ةيلمع دعب ةكرشلا     

يلوالا جئاتنلا يف روهظلا -

.ثحبلا تاكرحم يلع   

لاب يمسي ام باستكا -

word of mouth      

لالخ نم كتامدخ رشتنت نا  

 .اهنع سانلا مالك   

  نوكت تنا -

Market influencer

قرافلا عنصت نا عيطتست

 زيمتلاو نيسفانملا طسو 

 .كتامدخ رشتنت  مهنع

تاجتنمل عيرسلا جيورتلا -

 .ةكرشلا تامدخو 

 حئارش دنع يعولا ةدايز -

كتامدخ نع ءالمعلا   

.كتاجتنم و   

تاموصخلاو ضورعلا جيورت -

ةيدجلا تامدخلاو تاجتنملا و  

.ءالمعلا نم هنيعم تائفل 

 يلا راوزلا نم ديزم بذج -

 ينورتكلالا كعقوم   

 .ليابوملا قيبطت يلا وا   

 ةيفارغج قطانم فادهتسا -

حئارش نم ءالمعو ةديدج   

.ةفلتخم    

ينورتكلالا عقولا  -

ليابوملا قيبطت -

 SEO ثحبلا تاكرحم ةئيهت  -

Brand Content - يوتحملا ةباتك  

.كوب سيفلا تانالعا -

.لجوج تانالعا -

 ضرغ
مادختسالا

ةلثما

ةعوفدملا تاونقلا ةبستكملا تاونقلا



 ةانقك ينورتكلا عقوملا مادختسا ةيمها
:ةيقيوست
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 ديزت اهلوصا نم لصأو  ةكرشلل ةكولمملا تاونقلا نم ينورتكلالا عقوملا نا رابتعاب
 يف رامثتسا وه يبساحملا اههيجوت نوكي هيف تاقفن يا نا و تقولا رورم عم ةتميق
 ةرشابم ةيقيوست ةانقك ينورتكلا عقوملا مادختسا يلع ةبترتملا دئاوفلا ناف لصا
 .ادج ةريثك ةكرشلا عم ءالمعلا لصوتل

 :كلاذ يلع ةبترتملا دئاوفلا ضعب و ينورتكلالا عقوملل تامادختسالا ضعب يلي اميفو

ةيقيوست ةانق
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: ةكرشلل ةهجاو لثمت ةيقيوست ةانقك ينورتكلإلا عقوملا مادختسا الوأ
 اهل ةهجاو نوكيل اهسفنب فيرعتلل طقف ينورتكلالا عقوملا مدختست تاكرشلا ضعب
. اهيسفانم طسو

:مادختسالا كلذ يلع ةبترتملا دئاوفلا ضعب
.ةكرشلا تامدخ و تاجتنم نع ءالمعلا يدل يعولا ةدايز -
.كتكرش نع ةيفاك تانايب دوجو مدع ةرطاخم يلع ءاضقلا -
.ةكرشلا تاجتنمو تامدخ زيزعتل يفارغجلا عقوملا يف عسوتلا -
.عقوملا راوز ماما ةقثلاو ةيقادصملا ةدايزل مهتاقيلعتو ءالمعلا ءارآ ضرع -
.ناكم يا نمو تقو يا يف كنع ديزملا فرعمل ءالمعلا عم ةعيرس لصاوت ةليسو قلخ -
 .نيسفانملا طسو يفارتحا لكشب روهظلا -
 يلا مهليوحتو راوزلا باطقتسا وه ينورتكالا عقوملا نم فادهالا مها دحا نا ثيح -
 .مهعم لصاوتلا تامولعم كرتل مهبذج قيرط نع كلاذو نيلمتحم ءالمع

 

 

"ةكرشلل ةهجاو لثمت ةيقيوست ةانق"
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 تاعيبملاو عيزوتلا ةمدخ ميدقتل ةيقيوست ةانقك ينورتكلالا عقوملا مادختسا ايناث
: ةكرشلل
 يقاب يلا اهتاجتنمل ةيفاضا عيزوت ةانقك ينورتكلالا عقوملا مدختست تاكرشلا ضعب
.) يرخالا عيبلا و عيزوتلا ذفانم ( يرخالا تاونقلا
 

:مادختسالا كلذ يلع ةبترتملا دئاوفلا ضعب

 نم ةريغ سكع يلع عوبسالا مايا لاوط ةعاس ٢٤ ةحوتفم ةانق ينورتكلالا عقوملا -
 .عيزوتلا تاونق
 ليمعلا نال  ءارشلا ةيلمع ءانثا ةودعاسيو ليمعلا يلع نوفرشي ةلامع جاتحي ال -
 رسيو ةلوهسب ةلماك ءارشلا ةيلمعب موقيو ةمات ةيرحب عقوملا يف لقنتلا عيطتسي
 - ءالمعلا ةمدخ - تاجتنملا ماسقا نيلؤسم - فيظنتلا(  ةلامعلا هذه ةفلكت رفوي كلاذو
. )خلا......- ريشاكلا
 ينعي كلاذو  ملاعلا يف ناكم يا نم ينورتكلالا عقوملا يلا لوصولا نكمي -
 ةدايز اضياو نيلمتحملا ءالمعلا دادعا ةدايز يلاتلابو ءالمعلا نم ربكا ةدعاق فادهتسا
.تاعيبملا ةبسن
.ةحيرمو ةلهس ءارش ةبرجتب مهعاتمتساو ءالمعلا يلع تقولاو دهجلا ريفوت -
 عيبلا ذفانم يقاب لثم ةلماك تاعيبم ةبسن ققحي نا ينورتكلالا عقوملا عيطتسي -
  .نايحالا ضعب يف اهيلع قوفتي لب يرخالا
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"تاعيبملاو عيزوتلا ةمدخ ميدقتل ةيقيوست ةانق"

 معدو مييقت ةمدخ ميدقتل ةيقيوست ةانقك ينورتكلالا عقوملا مادختسا اثلاث
:عيبلا ةيلمع دعب ةكرشلا اهمدقت يتلا تاجتنملل ءالمعلا

 

 عيبلا ةيلمع دعب  ءالمعلا معدل ةيفاضا ةانقك ينورتكلالا عقوملا مدختست تاكرشلا ضعب
 . مهتاراسفتسا نع ةباجالا يف مهدعاست يتلا تانايبلا عيمج مهل رفوت ثيح

:مادختسالا كلذ يلع ةبترتملا دئاوفلا ضعب
 ةبسن عافترا يف دعاست ءالمعلل ةحيرم و هلهس ةقيرطب عيبلا دعب ام معدلا ةمدخ ميدقت -
 رثكا طابترا يلا يدؤي اذهو ةكرشلا اهمدقت يتلا تاجتنملاو تامدخلا نع ءالمعلا ءاضر
. ةكرشلا يدل ةيراجتلا ةمالعلاب
 ةقثلا ةدايز يلع دعاسي كلاذ و ةكرشلا اهمدقت يتلا تاجتنملا مييقت يف ءالمعلا ةدعاسم -
 .اهئالمعو ةكرشلا نيب

 



 ينورتكلإلا عقوملا رثأ
 ةدايزو تاكرشلا حاجن يلع
 تاعيبملا

ثلاثلا لصفلا
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 ةدايزو تاكرشلا حاجن يلع ينورتكلإلا عقوملا رثأ
 تاعيبملا
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 ةزيمتم ةيقيوست ةانق ةلعجت ةريثك تازيمم ينورتكلالا عقوملل نإف لبق نم انركذ امك
 تاونقلا نم هريغ نع ةكرشلا حاجن يف ريبك لكشب دعاسيو تاكرشلل وا دارفالل ءاوس

. ةيقيوستلا
  هيف ام و ينورتكلا عقومل ككالتما يلع ةبترتملا راثالا نع ملكتن فوس لصفلا اذه يف
.تاعيبملا ةدايزو كتكرش حاجن يلع دعاست ةيقيوست ةانق ةلعجت تازيمم  نم

 زيمتي يتلا بناوجلا يه ام ، ادج ةريثك بناوج يلع موقي ةكرش يا حاجن نا فورعملا نم
 ةدايز يلع اهدعاسي و ةكرشلل ةيسفانت ةزيم يطعت يتلا و ينورتكلا عقوم دوجو اهب

. اهتاعيبم
 يف ينورتكلالا عقوم دوجو دعاسي و ةكرش يا حاجن يف دعاست رصانع ةتس يلي اميف
: ةكرشلا حاجن يف كلاذ دعاسي امم ريبك لكشب اهمعد

.ةكرشلا يلع فرعتلا و ةيراجتلا ةمالعلا ةميق - ١
.ةكرشلا لوصا ةميق و مجح - ٢
لوصولا ةيناكما و ةكرشلا تاجتنمو تامدخ ةيطغت يذلا قوسلا مجح - ٣

.ددج ءالمعو قاوسا يلا 

 

.ةكرشلا تاعيبم مجح - ٤
 .عيبلا دعب معدلا ةيلمعو ءالمعلا ةمدخ ةدوج - ٥
 .ةكرشلا تاجتنمو تامدخ نع ءالمعلا ءاضر ةبسن - ٦



:ةكرشلا يلع فرعتلا و ةيراجتلا ةمالعلا ةميق .١
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 يف دعاسي لكشب اهراهظا يف ينورتكلالا عقوملا دعاسي ةمهم طاقن ةثالث يلي اميف
:كتكرشب ةصاخلا ةيراجتلا ةمالعلا ةميق معد

: ةكرشلا نع تامولعملا ريفوت-
 ناكم يا نمو تقو يا يف  ةكرشلا يلع فرعتلا ةيلباق ءالمعلل ينورتكلإلا عقوملا رفوي

 و ةكرشلا ةيفارتحا نع يباجيإ عابطنا ليمعلل يطعي ينورتكلإ عقوم دوجوف ، ملاعلا يف
 نيوانع .. لامعألا ةقباس .. ةكرشلا تاجتنم حفصت هنكميف ،اهتاجتنم و اهتامدخ ةدوج
 ،ةكرشلا نع ةماع تانايب .. نيقباسلا ءالمعلا ءارآ .. عورفلا

 ةكرشلا رقم راز دق هنأك و رمألا ودبيف نيكلهتسملا يدل ةقبسم ةيفرعم ةيفلخ رفوي امم
.ةكرشلل ليمع يلإ عقوملل رئاز نم لوحتلا ةصرف دادزت يلاتلاب و لعفلاب

"ءالمعلا يدل لصاوتلا تامولعم رفوت يتلا تاحفصلا دحا"
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:ةلوهسب كتامولعم ثيدحت -
 ةديدش ةلوهسب تاجتنملا ةرادا و عقوملا تامولعم ثيدحت  ينورتكلالا عقاوملا كل حيتي

 مدختسملل مادختسالا ةلهس مكحت ةحول لالخ نم ةعوبطملا لئاسولا سكع ىلع
. يداعلا

"ماظنلا ريدمب ةصاخلا مكحتلا ةحول"



فيد ةليسو ةكرشل    ةظوفحم عبطلا قوقح

WWW.Wasiladev.com
هريثأت .. هفادهأ .. هتيمهأ ينورتكلإلا عقوملا

WWW.Wasiladev.com
22

:كتكرشب ةصاخلا ةيوهلا نيوكت -
 نم اهيلإ ةراشإلا نكمي يتلا و ،ةكرشلل ةيراجتلا ةمالعلا ءالمعلا كردي نأ يرورضلا نم
 و ةئبعتلا لكش ،اهتلاسر و ةكرشلا راعش ،نيعم ميمصت ،ةددحم ناولأ رايتخا لالخ
 ،خلإ.. تاجتنملل فيلغتلا

 ناولأب هميمصتك ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم اهزاربإ نكمي صئاصخلا هذه لك و
 ةيكيمانيد ةقيرطب اهتازيمم و تاجتنملا تافصاوم ضرع و ةكرشلل ةيراجتلا ةمالعلا
.ءالمعلا يدل ةكرشلا نع ةينهذ ةروص تبثت
 رود هل هلخاد تامولعملا بيترتو همادختسا ةلوهس و ينورتكلالا عقوملا دوجو يلاتلابو
.مهريكفت ىف ةيراجتلا كتيوه خسرتل كئالمعب طيحت ةلماكتم ةرئاد نيوكت ىف ريبك

"ميمصتلا يف ةكرشلا ةيوه راهظا"



: ةكرشلا لوصا ةميق و مجح .٢
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 ةدايز يف ينورتكلا عقوم دوجو رثؤي فيك حضوت ةيمهالا ةياغ يف نيطتقن يلي اميف
:ةكرشلا لوصا ةميقو مجح

:ةكرشلا لوصأ نم لصأ ينورتكلالا عقوملا -
 يلع نوكت  هيف تاقفن يا دعت و ةكرشلا لوصا نم لصا ينورتكلالا عقوملا نا انركذ امك
 ةيقيوست و ةيلام دئاوع نم اهيلع بترتيس امل فورصم تسيل و لصا يف رامثتسالا ليبس
.ةكرشلا يلع ةريبك

:ةكرشلل ةكولمم ةيقيوست ةانق -
 عفانم ةدع ةيلع بترتي كلذ و ةكرشلل ةكولمم ةيقيوست ةانق وه ينورتكلالا عقوملا
.اهنمض نم ةكرشلل

 ةزيم هذهو ملاعلا يف ناكم يا نم عوبسالا مايا لاوط ةعاس ٢٤ ةحاتم ةيقيوست ةانق -
 .يرخالا ةيقيوستلا تاونقلا نم ةريغ يلع قوفتي ةلعجت

 ةتميق ديزت املك ةكرشلا لوصأ نمض نم لصأ دعي ينورتكلإلا عقوملا يلاتلابو ،،
،،ةكرشلا لوصا ةميق ديزت

 ءالمعلا تاجايتحإ مئاليل ءاشت امفيك هميمصت و هاوتحم ليدعت اهناكمإب ةكرشلا نا  -
 ينورتكلإلا عقوملا لعجي ام اذه و ،ةبولطملا ةيقيوستلا ةيلعافلا قيقحت مث نمو
 يعامتجإلا لصاوتلا تاحفص تاحفص لثم يرخالا ةيقيوستلا تاونقلا نم ةريغ نع اًفلتخم
.ةمدخلا يمدقم طورش و تاسايسب اهيف ديقتلا متي يتلا



 تاجتنم و تامدخ ةيطغت يذلا قوسلا مجح .٣
:ةكرشلا
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:ةديدج قاوسأل لوصولا -
 لالخ نم ةصنملا راوز نع تامولعم عمج ةيناكمإ ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا رفوي 
 ،تاراسفتسإلا لاسرإ دنع ةنيعم تانايب بلط وأ ليجستلا

 تامدخب مامتهإ مهيدل نيذلا صاخشألا ديدحت نكمي اهليلحت و تانايبلا هذه عمج دنع
 حئارش وأ ةديدج قاوسأ ديدحت نكمي يلاتلاب و مهزكرمت نكامأ ديدحت مث نم و ةكرشلا
.اهفادهتسا نكمي ةديدج ةيقيوست

:كيلإ ءالمعلا لوصو و ءالمعلا ىلا لوصولا ةلوهس -
 ءانع و دوهجم لذب وا تقولا ديدحت ًاددجم ءالمعلا فلكتي نل ىلاحلا ايجولونكتلا رصع ىف
 اهيلإ لوصولا مهنكمي ىتلا تاجتنملا و تامدخلا نولضفيس لب ,ةكرشلا ناكم ىلإ لوصولا
 يا نود مهل بسانملا تقولاو تنرتنالا لالخ مهل ةبسانملا ةظحللا ىف ةلوهسلا ىهتنمب
.يرخا تارابتعا

"ةكرشلا تاجتنم حفصت"



:ةكرشلا تاعيبم مجح .٤
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؟اهحابرأ ةأشنم يأ ققحُت فيك طيسب لاؤس انحرط ول

 .بسكت امم لقأ قفنُت نا كلاذ و ةطيسب ًاضيا ةباجالا نوكت فوسف
 قيوست ةانقك ينورتكلالا عقوملا يلع ةكرشلا تدمتعا اذا تاقفنلا ليلقت متي فيك
.لمعلا ديق كعقوم ءاقبإل اًيرهش ريثكلا فلكتت نل كنا ثيح ةيسيئر عيبو

 عقوم دوجو قيرط نع اهتاقفن ليلقت يف ةكرشلا دعاست طاقن ةينامث يلي اميف
:ينورتكلا

:ةلامعلا ريفوت -
 ةيلمع ءانثا ةودعاسيو ليمعلا يلع نوفرشي ةلامع جاتحي ال ينورتكلالا عقوملا دوجو 
 ةلماك ءارشلا ةيلمعب موقيو ةمات ةيرحب عقوملا يف لقنتلا عيطتسي ليمعلا نال  ءارشلا
 - تاجتنملا ماسقا نيلؤسم - فيظنتلا(  ةلامعلا هذه ةفلكت رفوي كلاذو رسيو ةلوهسب
. )خلا......- ريشاكلا - ءالمعلا ةمدخ

: رثكا ءارش تابلط لابقتسا -
 كنكمي  يلاتلابو ملاعلا يف ناكم يا نم ينورتكلالا عقوملا يلا لوصولا نكمي 
 ربكا ةدعاق فادهتسا ينعي كلاذو )ًءاسمو اًحابص( دعوم يأ يف ءارشلا تابلط لابقتسا

.تاعيبملا ةبسن ةدايز اضياو نيلمتحملا ءالمعلا دادعا ةدايز يلاتلابو ءالمعلا نم
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:ءارشلا ةيلمع راركت-
 رثؤي كلاذو ةحيرمو ةلهس ءارش ةبرجتب مهعاتمتساو ءالمعلا يلع تقولاو دهجلا ريفوت

. ءارشلا ةيلمع راركت يلع
 يقاب لثم ةلماك تاعيبم ةبسن ققحي نا  عيطتسي ينورتكلالا عقوملا نا تاساردلا تتبثا و
  .نايحالا ضعب يف اهيلع قوفتي و لب يرخالا عيبلا ذفانم

:كعقوم ليلحتل ةينورتكلالا تاودالا مادختسا -
 تاعومجم ىلإ كئالمع ميسقت و ليلحتل كعقوم ىف اهجمد نكمي ةيقيوست تاودا رفوتت

يرخألا مهتامامتهإب اهطبر و سنجلا و يفارغجلا عيزوتلا بسح و ةيرمع

 و كتاجتنم و كتامدخل اهبذجيام و ءالمعلا نم ةعومجم لك ةعيبط نع لضفأ ةروص كلتمتل
 ميسقت عيطتست اذه يلع ءانبو  كئالمع نم ةعومجم لكل بسنألا تاجتنملا و تامدخلا يأ

  ةعرس يف دعاسي و راوزلا هابتنا بذج يلع لمعي  اذه و ازيمت رثكا ةقيرطب كتاجتنم ضرع و
. مهيدل ءارشلا رارق ذاختا

"تانايبلا ليلحتل لجوج ةادا"
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:ءالمعلا فادهتسا ةداعا -
 مادختسا نكمي و كئالمع نع تامولعم و تانايب عمج ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم عيطتست

ةديدجلا تاجتنملاو ضورعلا لضفا لاسراب مهفادهتسا ةداعا يف تانايبلا هذه

 يتلا لكاشملا يلع عالطالاو ءارشلا ةيلمع اولمكي مل نيذلا ءالمعلل معدلا ريفوت اضيا و
.كتكرش ءالمع اضر ةبسن عافترا يلا يدؤي امم اهلح يف مهتدعاسمل مههجاوت

:ليوحتلا تالدحم عفر -
 ءادا ليلحتب موقت يتلا تاودالا ضعب لالخ نم نيكلهتسملا كولس ليلحت و ةفرعم  دعاسي
 ليوحت تالدعم عفر يف  دعاست ةميمصت تارارق ذختت نا ) ةيارحلا طئارخلا لثم(  عقوملا
. ) conversion rate( نيكلهتسم يلإ نيلمتحملا ءالمعلا

"نيكلهتسملا كولس ديدحت ةادا"
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:تارارقلا ذاختا يف دعاست تايئاصحا -
 ددع يلع فرعتلا اهلالخ نم عيطتسي ماظنلا ريدمل مكحت ةحول ينورتكلإلا عقوملا عم دجوي
 تاراسفتسإلا و ءالمعلا تاليضفت ،اهضرع مت يتلا تاجتنملا رثكأ نمضتت تايئاصحإ و راوزلا
 ،هنيعم تامدخ ليصافت نع ةلسرملا

 رثكأ ،اًبلط تاجتنملا رثكأب قلعتت جئاتن يلإ لوصولا نكمي اهليلحت و تانايبلا هذه عمج دنع
.خلإ.. ةبولطملا تاليدعتلا

"تايئاصحالاب ةصاخلا مكحتلا ةحول"
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:ينورتكلالا عقوملل ءادألا تالدعم سايق -
 نم ةفلتخم تامولعم يلع لوصحلا اهلالخ نم نكمي تانايبلا نم ةريبك تايمك رفاوت دنع

،ينورتكلالا عقوملل ءادألا تالدعم اهمهأ

 تالدعم نع تارشؤم يطعي نأ نكمي طاشنلا مجحب هتنراقم و يلاحلا ءادألا سايق نأ ثيح 

 ) ROI( رامثتسإلا يلع دئاعلا لدعم ديدحت مث نم و تاجتنملا يلع بلطلا مجحب ؤبنتلا و  ءادألا

 نوكي ةرئادلا هذه و ،يلبقتسملا عضولل ةكرشلا ةئيهتل ةيلاح تاءارجإ ذاختإ نكميف

 اهيلع موقت يتلا تانايبلا كلت هريفوتل ينورتكلإلا عقوملا وه اهيف يسيئرلا لماعلا

.لماكلاب ةيلمعلا

"ءادالا سايقب ةصاخلا مكحتلا ةحول"



:عيبلا دعب معدلا ةيلمع و ءالمعلا ةمدخ ةدوج .٥
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 ءالمعلا اهنع ثحبي يتلا تازيممالا مها نم عيبلا دعب معدلا ةيلمع نا هيف كش ال امم
 يف ةكرشلا دعاسي امم ةزيملا هذه ينورتكلالا عقوملا رفوي فيك ،ةكرش يا رايتخا دنع
: حاجنلا

:نيميدتسم ءالمع ىلإ مهليوحت و ءالمعلا ىضر -
.عيبلا دعبام ةمدخ يه ءالمعلا اهنع ثحبي ىتلا ميقلا مهأ نم
 ةقالعلا ىلع ظافحلا و عيبلا دعب ام ةمدخ ميدقت ىف تاودالا مهأ دحا ةينورتكلالا عقاوملا و
 و لضفا لكشب تاجتنملا مادختسا ىلع هتدعاسمو هتالكشم لحل ليمعلا عم ةبيطلا
.هعم لصاوتلا

 ةرماغملا مدع نولضفي ءالمعلا نم ربكألا ةبسنلا نأ تايئاصحإلا و تاساردلا تتبثأ ثيح
.اهتمدخو ةددحم ةكرش نع مهؤاضر دعب ىرخأ تاكرش عم لماعتلاب
 نكت مل ول ىتح اهيب نوقثي ىتلا تاكرشلا تاجتنم ةبرجتل ليمت ةريبك ةبسن نإف سكعلاب لب

 ةحلم ةجاح كانه

"ءالمعلا معدب ةصاخلا ةحفصلا"
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:ةلوهسب كئالمع تاراسفتسا ىلع ةباجالا -
 فلكي ام ,ةلئسألا سفن كراشتت ءالمعلا نم ةريبك ةبسن نا ىلا تايئاصحألا ضعب تراشا
.ةرركتملا ةلئسألا سفن ىلع ةباجإلل دهجلا و تقولا ةكرشلا و ةسسؤملا

 مهتراسفتسإل ةعيرس تاباجا ىلع لوصحلا مهنكمي ثيح ءالمعلل ةمهم ةدئاف نمكت انهو
 و تقولا رمثتست نا كنكمي مث نم ,كعقوم ىف مهعم تامولعملا ةكراشم لالخ نم
.كتكرشو كعورشمل ةيمها رثكا يرخا ةطشنا ىف دوهجملا

"ةعئاشلا ةلئسالا و معدلا ةحفص"



 تاجتنمو تامدخ نع ءالمعلا ءاضر ةبسن.٦
:ةكرشلا
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:ءالمعلا ءاضرو ةقث ةدايزل ادج ةيوق بابسا يلا ةكرشلاب صاخ ينورتكلا عقوم دوجو يدؤي

:تقولا دودحب دييقتلا مدع -
 حاتم وهف ،هيلإ لوصولل ةددحم ديعاومب طبترم ريغ هنأ ينورتكلإلا عقوملا تازيمم نم
 هوديري ٍتقو يأ يف ةكرشلاب لاصتإ يلع ءاقبلا نم ءالمعلا نكمي ام وه و ،تقولا لاوط

.ءالمعلا عم لماعتلا يف ةكرشلا اهعبتت يتلا ةنورملا تاسايس سكعي يذلا رمألا

:كئالمع دنع ةقثلا عرز
 ,سمألا ءالمع عابط سفنب مويلا ءالمع دعي مل نكلو ,ةريثك ءالمعلا دنع ةقثلا تاببسم
.كلامعأ ضرعم وا كبتكم ىف كتامدخ نع اوفرع ول ىتح كنع نوثحبيو نولأسيس
 وا مهتامدخ نم يأ ىمامتهأ ريثيو ةرم لوأل ةكرش وا بتكم روزأ امدنع ,آيصخش
.ءارشلا رارق ذاختا لبق تنرتنألا نع ثحبأ ىننإف ,مهتاجتنم
 ينورتكلإ عقوم ميمصتف ,تنأ الإ كتامدخ نع و كنع ثدحتي نم لضفا نوكي نل عبطلابو
 ىلع مهعجشيو ةيثحبلا تاساردلا بسح مهتقث ديزي كئالمعل تامولعملا ريفوتو كتكرشل
-.كعم لماعتلا رارق ذاختا



ةمتاخلا
ثلاثلا لصفلا
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 فيد ةليسو ةكرش اندعاست نكممالا نم له
:ينورتكلالا يعقوم ءانبل
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 اهئالمع معد يف فد ةليسو ةكرش يعست ةقباسلا تاونسلا رادم يلع ف، معن عبطلاب
 عقاوملا ةجمربو ميمصت( اهتامدخ قيرط نع مهتدعاسم و ملاعلا لوح نيدوجوملا
.)ليابوملا تاقيبطتو ةينورتكلالا

 نكاما نم تاكرش عم لمعلا يلع نم ةليسو ةكرش تنكمت ةقباسلا ةسمخلا تاونسلا لالخ
 - ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا - اناغ - ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا( لثم ملاعلا نم ةفلتخم
 اضياو يرخالا لودلا نم اهريغ و ) ... ةيبرعلا رصم ةيروهمج - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

.ةريبكلا تاكرشلا يلا ةئشانلا تاكرشلا نم ةفلتخم عيراشم ماجحا يف
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انعم نواعت

+20 (100) 006-1180 :تاعيبم

رصن ةنيدم - يلهالا يدانلا - هبهو قيفوت دمحم10

Sales: info@wasiladev.com
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