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إلكترونيوة وباإلنترنو ت لوللك يههور لنوا عندما نتحدث عن التسويق اإللكتروني فإننا نتحدث عن مفهوم التسويق المورتب  بمفواميم 

.إللكترونيةثالثة مفاميم أساسية سنتحدث عنها ومي مفهوم األعمال اإللكترونية ومفهوم التجارة اإللكترونية ومفهوم اإلدارة ا

:مفهوم اإلدارة اإللكترونية

إلكترونيواأن دون أن ي و"إن مفهوم اإلدارة اإللكترونية وبكول بسوا ة موو  طر إنجوا   الماوامالت  اإلداريوة  وتقوديم  التودمات الااموة 

".الامالء من االنتقال إىل اإلدارات شتصياأ إلنجا  ماامالتهمن من أجل استتدام أمثل للوقت والمال والجهد

:وتتكون اإلدارة اإللكترونية من مفهومين رئيسين مما

الحكومة اإللكترونية⧫

األعمال اإللكترونية⧫

:األعمال اإللكترونيةمفهوم 

للكمبيووتر أول مون اسوتامل مولا المصوطلح للتمييوز ( IBM)م حيث كانت شركة 1997إىل سنة " األعمال اإللكترونية"مصطلح ياود 

إم فووإن األعمووال  مووا بووين أناووطة األعمووال اإللكترونيووة وأناووطة التجووارة اإللكترونيووةن وحسووش مووا ورد فووي تاريووف شووركة أي بووي 

لتوي تنفول مدخل متكامل ومرن لتو يع قيمة األعمال المميزة من خالل رب  النهم بالامليات التاصة المنهمة ا": اإللكترونية تاني

".من خاللها أناطة األعمال الجومرية بطريقة مبسطة ومرنة وباستتدام تكنولوجيا اإلنترنت

التوريوود والمقصووود بامليووات المنهمووة منووا جميووع الامليووات التاصووة بالمنهمووة موون الماليووة والموووارد الباوورية  واإلنتووا  والتاوو يل و

إلكترونووي يطلووق عليهووا األعمووال  والتتووزين والتسووويق والمبياووات وأي عمليووة موون عمليووات المنهمووة عنوودما تتحووول عوو  نهووام 

.اإللكترونية

:اإللكترونيةمفهوم التجارة 

إلكترونية لتمكين عمليات التبادل ما بين  رفين أو أكثر بما في ( eCommerce)التجارة اإللكترونية  ذلك بيع مي استتدام وسائل 

.نيةوشراء المنتجات والتدمات وبناءأ ع  ما سبق ذكره تصبح التجارة اإللكترونية وجهاأ فق  من أوجه األعمال اإللكترو

إلكترونين ومولا اعتقواد خوا    e-Commerceفمصوطلح التجوارة  اإللكترونيوة . مناك من ياتقد أن التجارة اإللكترونية مي تسويق 

.اللي ال يقتصر ع  عمليات البيع والاراء كما في حالة المتاجرة Marketingمنه إىل التسويق  Tradingمو أقرب إىل المتاجرة 

مفهوم التسويق اإللكتروني

اإلدارة 
اإللكترونية

التجارة 
اإللكترونية

األعمال 
اإللكترونية

Email البريد اإللكتروني

E-Marketing التسويق اإللكتروني

E-Banking المصارف اإللكترونية

E-Engineering الهندسة اإللكترونية

E-Supplying التجهيز اإللكتروني
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مفهوم التسويق اإللكتروني

عموالء عو  اإلنترنوت التسويق اإللكتروني مرتب  ارتبا ا وثيقا باإلنترنتن فاندما ال يتوفر االتصال باإلنترنوت وبودون مسوتتدمين و

فنحن ال نملك أدوات التسويق اإللكترونين 

كر بمفهووم التسووويق أوالأن فحسووش الجمايووة األميركيوة  للتسوويق فوإن وقبل تاريف مفهووم التسوويق اإللكترونوي يجودر بنوا أن نولف

ل خلوق التسوويق موو عبوارة عون عمليوة تتطوي  وتنفيول وتصوميم وتسواير وتورويج وتو يوع األفكوار والسولع والتودمات مون أجو"

"التبادالت التي تحقق أمداف األفراد والمنهمات

كين بموا فالتسويق  مو نااط أو مجموعة مون األناوطة والامليوات تهودف إىل تحديود واكتاواف وتلبيوة حاجوات ورسبوات المسوتهل

.يحقق أمداف المنهمة من  يادة المبياات وتحقيق الربحية أو تحسين السماة وبناء الاالمة التجارية

ار أو عمول والنااط منا أو مجموعة من األناطة مي أناطة تسويقية مثل تحسين المنوتج أو تطوويره أو ابتكواره أو تحسوين السو

إليهوا أناوط ة كثيورة الاروض والتصومات أو عرض السالة أو ت ليفها أو تو ياها وإيصوالها للمسوتهلك أو اإلعوالن عنهوا أو اإلشوارة 

.جداأ ال يمكن حصرما أبداأ فهي مفتوحة في سوق مفتوح

إنتا  المنتج أما الامليات فهي جميع المدخالت التسويقية المرتبطة بالمزيج التسويقي واللي سناير له الحقاأ ومي مدخالت م ثل 

ألدوات أو التدمووة بمواصووفات عاليووة الجووودة وتناسووش الجمهووور المسووتهدفن وتسوواير المنووتج وتو ياووه وترويجووه باسووتتدام جميووع ا

إجوراءات مدروسووة سوظتحقق أموداف المنهموو إذا عملوت ماواأ بطريقوة فاالووة وصوحيحة و ومن  ة الترويجيوة المتاحوةن موله الموودخالت 

. وتتحسن سماتها وتحقق أرباحاأ وتصل إىل جمهورما

:تعريف التسويق اإللكتروني

:نلكر منها ما يلي, مناك الاديد من التاريفات للتسويق اإللكتروني

التطوووات وتؤكد التاريفات السابقة ع  أن التسويق اإللكتروني مو عبوارة عوون عمليووة تسووتمر عووبر الوقووت وتاومل الاديود موون 

لامووالء الوووتي سووووف نتاووورض لهوووا الحقوووان وتؤكووود أي ووواأ علوووو أن جوووومر التسوووويق اإللكترونووي كمووا التقليوودي مووو بنوواء عالقووات مووع ا

 ناء عوون والمحافهة عليها ولكن الجديد مو الوسي  الولي يسوتامل في موله الموورة أال ومووو اإلنترنوت وال ياووني ذلووك أبووداأ االسووت

.وإنما يكملها( الخ.... التلفزيونن الهاتف )الوسوائ  التقليديوة األخرى 

توليفة متكاملةالتسويق اإللكتروني 

خليووة والتارجيووة توليفووة متكاملووة موون الامليووات والوونهم واألناووطة الرقميووة التووي تتوويح للمنهمووة القيووام بووإدارة عالقاتهووا الب  يووة الدا

ة بكفوواءة وفاعليووةن وإدارة عمالئهووا وإدارة عمليووات البيووع والاووراءن وأن مووله اإلدارة يجووش أن تتوودم أموودافها اإلسووتراتيجية موون جهوو

تدموة للاموالء ومجابهة المنافسين من جهة أخرىن كما يتوسع التسويق اإللكتروني ليامل عمليات التسويق وإيصوال المنوتج أو ال

حوث أو والتفاعل ماهم عبر اإلنترنت في الوقت المناسشن وجميوع األعموال عبور اإلنترنوت سوواء التواصول االجتمواعي أو محركوات الب

ن اإللكترونووي التجووارة اإللكترونيووة وعمليووات التبووادل أو الكتابووة عوو  اإلنترنووت أو صووناعة الفيووديو أو الهندسووة اإللكترونيووة أو اإلعووال

.الامالءتسامم باكل فاال في  يادة عدد المستتدمين و يادة المبياات وتحسين الامليات وتحقيق الربحية وتحقيق ر و 

"هو نوع من التسويق للمنتجات عن طريق شبكة اإلنترنت"

هو مجموع كل األنشطة التجارية التي تجري عبر اإلنترنت لغرض إيجاد وجذب، "

"وكسب الزبائن واالحتفاظ بهم

هو عملية إنشاء عالقات مع العمالء والمحافظة عليها من خالل أنشطة إلكترونية"

"مباشرة، بهدف تسهيل تبادل المنتجات والخدمات واألفكار التي تحقق أهداف الطرفين
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إليهوا والمفهوم اللي أشرنا له سابقاأ يحقق عمليات التبادل كاملة من خالل مجموعوة مون األدوات التسوويقية اإللكترونيوة و الماوار 

ةن والمواقوع في الاكل أدناهن ومي الموقع اإللكتروني والهاتف الجوال أو األجهزة اللكية ومحركوات البحوث والتطبيقوات اإللكترونيو

ون األخوورى ذات الاالقووة المباشوورة فووي مجووال المنهمووة أو خوودماتها المقدمووةن وكووللك الفيووديومات فووي اليوتيوووب أو أي موقووع فيوودي

ي والمحتوووى اإللكترونووي والتسووويق الصووورين وسوونقوم باوورح كوول أداة عوو  حوودة وتو وويح  وورق االسووتفادة منهووا واسووثمارما فوو

.التسويق اإللكتروني لتحقيق أمداف المنهمة

أدوات التسويق اإللكتروني األساسية 

الموقع 
اإللكتروني

الهاتف الجوال

محركات 
البحث

تطبيقات

مواقع أخرى

فيديو

محتوى 
إلكتروني

التسويق 
الصوري
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مميزات التسويق اإللكتروني

ا وإقبال المستتدمين حيث أتاح اإلنترنت الفرصة للتسويق بتيارات مفتوحة وعوائق قليلةن نهراأ لتوفر التكنولوجي: عوائق قليلة⧫

.عليها لسهولة التاامل مع اإلنترنت ومع أدوات التسويق اإللكتروني

مسوتتدمين اإلنترنت األكثر تفاعالأ مع الامالء في كل األدوات المتاحةن وملا التفاعل خلوق فرصوة لتحقيوق : التفاعل مع الاميل⧫

.أكثر ومبياات أع  وسماة أف ل

.التفاعل اإليجابي منحنا فرصة لالحتفاظ بالامالء فترات أ ول وباكل أسهل: االحتفاظ بالامالء⧫

تاواون فوي خلوق التسويق اإللكتروني خلق فرصة عالية بين جميع الاركات عو  اإلنترنوت وكافوة المواقوع لل: التسويق التااوني⧫

.فرص تبادلية من خالل اإلعالن أو الكتابة لكسش المستتدمين لدى األ راف المتااونة

التاو يل يمكون أن تقووم بامول جميوع الوظوائف والامليوات عو  اإلنترنوت كاإلنتوا  واالبتكوار و: الوظائف والامليات المتكاملوة⧫

.والتبادل والتتزين والحفظ والمبياات والتسويقن حيث أن كل الوظائف متاحة ع  اإلنترنت

واسوتجابة مون حيث أصبح اإلعالن أكثر سورعة وأكثور جاذبيوة وأكثور اختصواراأن وأكثور توأثيراأ وأسور  توأثيراأ : تاديل مفهوم اإلعالن⧫

.الامالءن وأقل ساراأ ملا باإل افة إىل وجود بدائل كثيرة ومتتلفة

دوالر كفيلوة فوي 10انتهو عهد ذلك المسوق اللي يحمل حقيبوة ويبحوث عون عموالء فوي الطرقواتن : إنهاء دور المسوق التقليدي⧫

.عميل ع  اإلنترنت مما يوفر جهود التسويق التقليدي كاملةأ 2000الوصول إىل 

ن وموم مون أصبح الامالء مم المسوقون في عصر التسويق اإللكترونين فهم من يبحثن ومم من ينقل األخبار: تفويض الامالء⧫

.يتبادلون المالومات عنكن فيمكنك تفوي هم اليوم في مساعدتك في عمليات التسويق التاصة بك

أكثر ما حققه اإلنترنت مو السرعة وسرعة االنتاار وبأقل التكاليف والجهود: السرعة واالنتاار⧫

الفوي  بووك من السهل عنودما تقووم بالتسوويق اإللكترونوي عبور موقاوك اإللكترونوي أو صوفحتك عو  : سهولة القياس والتظبع⧫

ره كموا مارفة كافة المالومات حول  بياة الامالء وماذا فالوا عبور تلوك األدواتن وتتبوع عموالءك وسولوكهم وتاديلوه وتطووي

شئتن بسبش سهولة الحصول ع  إحصائيات ومالومات وبيانات من اإلنترنت بسهولة 

تحديات التسويق اإللكتروني 

:أما التحديات التي تقف أمام التسويق اإللكتروني فيمكن تلتيصها فيما يلي

(.خصوصاأ في البلدان النامية والفقيرة)ماكلة الوصول إىل اإلنترنت ⧫

.تكاليف تكنولوجيا وتطبيقات اإلنترنت التجارية⧫

فرص التسويق اإللكتروني 
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ما هي عناصر المزيج التسويقي؟

ماواأ بونف  سميت عناصور الموزيج التسوويقي بوالمزيج التسوويقي ألنهوا ال بود أن تامول ماواأ وال يمكون فصولهان وال بود مون تكاملهوا 

قية قصويرة أو لللك المزيج التسوويقي موو األسواس ألي خطو  تسووي. الوقت والزمان والمكان لتحقيق النتائج الحقيقية واإليجابية

 ويلة األجل 

: Productالمنتج 

تهلك باراء ن والتي تلبي رسبات المستهلك وتحقق الهدف اللي قام المس(التدمات)يامل جميع المنتجات الماديةن أو سير المادية 

زايوا فوي المنتج ألجلهن ومثال ذلك أن الاتص ياتري جواالأ ومو يتصور بأنه قادر عو  تحقيوق ر واه مون خوالل تقوديم عودد مون الم

.جها  واحدن ومن منا فإن الاركة المنتجة عليها أن تكون ع  دراية بحاجات المستهلك وما يتوقاه من ملا الجوال

: Priceالسعر 

إذ يجوش أن يكوون سوار المنوتج مناسوباأ لموا يقدموه للمسوتهلك  مون حاجواتن مو من أمم األمور التي تلفت نهر المستهلك للمنتجن 

 وا للمسوتهلك ومنا يأتي دور اإلدارة التسويقية في تحديد السار المناسش للمنتجن بحيث يحقق الربح للاركة من جهةن ويحقق الر

أقلن ألن ملا من جهة أخرىن فال يجش أن يكون السار عالياأ لمنتج يفتقر إىل الاديد من المزايا التي توفرما الاركات األخرى بسار 

.سي ر بمبياات ذلك المنتج

: Placeالتوزيع 

نتج في المكوان مي الطريقة التي تراما المؤسسة مناسبة لنقل منتجاتها من المؤسسة إىل األسواقن ويهدف التو يع إىل توفير الم

ق لمارفوة والزمان المناسبين باد أن تم تاريفهم به من خالل عملية الترويجن ويمكن تو يع كميات محددة من المنتج فوي األسووا

إقبال المستهلكين عليهن وإبقاء كمية منه لتو ياها عند الطلش .مدى 

: Promotionالترويج 

رويج ذكواءأ مون مي السبل التي تؤدي إىل تاريف المستهلك بالمنتجن خاصةأ إن كوان مولا المنوتج جديوداأ فوي األسوواقن ويتطلوش التو

تتدامه وكيفيوة قبل المؤسسةن بحيث تكون الطريقة سلسة وجلابةن للوصول إىل تاريف المستهلك بهلا المنوتجن وعون كيفيوة اسو

لتورويج الحصول عليهن وكافة المالومات المتالقة بهن ومولا يحقوق للمؤسسوة نسوبة أربواح أعو  مون المتوقوع إن كوان منواك خطوة ل

إيجابيات المنتج بدالأ من التدقيق في سلبياته .ت من لفت نهر المستهلك إىل 

المزيج التسويقي
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عناصر المزيج التسويقي

الموقع 

اإللكتروني

الهاتف الجوال

محركات البحث

تطبيقات

مواقع اخرى

فيديو

محتوى 

إلكتروني

التسويق 

الصوري

عناصر المزيج 

التسويقي

المنتج أو 

الخدمة

التسعير

التوزيع

الترويج
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الباض؟ مل مناك فرق بين التسويق التقليدي والتسويق اإللكتروني؟ مل مما وجهان لاملة واحدة أم أنهما مكمالن لبا هما 

ةن حيوث أن أدوات الحقيقة وإن كان مناك فرق تقني بين التسويق التقليدي والتسويق اإللكتروني فهو باكل األدوات المسوتتدم

نترنووت فقوو ن  التسووويق التقليوودي تتتلووف تماموواأ عوون ادوات التسووويق اإللكترونووي وأدوات التسووويق اإللكترونووي تسووتتدم عبوور اإل

.ولكنهما مكمالن لبا هما الباض ويمكن ان يامالن مانا بكفاءة عالية جداأ 

ك ولكون بحاجوة السؤال األمم مل يمكن االست ناء عن التسويق التقليدي واسظبداله بالتسوويق اإللكترونوي فقو ؟ ناوم يمكون ذلو

إلكتروني كامل وشامل وصحيح لجميع الف ات المستهدفة وباستتدام جميع األدوات المتاحة . إىل مزيج تسويقي 

: في ملا الجدول مقارنة بين التسويق اإللكتروني والتسويق التقليدي

الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق اإللكتروني 

التسويق اإللكترونيالتسويق التقليديعنصر المقارنةم

(التسويق المعكوس)العميل (الموزع)المسوق أهم طرف في عملية التبادل1

اإلنترنت شبكة مفتوحة للكل وواسعةأسواق محدودة أو مغلقةالسوق2

3
العالقة بين طرفي عملية 

التبادل
لتبادلالتفاعلية المباشرة بين طرفي عملية ااألحادية في عملية التبادل

(تعتمد عىل العنصر البشري)غير موجودة أتمتة وظائف التسويق4
ف أتمتة متقدمة خصوصا بالنسبة للوظائ

الخلفية

واسعمحدودتكامل وظائف5

عاليةمحدودةالسرعة6

سريع وعالي الكفاءةأسلوب تقليدي بطيء وغير كفءتطوير المنتج7

تفاعلي وشفافتقليدي ومعقدالتسعير8

الترويج9
جاريةتقليدي معتمد كثيرا عىل اإلعالنات الت

المكلفة
تاحةاالستفادة من الوسائل اإللكترونية الم

التوزيع10
ع تقليدي معتمد كثيرا عىل قنوات التوزي

الطويلة

عض تكامل أكثر وتوزيع مباشر بالنسبة لب

السلع والخدمات

(أتمتة)منخفضة (عنصر بشري)عالية التكلفة11

واحد لواحدجماهيرينوعية السوق12

عالميعادة محلينطاق السوق13



موواذا 

تاولموت؟



رقم الوحدة

خصائص عمالء اإلنترنت 

2

من مم عمالء اإلنترنت فوي ! عمالء القرن⧫

الساودية

التطة االستراتيجية اإللكترونية ⧫

سلوك المستهلك اإللكتروني ⧫
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مليون مستخدم لالنترنت في السعودية 30

مليوون شوتصن وأن عودد حسوابات التواصول االجتمواعي 30.25كاف تقرير حديث أن عدد مسوتتدمي اإلنترنوت فوي السواودية بلو  

مليوون 18مليون حساب في الساوديةن وبل  إجمالي الهواتف النقالة الناوطة فوي مواقوع التواصول االجتمواعي نحوو 25الناطة نحو 

ن وارتفوع عودد %34ماليوين شوتص بارتفوا  بنسوبة 8م إىل نحوو 2017جها ن وارتفع عودد مسوتتدمي اإلنترنوت فوي المملكوة خوالل عوام 

ن إ وافة إىل ارتفوا  عودد الهواتوف %32م بنسوبة 2017ماليوين خوالل عوام 6مستتدمي مواقع التواصل االجتماعي المتفاعلين إىل نحو 

%.12مليون ماتف بما ياادل 2اللكية بنحو 

إلكترونيواأن وموا يقوارب % 1ونحو % 96وبل  إجمالي حاملي الهواتف اللكية في المملكة نحو  يحملوون تابلوتن إىل % 22يحملون قارئواأ 

لووديهم تلفزيووونن فيمووا بلوو  متوسوو  الوقووت اليووومي الوولي يسووت رقه % 83يحملووون الب توووب وكمبيوووترن ونحووو % 56جانووش أن 

سوواعة فووي مواقووع التواصوول االجتموواعين وبلوو  إجمووالي السوواعات التووي يسووت رقها 2:34سوواعةن و6:45السوواوديون فووي اإلنترنووت نحووو 

.ساعات في اليوم3:05الساوديون في ماامدة التلفا  

يف وولون إكموال مهمووة مووع % 63مون السوواوديين يؤمنوون بووأن التقنيوات الجديوودة سوتوفر فوورص كبيورةن و% 65وكاوف التقريوور أن 

موون السوواوديين % 36موون السوواوديين يؤمنووون أن التصوصووية وحمايووة البيانووات موون أمووم األمووور فووي التقنيووةن و% 78التقنيوواتن و

.يستتدمون برامج حلف اإلعالنات من اإلنترنت

كيف نستثمر عمالء اإلنترنت؟ 

اإلنترنوت اإلنترنت مليء بوالامالء والمسوتهلكين والمسوتتدمينن مليوارات الاموالء متواجودين باوكل يوومي ولسواعات  ويلوة عو  

ن وياووترون يتصووفحون مواقووع متتلفووة ويبحثووون ويتواصوولون عوو  صووفحات التواصوول االجتموواعي ويتبووادلون فيمووا بيوونهمن ويبياووو

احتياجوه وياامدون الفيديو ويقرؤونن مليارات الامالء ومليارات السلوكيات المتتلفة كل مون الاموالء والمسوتتدمون يبحوث عون 

صووون بكوول بسووا ة عوو  اإلنترنووتن موول يووا توورى يمكوون لووي ان اسووتهدف كوول عمووالء اإلنترنووتن بووالطبع ال يمكوون ذلووك فاووددمم ال يح

ال ال بود مون السؤال منا كيف يمكن ان استهدف عمالء اإلنترنت المهتمين في المنتج أو التدمة التاصة بين لإلجابة ع  ملا السؤ

ة األجول عمل استراتيجية  ويلوة األجول واالسوتراتيجية منوا تانوي منهجيوة ماينوة فوي التاامول موع اسوتهداف الاموالء وخطوة  ويلو

خالل اإلجابوة الستهدافهم بفاعلية والتطة تاني أن نقوم بو ع أمداف محددة ووا حة وواقاية وقابلة للتحقق وقابلة للقياس من 

:ع  األس لة التالية

من مم عمالء اإلنترنت في الساودية! عمالء القرن

عمالءك؟تخبر ان تريد ماذا •

ذلك؟تريد لماذا •

ذلك؟تريد وأين متى •

خدمتك؟أو منتجك توجه ان تريد لمن •

ذلك؟تريد كيف •

منهجية▪

خطة زمنية▪

موازنة مخصصة▪

االستراتيجية

ماذا، لماذا، متى▪

من، أين، كيف؟▪
األهداف

لماذا

متى

أين

من

ماذا

كيف
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الث نقوواط فمون أجول النجوواح عو  اإلنترنوتن عليووك الوتمان جيووداأ فوي كول خطوووة تتطوموا وااللتووزام بتطوة اسوتراتيجية تسووظند إىل ثو

:رئيسية مي

تحديد أمدافك ع  اإلنترنت وو ع توقاات واقاية  : أوالأ 

استتدام التحليالت لتظبع التطوات التي تم اتتاذما وتقييم مدى فاعليتها: ثانياأ 

مواكبة الت يرات المستمرةن سواء في عالم التكنولوجيا أو المجال اللي تامل به: ثالثاأ 

اوالم الرقموي ومن خالل ت مين مله النقاط الثالث في خطتك والمحافهة ع  مرونتك في تطبيقهان كلنا ثقوة أن مسويرتك فوي ال

سظتكلل بالنجاح

أهم هدف من أهداف اإلنترنت

إليك الامالء أينما كنت لتجواري ويمكن فال ذلك بكل بسا ة من خالل احد البورامج المتتصصوة مثول برنوامج ناوا ي ا.. أن يصل 

. ع  جوجل

مول : الأ حين تبدأ في التتطي  لموقاك اإللكترونين من المهم أوالأ أن تحدد ما تود أن يفالوه المسوتتدمون مون خوالل موقاوكن موث

ريطوة تريد أن يتصلوا بك؟ إذن  ع رقم ماتفك بو وح في كل صفحة وإذا تريدمم أن يجدوا مكان متجرك مثالن يمكنك عورض خ

إليه في الصفحة الرئيسيةن ومناك الاديد من التصائص األخرى التي يمكنك إ افتها مثول  خدموة الحجوز المكان واتجامات الوصول 

.تاقيداأ ر كثألاع  اإلنترنت وخدمة التسوق اإللكتروني أو ما يارف بالتجارة اإللكترونية التي قد تتراوح بين البسيطة إىل 

التطة االستراتيجية اإللكترونية 

لماذا

متى

أين

من

ماذا

كيف
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مثال تطبيقي

نتجاتووك لووو كنووت تمتلووك ماووروعاأ تجاريوواأ لبيووع وتسووويق كريمووات الباوورة عوو  سووبيل المثووالن وموودفك مووو تاريووف الجمهووور بم

وبمواصفاتها ما مي خطتك الستقطاب عمالء ع  اإلنترنت؟

:نجيش ع  األس لة الستة في الاكل أعاله كاآلتي

.اماذا تريد ان تتبر جمهورك؟ أريد أن أخبر جمهوري عن منتجاتي ومواصفاتها وفوائدما وميزاتها وكيفية الحصول عليه⧫

إجوورائهم لامليووات البحووث عوون منووتج كريمووات للباوورة أو مستح وو⧫ رات متووو وأيوون؟  وووال فتوورة تواجوودمم عوو  اإلنترنووت وأثنوواء 

. تجميلية

. أما أين؟ ففي المملكة الاربية الساودية بمدينة الرياض⧫

.كن تواجدهلماذا تريد ذلك؟ لتاريفهم بالمنتج و يادة مبيااتي من خالل قيامهم باالمتمام بالمنتج التاص بي وشراءه من أما⧫

. سنة ممن يهتمون باستتدام الكريمات لتر يش وتحسين البارة40سنة إىل عمر 20من المستهدفين؟ النساء من عمر ⧫

سوت رام كيف ستقوم بللك؟ ما األدوات المستتدمة ع  اإلنترنت؟ سأقوم بامل مووقاي اإللكترونوي وكوللك صوفحات عو  ان⧫

. وتويتر وت طيات ع  سناب تااتن وشراء إعالنات في محرك البحث جوجل

لماذا

متى

أين

من

ماذا

كيف
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لتقسيم وتصنيف العمالء إىل فئاتمعايير تجزئة السوق اإللكتروني 

.لها عالقة بالمكان الج رافي اللي تريد استهداف الامالء به أو المستهدفون: ماايير ج رافية⧫

لويم والودخل   بياة سكان المنطقة الج رافيوة والكثافوة السوكانية حسوش المنوا قن والنموو والتا(: سكانية)ماايير ديم رافية ⧫

.من أجل استهداف مبني ع  مالومات لها عالقة بالامالء

حجووم األمووداف التسووويقية و بياووة المنتجووات وموودة التسووويقن وحجووم المبياووات والاالمووة التجاريووة و: ماووايير خاصووة بالمناووأة⧫

. المنااة وحجم التطوير في المنااة والموا نات التسويقية

لوب حياتوهن سلوك المستهلك و ريقة تصرفاته عند عمليوات الاوراءن والبحوث عو  اإلنترنوت وامتماماتوه وأسو: ماايير سلوكية⧫

.وأوقات تواجده ع  اإلنترنت وسلوكه في التصفح واحتياجاته

؟ االمعيد المناسبة التي تريد استهداف عمالءك بها ومل مي مناسبة خاصة أم عامةن الايد الو ني أم : ماايير حسش المناسبة⧫

.من أجل تحديد االستهداف باكل أدق

حسوين نوعيوة تحسوين نفسوية المسوتهلك واسوتهداف الو وع الونف  واالجتمواعي يسواعد فوي ت(: نفسية)ماايير سيكوسرافية ⧫

. االستجابة

أو الفوي  ما مي المنافع التي ستقدمها للاموالء مواذا س سوتفيد الاميول عنودما يقووم بتصوفح موقاوك : ماايير خاصة بالمنافع⧫

بوك التاص بك؟ وماذا سيحصل في نهاية المطاف؟

إىل أجوزاءن لتحقيق األمداف باكل فاال واكتااف عمالء جدد من اإلنترنت ال بود مون تصونيف الاموالء وتجزئوة السووق اإللكترونوي 

. ألن كل صنف وكل جزء في السوق اإللكتروني يحتا  إىل استراتيجية منفصلة
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ه بوواختالف نووو  المسووتهلك اليوووم سوولوكه يتتلووف بوواختالف جنسووه أو منطقتووه الج رافيووة أو مسووتواه التاليمووين كمووا يتتلووف سوولوك

لكترونوي المنتجات مل مي رائجة أم الن نو  وشكل التفاعول عو  اإلنترنوت أي واأن كموا يتتلوف سولوكة موع اخوتالف بي وة األعموال اإل

يوه رسبوة فوي تصميم الموقعن االلتزام ومستوى أداء الااملينن لللك ال بد من توفير جميوع الاناصور للحصوول عو  مسوتهلك لد : مثل

.الاراء أو التصفح

سلوك المستهلك اإللكتروني 

عناصر تتعلق ببيئة 
األعمال اإللكترونية

عناصر تتعلق 
بالمنتج

عناصر تتعلق 
بالمشتري 

الجنس ▪

المنطقة الجغرافية ▪

المستوى التعليمي ▪

واجاا  كثار راألتتعلق بالمنتجاات 

عىل اإلنترنت

الكتب ▪

الدومينات ▪

الهدايا ▪

المواقع▪

:البيئة الداخلية– أ 

طبيعة تصميم الموقع▪

االلتزام بالخدمات المقدمة، المستوى الفني▪

خارطة الموقع▪

وقعمستوى األداء الوظيفي للوظائف المختلفة في الم▪

البيئة الخارجية– ب 



موواذا 

تاولموت؟



رقم الوحدة

تسويق النااط التجاري

3

أنوا  الامالء المستهدفون ⧫

تتسويق النااط التجاري ع  اإلنترن⧫

محركات البحث ⧫

ماايير اختيار الكلمات الرئيسية ⧫

هاأي من الصفحات تههر ويتم النقر علي⧫

Google Search Console 

شبكات التواصل االجتماعي ⧫

التسويق عبر البريد اإللكتروني⧫
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من هم عمالء اإلنترنت؟

سوتهداف ولكن عنودما نقووم بامليوات االمتواجدونن فهم في كل مكان وفي كل وقت لهمن قلنا سابقاأ بأن عمالء اإلنترنت ال حصر 

.فال بد أن نالم أننا كاركة أو كمنتج أو خدمة نستهدف ثالث أشكال من الامالء

موقانووا ويارفووون خوودماتنا ومنتجاتنووا ويتصووفحون فاووالأ الوولي يسووتتدمون المنووتج أو التدمووة حاليوواأ أو متواجوودون الامووالء الحوواليون 

نهم توقفووا وصفحتنا ويبحثون عنان ومناك الامالء السابقون اللي قاموا سوابقا بالتاامول مانوا أو اسوتتدام خودامتنا ومنتجاتنوا ولكو

نوا وخودماتنان مورة السوتتدام منتجاتألول النو  الثالث فهم الامالء المستقبليون الولين نسوتهدفهم أما لسبش ما عن التاامل مانان 

كنوا ذا إلنوا  موون  ريقة تفكيرنا مله ستجالنا ال ن فل أو نتجامل أي عمالء مستهدفون بالنسبة لنا فكول الاموالء عو  اإلنترنوت مه

هوم امتمامواتهم التوي تحقوق لاألشوكال لللك علينا في التسوويق اإللكترونوي اسوتهدافهم بكول واحتياجاتهم؛ في دائرة امتماماتهم 

واحتياجاتهم

العمالء المستهدفون طبيعة 

أو خودماتنا اتنوا منتجنحن بالتأكيد ال نستهدف كل الاموالء بول نسوتهدف الاموالء المهتموين بمنتجاتنوا أو لهوم احتياجوات ماينوة فوي 

ء لهوم كل مجموعة مون الاموالأن ولكن نؤكد منا سابقاأن لهم وأشرنا المتتلفةن ولكن مناك  بياة لكل مجموعة من عمالءنا سبق 

إلكترونية أدوات  ريقة في االستهداف ولهم  . محددةترويجية 

شووركات عنوودما اسووتهدف ( B2B)اسووتهداف النهووائيونن ومنواك المسووتهلكون اسووتهدف فأنووا كاوركة ( B2C)االسووتهداف كووان فوإذا 

عنودما اسوتهدف ( B2B2C)المؤسسوات الحكوميوةن ومنواك عنودما أسوتهدف ( B2G)اسوتهداف ومناك مجموعوة أفرادن مثلي ولي  

.لديهامستهلكين كاركة شركات أخرى لتستهدف 

خاصوة كي اعطي كول اسوتهداف حقوه باوكل صوحيح فكول اسوتهداف لوه  ريقوة للامالء؟ لماذا كل مله المجموعات االستهدافية 

خاصة للوصول عبر اإلنترنت وال بد ان نقسم عمالءنا إىل مجموعات ياترى كم مجموعة استهدافية لديك؟وأدوات 

أنوا  الامالء المستهدفون 

التسويق 

اإللكتروني

B2C

B2B

B2G

B2B2C

العمالء السابقون
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مثال تطبيقي 

من هم عمالء منظمتك المستهدفين

الجيودة املة لو كنت تامل في تسويق الهواتف الجوالة المستاملة ع  سبيل المثال ولديك مجموعة كبيرة مون الجوواالت المسوت

إلكتروني وصفحات تواصول اجتمواعي عو  توويتر وفوي  بووك فوي مديماين؛ وتستهدف بالتأكيد جمهور  نوة الريواضن ولديك موقع 

:اآلتيإىل ارباة تصنيفات اساسية وكل تصنيف له استهداف ماين حسش ملا ياني أن عمالءك مقسمين  

واتوفن فالطريقوة الهتبيع الهواتف المستاملة لجميع المستهلكين في منطقتوك والمهتموين بهولا النوو  مون نت أ: المستهلكون⧫

.B2C)) ريق محركات البحث ووسائل التواصل االجتماعي وملا تسويق األف ل الستهدافهم مي عن 

لكترونوي اإلعون  ريقوة موقاوك اإللكترونوي والبريود واسوتهدافهم بيوع منتجاتوك في ملا الحالة يمكن : الجوالةمحالت الهواتف ⧫

(B2B2C)تسويق أو تويتر وملا إنست رام وكللك  

وعة استهدافية بتحديد االستهداف لنحدد األدوات المناسبة وتوفير كافة االحتياجات لكل مجمكما ترى بالمثال السابق فقد قمنا 
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حديد الاموالء أي توتحديد االستهداف ع  الهدف المحدد من قبل الاركة أو المارو  بناءأ لتسويق النااط التجاري ع  اإلنترنت 

وسوائل ماموة اربوع عندما نبدأ بتوجيه النااط التجاري للتسوويق عبور اإلنترنوت مون خوالل دقيقن أو المجموعات االستهدافية باكل 

:كاآلتيفي عمليات التسويق اإللكتروني ومي وأساسية 

إجووراء للمسووتتدمين عوو  اإلنترنووت مووو األساسووي والرئيسووي السوولوك ألن أمميووة عوو  اإلنترنووت األكثوور ومووي : البحووثمحركووات ⧫

.البحثعمليات البحث عن احتياجاتهم عن  ريق محركات 

.هدافهممية الستأأكثر عليه باكل خاص فهو مكان ويدخل ومو المكان التاص لكل مستتدم : اإللكترونيتسويق البريد ⧫

واألكثور ة وكول المنوا ق الج رافيواألوقوات تفاعليوة لودى المسوتتدمين فوي كول األكثور الاوبكات : االجتمواعيشبكات التواصل ⧫

.وتطورحداثة 

صوفحون صو يرة حيوث المسوتتدمون يتإعالنيوة كلوحوات  اإلنترنت كل مواقع تههر في التي اإلعالنات ومي : اإلعالنات الصورية⧫

. لالستهدافص يرة فهي مكان إعالنات ومله المواقع تههر  اإلنترنتن المواقع ع  

تسويق النااط التجاري ع  اإلنترنت

تسويق 

النشاط 

التجاري

محركات البحث

اإلعالنات 

الصورية

شبكات

التواصل 

االجتماعي

تسويق البريد 

اإللكتروني
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إذا كنت تقدم خدمات أو منتجوا. تساعد محركات البحث في وصول المستتدمين إىل ما يبحثون عنه بال ب  ت ذات صولة وبالتالي 

.بمو و  البحثن ستارض محركات البحث ناا ك التجاري في نتائجها

ن، أمامك طريقتان أساسيتان الستخدام محركات البحث آلا

إدخالها في محركات البحث تاير إىل أن الباحث مهتم في تلك اللحهة بمنتجات أو خدمات أنت ن إ .فرماتوالكلمات التي تم 

المسووتتدمين للتواجوود فيووهن باعتبارمووا توووفر  ريقووة مباشوورة السووتهداف مكانوواأ جيووداأ ولهوولا السووبش بالتحديوود تاوود محركووات البحووث 

. اإلنترنت  المهتمين فاال بما تقدمهن ويؤكد الكثير من المسوقين ع  أممية البحث كجزء من استراتيجياتهم التسويقية ع

مليوار دوالرن موا يمثول 223.74إىل م2017حجم اإلنفاق الاالمي ع  اإلعالنوات الرقميوة وصول فوي عوام ن إن""eMarketerفوفقاأ لتقرير 

.اإلعالناتمن إجمالي نفقات % 38.3

محركات البحث 

تحسين محركات البحث

تاائج التي تساعدك عىل التارويج لنشااطك التجااري فاي ن

مجانا  البحث 

التسويق عبر محركات البحث

حثفي نتائج البإعالنية التي تسمح لك بشراء مساحة  

12

Search Engine Optimization, SEOSearch Engine Marketing, SEM
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كيف تعمل محركات البحث 

ا فوي ثوالث يستتدم كل محرك بحث البرمجيات التاصة بهن ولكن جمياها يتاابه في آلية الامل إىل حد موا والتوي يمكون اختصوارم

: مراحل

.كٍل كاملٍ تتصفحه باالمحتوى اللي ت مه والمسموح لها أن بفحص ن حيث تقوم المحركات "الزحف"تسمو : األوىلالمرحلة ⧫

. ف اتإىل وتتمثل في تصنيف كل جزء من المحتوى  " الفهرسة"مي : الثانيةالمرحلة ⧫

.للباحثينحيث تقرر محركات البحث أي محتوى أكثر فائدة وصلة " الترتيش"فهي : واألخيرةالمرحلة الثالثة ⧫

كيف تقرأ محركات البحث موقعك اإللكتروني 

هلا الاكل ولكن عندما يدخل محرك البحث إىل الصفحة نفسهان فإنه ال يراما بكالاكل أدناهن جميانا يارف أن صفحة الويش تبدو 

.HTMLالتاص بها والماروف باسم  codeفحسشن بل يرصد أي ا الرمز 

وال شوك أن مارفوة موله األجوزاء . ملا الرمز أجزاء محددة تساعد محرك البحث عو  فهوم مو وو  صوفحة الويوش باوكل عوامي م 

. س ساعدك في تحسين موقاك اإللكتروني

إدارة أنهموو"عنووكن ومووي توودعو نيابووةأ يمكوون تحريوور الكثيوور موون المواقووع اإللكترونيووة باسووتتدام أدوات تتوووىل عمليووات الترميووز  ة 

.اإللكترونيت ييرات ع  موقاك إلجراء  CMSإذا استتدمت نهام  CMSن أو"المحتوى

HTML شكل صفحة

صفحة الويب
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البحث المجاني عىل محركات البحث 

ن SEOأو " بحوثتحسوين محركوات ال"القيام بالتحس نات في موقاك اإللكتروني ل مان الههور في النتائج سير المدفوعة يسومو بوو 

إيجاد وفهم وتحسين  .موقاكمحرك البحث يساعد المحرك ع  

عنوه عموالؤك لوللك عليوك التفكيور بال وب  عموا يمكون أن يبحوث . إىل المحتوى الجيود وذي الصولةدوماأ  محركات البحث تتطلع إذاأن 

.المحتملون

المدفوع اإلعالن يظهر كيف  

كيف تتتار محركات البحث اإلعالنات الفائزة؟ الاامالن األساسيان منا مما 

عرض السار لكل ظهور⧫

مستوى الجودة⧫

كول مورة ينقور شوتص موا عو  ففوي . مو أقصو مبل  يريود المالون دفاوه مقابول كول نقورة عو  اإلعوالن" عرض السار لكل ظهور"

سار للكلموة إذا حدد المالن عرض المنه مثالأن  اإلعالنن يتكبد المالن تكلفة بقيمة مساوية لارض السارن أو في باض األحيان أقل 

ق فوي حوال لوم ن فهلا أقصو مبل  سيدفاه للنقرة الواحدة ع  اإلعالن وال يتكبد المالون أي تكلفوة عو  اإل وال"دوالرين"الرئيسية 

قوو الكلموة المف ل دائما أن يتوافق عرض السار مع قيمة الكلمات الرئيسية للنااط التجوارين لكون تباإلعالنن ومن ينقر أحد ع  

لكول كلموة رئيسويةن سنتاأ ( 50)قد يدفاون خمسين مثالأ فباض المالنين المبل ن للمالن ومو صاحش القرار في تحديد دائماأ األخيرة 

.رئيسيةدوالرات لكل كلمة ( 10)بينما مالنين آخرين مستادون لدفع عارة 
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ماايير اختيار الكلمات الرئيسية 

التكرار

التطابقالمنافسة

ن الكلمات الشائعة  وهي ما يبحاث عنهاا المساتخدمو

قاااد يكاااون االبتعااااد عااان الكلماااات باساااتمرار، وهناااا 

.ثالبحللظهور عىل محركات حال  مثاليا  الشائعة 

فيمكنك كبير إلكتروني موقع تمتلك كنت اذا 

عا  موقتمتلككنت اذا ولكن الظهور،فيالمنافسة 

مات الكلعناالبتعاد يمكنكمتواضعا ؛ إلكترونيا  

فبدال  لة الطوي الرئيسيةالكلمات باستخدام المنافسة

جملة استخدام يمكنك طبخ كلمة استخدام من 

.الطازجبالدجاج طبخ وصفات 

حث يبعندما بد ال بحيث الموضوع،حيثمن التطابق 

تكونان بد ال لديك معينة كلمة عن المستخدمون 

.اإللكترونيموقعكداخل توفيرها عىل قادرا  
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؟"Google Search Console"ما هي خدمة 

.Googleإنها خدمة توفر لك نهرة مفصلة عن أداء موقاك اإللكتروني في نتائج بحث 

 Googleومساعدتك في التارف عو  كيفيوة تاامول نGoogleفي نتائج بحث أداءك التدمة وظيفتان رئيس تانن مما مراقبة ولهله 

.اإللكترونيمع موقاك 

:ممانSearch Consoleعن ميزتين أخريين لو أي اأ وال يفوتنا الحديث 

“الزحف"تقارير ⧫

"فهرس"تقارير ⧫

أمور ب ايوة األمميوة ألن عودم تمكون ومولا . إىل صفحات الويش التاصة بك Googleمن رصد إمكانية دخول " الزحف"تمكنك تقارير 

.Googleالدخول إىل صفحات موقاك اإللكتروني يؤدي إىل عدم ت مين محتواك في نتائج بحث من  Googleمحرك البحث 

إذا يمكون الوصوول عن  Googleفهي تبين المالومات التي يحتفظ بها ن"Googleفهرس "أما تقارير  موقاكن وتطلاك كللك عموا 

.اإللكترونيبسهولة إىل صفحات موقاك 

  Google Search Consoleاي من الصفحات تههر ويتم النقر عليها

أعمدة جديدة ت يفها الكلمات 

الرئيسية في كل مكان
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Google Search Consoleعىل هكذا تظهر احصاءات موقعك اإللكتروني 

التواص بجوجول اإلحصواءات وعمل التطوات لكيفيوة التسوجيل فوي موقوع  Google Search Consoleيقوم المدرب منا بالدخول ع 

:خطوات كالتاليومي خم  

.جوجلع  Google Search Consoleالبحث عن⧫

الموقع اإللكتروني دخال إ⧫

خاص ونستهراب  الحصول ع  ⧫

إلكترونية إىل مبرمج عطاء الراب   إ⧫ في برمجة الموقع التاص بك codeبإ افة الكود ليقوم مواقع 

. أدناهالاكل كما في في الحصول ع  التحليالت ابدأ مباشرةأ ⧫
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GOOGLE ADSاإلعالنات الصورية -الظهور عىل المواقع األخرى

ونيوة التوي تراموا ببسا ةن فكر في اإلعالنات الصورية باعتبارما النسوتة الرقميوة للوحوات اإلعالنواتن أو اإلعالنوات المطبوعوة والتلفزي

ف وات المناسوبة التورى فوي أن أمالأ اإلعالنية؛ " المساحة"لمن يمتلك ماالأ خار  اإلنترنت في الحياة الواقايةن تدفع األناطة التجارية 

.عمالءمن الناس إعالناتهان ومن ثم تحويلهم إىل 

كيف تظهر االعالنات الصورة في المواقع ذت العالقة 

موون الهوودف عليووك أوالأ تحديوود ذات الاالقووة فووي المنووتج أو التدمووة التاصووة بووك حيووث األخوورى عبوور المواقووع لإلعووالن منوواك  ووريقتين 

القوة بوالطبخ أو فوي مواقوع لهوا عاإلعوالن فيمكنك مطاماأ لو كنت تمتلك فمثالأ المواقع التي لها عالقة بمنتجكن إعالنكن ثم تحديد 

.مثالأ مواقع لها عالقة بتوصيل الطاام 

: التدمةأوالمنتجفيالاالقةذاتاألخرىالمواقععبراإلعالن رق

.تدمةالمستالطرق إحدى عليه باكل مباشر ومله  لإلعالن مع الموقع والحصول ع  عرض سار مباشرةأ يمكنك التواصل ⧫

شوركات التسوويق للقيوام بوللك وتحديود تلوك أو االسوتاانة بإحودى Google ad wordيمكنك استهداف مواقع من خوالل موقوع ⧫

. الستهداف الامالءعليها والطريقة المناسبة اإلعالن المواقع وسار 
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بكات التواصوول شومسوتتدمي لحجوم نهوراأ فوي االسوتراتيجيات التسوويقية األكثور تركيوزاأ باتوت شوبكات التواصول االجتمواعي اليووم 

. الابكاتاللكية وسهولة الوصول والتفاعل مع مله األجهزة االجتماعي وحجم استتدام 

 يووتم فهووو ال ياموول لوحوودة وال مهمووة؛ حيووث يحتووا  إىل تقنيووات االجتموواعي خطيوور جووداأ ولكوون ياوود التسووويق عبوور شووبكات التواصوول 

.أخرى من خطة تسويقية وا حة وتكاملية مع عناصر تسويقية وإنما التاامل ماه بااوائية 

كيفية استهداف شبكات التواصل االجتماعي 

مجموعوة مون لوللك عليوك بالقيوام بأكثور سولبيةن أو نتوائج إيجابية يحقق لك نتائج  ن  أإما مواقع التواصل االجتماعي سالح ذو حدين  

.االجتماعيالتطوات لتحقيق نجاح مبهر ع  صفحات التواصل 

من وجودك عىل صفحات التواصل تحديد األهداف : أوال  

ميةن الموسو يوادة المبياوات أو عمول الاوروض نوه أالمتاباينن أم  يادة عدد أم تاريف بالمنتج أم تواصلن أم تفاعلية أمداف مل مي 

.وسلوكياتهه في تحديد شكل ونو  المحتوى والجمهور المستهدف و بياتإيجابية جداأ تحديدك للهدف بو وح يؤدي إىل نتائج  

عىل األهداف المنشودةبناء  تحديد المحتوى : ثانيا  

ق محتووى عليوك بتلوموثالأ كان الهدف تحقيق التفاعل موع الجمهوور باسوتمرار فإذا ما مو المحتوى المطلوب حسش الهدف السابق 

.ذلكأو عمل المسابقات أو مااركة الصور وسير األس لة تفاعلي مثل  رح 

تحديد الجمهور المستهدف : ثالثا  

وكه موا موي  بياوة جمهوورك وسولاالسوتهدافية؟ ما مي مجموعتوك األمداف واالستهداف؟ ع  بناءأ من مو جمهورك المستهدف 

.المناسبةتحديد للجمهور يحدد شكل الوسيلة اإلنترنت؟ متو يتواجد جمهورك ع  الامرية؟ والف ة 

شبكات التواصل االجتماعي 

تحديد المحتوي

تحديد الجمهور

تحديد القناة 

المناسبة

األداة اختيار 

اإلعالنية 

األهداف



31

الوسيلةعل الهدف واالستهداف وتحديد الجمهور المستهدف نحدد بناء : رابعا  

كوان إذا وك  فوي  بوم أمو األكثور انتاواراأ توتير مثالأ؛ ألن أو استهداف داخل الساودية ألف كان جمهور من ف ة ذا إمو تويتر؟  مل 

م أإنسوت رامن عندئولأ نسوتتدم تهتم بالصور عامة أم خاصةن ومل الف ة المستهدفة المستهدفةالف ة خار  الساوديةن ومل جمهوري 

. تااتشباب ويهتمون بنار قصصهم ع  سناب مم 

دم جميوع تسوتتأن لوي  مون الصوحيح أنوه ومنا ال بد مون مارفوة تقوم بتحديد الوسيلةن واستهدافاتك وجمهورك أمدافك خالل من 

.ألمدافك وجمهوركالتواصل االجتماعي بل تستتدم الوسيلة المناسبة وسائل 

اإلعالنية أو الوسيلة األداة اإلعالنية اختيار :خامسا  

نواة كانوت القذا إجمهووري  بقيموة ماينوة السوتهداف ننوي سوأقوم بواإلعالن أيوومي؟ أم بامل ماواركات مجانيوة باوكل  سأقوم مل 

فحات أو الترويجيووة المسووتتدمة عوو  صوواإلعالنيووة مووي الوسوويلة جماميريووة؟ مووا باموول مسووابقات ؟ أم سووأقوم فووي  بوووك أو تووويتر 

. األداة اإلعالنيةال بد من تحديد الوسيلة أو نصين للا قد تكون فيديو أو قد تكون محتوى االجتماعي؟ التواصل 

اسوتمرارية عو  خطوة ماينوة وتحتوا  إىل وقوت وومبنيوة منا علينا مالحهة ان استهداف وسائل التواصول االجتمواعي لوه تقنيوات اذاأ 

.نتائجعالية لتحقيق 

 من وسائل ونصيحة فنية منا ابتاد عن شراء المتاباين في 
ٍ
.اجتماعيتواصل أي
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تدامه موول تريوود اسووتتدام البريوود اإللكترونووي لاوورض منتجاتووك وخوودماتك وجوولب  وار أكثوور إىل موقاووك اإللكترونووي؟ موول تريوود اسووت

لزيادة مبياات ناا ك التجارين مثل تو يع كوبونات من شأنها تحفيز عار عمليات بيع ع  األقل؟

. من عبر عن امتمامه بناا ك التجاريلكل كانت أمدافكن فأف ل  ريقة للبدء مي بناء قائمة أياأ 

.بسؤالهمكيف بإمكانك الاثور ع  مؤالء األشتاص والحصول ع  عناوين بريدمم اإللكتروني؟ ابدأ إذاأن 

التسويق عبر البريد اإللكتروني

الامووووالء إرموووواق عوووودم  

بالمحتوى

احصوور امتماموواتهم موون 

خالل سؤال أو اثنين

ارسوووووووووووول الاووووووووووووروض 

والتصومات في فترات 

متباعدة

شوووووجع عموووووالءك عووووو  

ماووووووووواركة رسوووووووووالتك 

ومالوماتك

لإلحالة ع رواب  



موواذا 

تاولموت؟



رقم الوحدة

تازيز تسويق ناا ك ع  اإلنترنت 

4

الكلمات مفتاح تازيز المحتوى ⧫

اإللكترونيالموقع ⧫

تسويق المحتوى⧫

تطبيقات الجوال⧫

الفيديو ⧫
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المحتوووىن مووو تواجوودك مووا ياووز   مووم أألن عنوودما نتحوودث عوون تازيووز تسووويق ناووا ك عوو  اإلنترنووت فوونحن نتحوودث عوون الكلموواتن 

. ماينةوالناس اليوم يبحثون في محركات البحث عن احتياجاتهم باستتدام كلمات كلماتن يتكون من والمحتوى  

أو أي وسويلة اإللكترونوي ستتسور الكثيور مون رواد موقاوك عمالئوك فأنوت للكلمات الرئيسوية التوي يبحوث عنهوا واعياأ لم تكن فإذا 

إلكترونية عبر  .الابكةتسويقية 

Google AdWordsالكلمات الرئيسية عىل مخطط 

لكلموات جوجلن لللك عليك باالمتمام بالكلمات التاصة والمرتبطوة فوي منتجوك والتدموة المقدموةن موا ايبياه ما  أمم الكلمات مي 

احتياجهم؟التي يبحث عنها عمالءك للوصول إىل 

Google AdWords ن التسجيل بها جداأ بإمكانك وفر منصة مامة متماموات والبحث عن متط  الكلمات الرئيسوية ومارفوة امباشرةأ

.عليهااإلعالنية وحجم المنافسة وأمميتها و بياة الكلمات جمهوركن 

GOOGLE adsمخطط الكلمات الرئيسية من جوجل باستخدام : تطبيقيمثال 

ن ان يأخولوا ما مي الكلمات الرئيسية المرتبطة في مطاوم يبيوع الماواوي والسولطات الاربيوة عو  سوبيل المثوالن عو  الماواركي

. بامتمامات الاميلقلم وورقة ويتوقاوا تلك الكلمات المرتبطة 

الاربية؟ نفسك ما مي الكلمات التي يهتم بها الاميل عند بالبحث عن مطام يقدم المااوي والسلطات اسأل 

: ميالمرتبطة في ناا ي التجاري الكلمات 

مطامن مطاوم ماواوين ماواوي عربيوةن ماواوي  ا جوةن لحووم  ا جوةن مطاوم ماواوي عربيوةن سولطات عربيوةن نايموين فتوو ن 

ن عوراي ن مطاوم يقودم كبواب أوصوالتبولةن حموصن متبولن مطاوم عربوين خبوز عربوين سواندوي، ماواوين كبوابن شو ،  واووقن 

كول موله ... متوسطةن لحم بلدين مااوي لحم بلديأساار مطام أساار ماقولةن ن ع  الصا ن ماوي ع  الفحمماوين ماوي 

. اإلنترنتتاتبر كلمات ذات عالقة يمكن للاميل ان يبحث عنها ليجدك ع  وأكثر الكلمات 

.البحثبالنسبة لجوجل ومحركات أمميتها باد ذلك يمكنك فحص مله الكلمات ع  متط  الكلمات الرئيسية لتارف 

الكلمات مفتاح تازيز المحتوى 
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ومتطو  لمحركوات البحوث األمميوة سايوة اإلنترنوتن فهوو فوي الموقع اإللكترونوي موو أموم وسويلة للتواجود والتواصول والتفاعول عبور 

.الرئيسيةالكلمات 

إلكترونياأ مميزاأ امتلكت فإذا  ات الكبورى التوي اليوم ستكون في مصاف الاركمميزة؛ فأنت بمحتوى وكلمات بمل ه وقمت موقااأ 

.  اإللكترونيالامالء بسهولة عن  ريق موقاها اإللكتروني أو أي رواب  تفاعلية مرتبطة بالموقع إليها يصل  

:مبدئيا  قيامك بتصميم موقع إلكتروني عليك القيام بالخطوات التالية أجل من 

أو والبحووث عون اسوم النطوواق godady.comأو موقوع name.comمون خوالل الوودخول عو  موقوع : اإلنترنوتحجوز اسوم نطواق عبوور ⧫

.شركات تصميم المواقع الماتبرة في مدينتك و لش حجز نطاق وخادم ويشإحدى التواصل مع  

إلكتروني وملا يمكون ان تقووم بوه أاإللكتروني لتحميل موقاك : سيرفرشراء خادم ويش أي ⧫ ي شوركة عليه وحصولك ع  بريد 

.name.comتصميم مواقع بكل سهولة أو من خالل موقع 

صووفحينن والمتوالتووي تهووم الاميوول والمحتويووات التووي ترسووش فووي وصووولها للامووالء : كاملووةتحديوود محتويووات الصووفحة الرئيسووية ⧫

و وورق التواصول ماوك وصوور خاصوة بووك أو االجتماعيوة التاصوة بوك وخودماتك وتحتووي عو  مالوموات عنوك ووسوائل التواصوول 

المركووزة ات الكثيوورةن فقوو  المالومووتكووون سووهلة التصووفحة وسيوور ملي ووة بالمالومووات أن والصووفحة الرئيسووية ال بوود بمنتجاتووكن 

.والامالءوالتاصة باحتياجات الاركة 

تووى موادف محجوجولن مون حرفيواأ والبسي  والمالئم وسير المنقول أو المنسوخ أو المتورجم كلياأ والجديد : الجيدتحديد المحتوى ⧫

.وللاميلبسي  سهل مصاغ بطريقة جميلة يحتوي ع  جميع الكلمات االفتتاحية المناسبة لاركتك 

فحات التواصول أو صواإللكتروني رقم الهاتف أو بريدك اإللكتروني سواءأ والتواصل ع  موقاك : إ افة  رقاأ للتفاعلال بد من  ⧫

.  الفالياالجتماعي أو التريطة التاصة بموقاك 

الموقع اإللكتروني 

اسم النطاق

خادم الويب

الصفحة 

الرئيسية
المحتوى

التفاعل ضافة إ
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ماذا يريد زوار موقعك اإللكتروني ؟

ت التقنيوة يجش أال تقتصر الكلمات التي تستتدمها ع  عرض السولع والتورويج لهوا وفوي ماهوم الحواالتن عليوك تجنوش المصوطلحا

صووياسة موون التبسووي  كيووف يمكنووك تلبيووة احتياجووات الامووالء أو حوول ماووكلة يواجهونهووا واحوورص عوو  باوويٍء والمنمقووةن بوول اشوورح 

. للزوارو وحاأ وأكثر إفادة وأكثر جلباأ المحتوى في نقاط وا حة تاك  أمدافك ورسالتك الرئيسيةن بما يجال الموقع أكثر 
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هم وحتوو يسظند نجاح حمالت تسويق المحتوى إىل مارفة الجمهور المستهدف كلما عرفت أكثر عن جمهورك وشاركتهم امتمامات

عموالءكن ثوم مااكلهمن س سهل التواصل ماهم ع  المستوى الاتصي يمكنك التركيز ع  التحوديات أو الماواكل التوي تواجوه 

.المااكلتتصيص المحتوى للوقوف ع  مله 

تواصول مقوا ع الفيوديو والمودونات ومناوورات مواقوع ال: مثلياتمد تسويق المحتوى ع  إنااء مواد ع  اإلنترنت ومااركتهان 

سوويق ويمكون لتالمسوتتدمينن ومو يهدف إىل تسلي  ال وء ع  منتجات الاركة أو خدماتها من خالل جلب امتمام االجتماعين 

ة وبنواء المحتوى أن يساعد في  يادة المبياات عن  ريوق توجيوه الزيوارات إىل موقاوك اإللكترونوي و يوادة الووعي باالمتوك التجاريو 

.جمهوركالثقة مع 

تسويق المحتوى 
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:الخاصةإليك بعض أفضل الممارسات التي يجب اتباعها عند وضع استراتيجيتك 

.أف لخصص باض الوقت للتارف ع  جمهورك باكل ⧫

.امتماماتهمقم برصد الحسابات التي يتاباونها ع  مواقع التواصل االجتماعي لمارفة ⧫

.جمهوركاستتدام تنسيقات وأنوا  متتلفة من المحتوى لتحديد أي منها األنسش للوصول إىل ⧫

.جمهوركاختر المنصات المناسبة لنار المحتوى واحرص ع  التواصل مباشرة مع ⧫

.جمهوركتجنش الصياسات الرسمية واإلجابات النمطية واسظبدلها بأسلوب التواصل الطبياي عند التفاعل مع ⧫

.وممتعتأكد من أن المحتوى فريد من نوعه ومثير لالمتمام ⧫

.جمهوركاستتدم عناوين جلابة وصور الفتة للنهر ومحتوى سهل ومفيد لجلب انتباه ⧫

الكتابة عىل اإلنترنت 

لحصوول عو  المحتووى يانوي كتابوةن وال بود لوك لوك مون اتقوان الكتابوة عو  اإلنترنوت ومارفوة باوض التقنيوات الهاموة فوي الكتابوة ل

ا فوي نهايوة يمكن االستاانة بها لمارفة امتمامات الجمهور والبحوث عنهوا والكتابوة عنهو رق  محتوى مميز ولفال ذلك مناك ثالثة 

:  ريقالطرق سهلة ومتوفرة عن األمرن ومله 

.ذلكمتط  الكلمات الرئيسية عن  ريق جوجل اد وورد وسبق قمنا بالارح حول كيفية عمل ⧫

.ذلكبارح أن قمنا بالنسبة للجمهور المستهدف وسبق ممية أاألكثر ياطيك الكلمات Search consoleاستتدام ⧫

عون إجابوات البحوث عون كلموة ماينوة وتاطيوك  يمكنك من خاللهوا المواقع المهمة التي  إحدى  Answer the public.comوموقع ⧫

الكلمة؟ مي امتمامات الناس عن مله و ما أيسأل الناس؟ ماذا  

أمم الممارسات في تسويق المحتوى

تلبية احتياجات الجمهور

محتوى يحاكي االهتمامات

حث الجمهور عىل التفاعل
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الكتابة عىل اإلنترنت 

إلويكم لوللك  صوةن وقوانينهوا التاوالكتابة ع  اإلنترنت لها أسولوبها جيدن لصناعة محتوى مميز أو مالئم ال بد لك من الكتابة باكل 

:كاآلتيباض النصائح لتساعدكم ع  الكتابة ع  اإلنترنت 

.عنواناأ جلاباأ الفتاأ ابدأ بانوان مميزن الانوان مو الطريق لفتح مقالك ع  اإلنترنت لللك  ع ⧫

ن اليووم سولوك المتصوفحيبودون إ الوة حيوث حيوث ال بود كتابوة مقوال مفيود متولن سيور متتصوراأ اختصواراأ يكون المقال أن  ال بد ⧫

.الطويلةالمقاالت وإممال ياتمد ع  القراءة السرياة 

أن احورص لوللك المقواالتن مون األوىل عو  الثالثوة اسوطر القراءة المتصفحون يركزون في أن الدراسات أثبظت ن الجاذبةالمقدمة ⧫

.المقالتكون المقدمة مركزة وتحتوي ع  كافة ما تريد قوله وجاذبة أي ا لقراءة كل عناصر 

شو  اأ م لهوم فيه محتوى مفيد ونوافع للجمهوور يقودمقاالأ في الكتابةن اكتش األساسي ماذا يمكن ان تقدم للجمهورن ملا مدفك ⧫

تقدم لهم أن ك ومالومات حقيقية وسير مكررةن سيحش قراءش  اأ متتلفاأ وجديداأ ومميزاأ يسد احتياجاتهم وامتماماتهمن اكتش 

.في كل مرةش  اأ قيماأ 

الوة عنود عمليوة فا رقاأ مقالك بنصائح أو نقاط مامة التتاذ اجراءات عمليةن حيث تقدم للجمهور إنهاء ن عليك  إجراءدعوة التتاذ  ⧫

ذلووك مميووة أفوواذكر كنووت تكتووش عوون ت ليووف األ امووة إذا فوو.إجووراءات عمووللووي  لووه أي نتووائج أو  كالموواأ قووراءة مقالووك ولووي  

ره الت ليووف الصووحيحة كيووف يهووتم جمهووورك بقووراءة مقالووك ويقوووم بماوواركته وناووإجووراءات ولكوون  ووع  و وورورتهن وخطورتووه 

.لآلخرين

المقدمة الجاذبة

أن ماذا يمكن 
تقدم للجمهور؟

إجراءدعوة التخاذ  

العنوان المميز

المقال المختصر
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ن حيواة النواس موجوزءأ وباتوت األكثور تقودماأ واألكثور اسوتتداماأ أمم وسيلة تواصل عبر اإلنترنت تطبيقات الهاتف الجووال حيوث موي 

يكون أن    الجوال أو عتطبيقاأ تمتلك أن كنت تريد تازيز ناا ك التسويقي عبر اإلنترنت إذا فال بد لك  تفارقهمن اليومية التي ال 

.Wabاللكية من خالل خدمة األجهزة موقاك اإللكتروني متوافق مع جميع 

الجوال ومحركات البحث 

ث جوالوه والودخول عو  محورك بحوث للبحوخول أموو أول ما يفاله شتص عند حاجته للبحث عن مكان لتناول  اام ال داء أو الاااء 

ك كان موقاك اإللكتروني سير متوافوق موع الهواتوف اللكيوة فوللك سي ويع عليوسربين فإذا عن مطام مجاور أو مطام شرقي أو 

.كثيرةفرص 

:ةأساسييحتوي ثالثة عناصر أن  بد وال لللك عليك التركيز ع  ظهور موقاك أو تطبيقك التاص ع  الهواتف الجوالة 

في البحث  يا  وقته من ماتفك بدون مباشرةأ تقدم له خدمة االتصال بك : البحث ر االتصال بك في حالة ظهورك ع  محرك ⧫

.للتواصلعن ماتفك 

ن وبودون ممكوإليوك بأسور  وقوٍت بحيث يستطيع ال    ع  ملا الزر واللماب إىل الترائ  مباشرة ليصل  : الج رافيموقاك ⧫

.  بحث

إ: الجوالةال بد ان يكون موقاك متوافق مع الهواتف ⧫ اوكل كوللك لون يسوتطيع المسوتتدم تصوفح موقاوك بيكون لوم  ن حيث 

. أبداأ فاال 

األجهزة الذكية؟الجوال توافق موقع منشأتك مع جرب اختبار 

تطبيقات الهاتف الجوال 

Wab تطبيق
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ما الفرق بين الموقع اإللكتروني المتوافق مع الجوال وبين تطبيقات الهاتف الجوال؟ 

إلكمتلووك أوأن تطبيووق عوو  الهوواتف الجوووال متلووك أأن بووين أذمووانكم بالتأكيوود سووؤال عوون موول منوواك فوورق إىل يتبووادر   ترونووي موقووع 

اللكية؟متوافق مع الهواتف 

:كاآلتيمناك فروقات مامة ومي نام 

ن iOSأو نهام أندرويد ع  نهام سواءأ التطبيقات متوافقة بالكامل مع الهواتف الجوالة ومي مصممة لها باكل خاص : التوافق⧫

تطبيقوات موع التواص بتنزيول الالمتجور ماوه ومتووفر عو  ومتزامنواأ موع الجووال جوزءأ متوافقواأ امتالكك لتطبيوق يجاول تطبيقوك 

.شرائهسهولة الحصول عليه أو 

ث توولكر وجووود تطبيووق يانووي وصووول تنبيهووات للمسووتتدمين باسووتمرار وموولا اموور تسووويقي فووي سايووة االمميووة حيوو: التنبيهووات⧫

المستتدمين من خالل التنبيهات بالتفاعل ماك

ي التطبيوق لتطبيق يساعدك في بناء برامج والء ع  مله التطبيقات من خالل صفحة الاميل التاصة فوامتالكك : برامج الوالء⧫

. التطبيقاتمن خالل إال نقاط أو حوافز خاصة وملا ال يتم  إ افة من  

لمواقع المتتلفة فاال ع  االحتفاظ بجميع نقاط البيع التاص بك وايساعدك باكل : تطبيقكنهام تحديد المواقع الثابت في ⧫

. التجاريلناا ك 

بهوان فواظ عليهوا واالحتواال وال  عمالءك مون القيوام بامليوات الاوراء واختيوار السولع والتودمات يمكفن التطبيق  : الاراءعمليات ⧫

.ذلكوسير اآلمنة المستتدمين من  رق الدفع يمكفن كللك  

متوافق مع الهواتف اللكية اإللكتروني يكون موقاك أن  القليل جداأ وأقل التطبيق مهم أن ال شك 

أو Appy Pieفيمكنوك عمول ذلوك باالسوتاانة بوالمواقع اإلنترنوت صواش ومكلوفن عمول تطبيوق عو  أبداأ بأن ال تاتقد أخيرة نصيحة 

Build Fire بسار رمزي جداأ أو إما مجاناأ عمل ذلك  أي اأ يمكنك

التوافق

التنبيهات

برامج الوالء
نظام تحديد 

المواقع

عمليات 

الشراء
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تسويق نشاطك التجاري عبر الجوال 

طةن أو ربموا بما أن شاشات الجوال أصو ر بكثيور مون أجهوزة الكمبيووتر المكتبيوةن مون األف ول أن تبقوي عو  رسوائلك قصويرة وبسوي

إنااء إعالنات قائمة ع  الصور ال ع   .النصوصيمكنك 

نواس ال مون الكثيوراأ تولكر أن . ملا ياني أنه عليك أن تركز ع  كلموات رئيسوية وعبوارات أقصور قود يبحوث عنهوا مسوتتدمو الجووال

لكمبيوتر؛ حيث مون وال يبحثون بالطريقة نفسها التي يستتدمونها ع  أجهزة ا! يستطياون الكتابة بسالسة ع  أجهزتهم الجوالة

.أن يبحثوا عن عبارات مفصلة و ويلةجداأ النادر 

ههور عو  أن تستتدم اإلعالنات الصورية الستهداف مون يتصوفحون المواقوع عبور الجووالن حيوث يمكون لإلعالنوات أن تأي اأ يمكنك 

ن  تلك المواقع ع  شكل نص أو صورة أو فيديو وألن إعالنات الجوال تكون ص يرة  موع يجوش أن تقودم رسوالة قويوة ومووجزةن عوادةأ

الجوالوةن عبارات تحث المستتدم ع  اتتاذ إجراءن كما يمكنك اإلعالن للنواس أثنواء اسوتتدامهم التطبيقوات المتوافقوة موع األجهوزة 

ات داخول إذا أردت أن يارف المزيد من الناس في منطقتك المحلية عن خدمات السباكة التوي تقودمهان يمكنوك ناور اإلعالنوفمثالأن  

.تقييمهمحيث يترك الامالء ؛Whicأو  Yelpمثلتطبيقات 

خلق محتوى الفيديو 

300ثور مون فحوول الاوالمن ياوامد النواس أك. دعنا نتوقف لحهة للتفكير في كل مقا ع الفيديو التي ياامدما عمالؤك المحتملوون

الحقيقة أن الفيوديو ! وذلك حول موا يع وامتمامات متتلفةيومياأن  YouTubeيوتيوبمليون ساعة من مقا ع الفيديو ع  موقع  

إذ يسمح لها بإظهار منتجاتها وخدماتهان  .جددالء بالوصول إىل عموأي اأ ع  اإلنترنت أصبح  ريقة مامة لألناطة التجارية 

الظهور في محركات 

البحث

االعالنات 

الصورية

الفيديو

شبكات 

التواصل 

االجتماعي
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فرصة لتعزيز نشاطك التسويقيالفيديو 

دن لكون استتدام الفيديو  ريقة رائاة إلثارة إعجاب النواس بموا لوديك لماواركتهن واكتسواب المزيود مون الماجبوين أو الاموالء الجود

إنتوا  مقوا  ع ماذا لو لم تكن باوض عناصور مودونتك مناسوبة للههوور فوي مقوا ع فيوديو؟ أو مواذا لوو لوم تكون تريود االنتوراط فوي 

الفيديو باد؟

 سواعدك فوي بينما تدمج الفيديو في خطتك للتسويق اإللكترونين فكر كيف يمكنه دعم ناا ك التجاري؛ ألن تحديد أمودافك س

.اإلنترنتاختيار أكثر الطرق فاعلية الستتدام الفيديو ع  

كيف اقوم بعمل محتوى عىل اليوتيوب

ليك القيام وال يمكن عمله أو يحتا  إىل وقت وجهد بكل بسا ة عجداأ ذلك مكلف بأن سؤال في ساية االممية حيث ياتقد الباض 

:كاآلتيالتالية لتقوم بامل محتوى فيديو ورفاه ع  اليوتيوب باإلجراءات 

ن بالحديث المباشر من متحدث ماين أو تصوير منتجات ماينة أو موقف مايسواءأ محتوى مناسش للتصوير بإعداد قم ⧫

. خطوةحسش كل كامالأ اكتش س ناريو التصوير ⧫

. جيدةقم باستتدام ماتفك الجوال المناسش للتصوير أو كاميرا ⧫

. المونتا أو مدفوعة لامل مجانية يمكن االستاانة ببرامج ⧫

. أسفل الفيديوفي المحتوى قم بتسمية الفيديو وو ع عنوان وتفاصيل ⧫

.البحثع  محركات مجاناأ ارفع الفيديو ⧫

أو يمكنوك وبهلا قمت بتازيز ناا ك ع  اإلنترنت من خالل منصوة اليوتيووب ونارهن وبهلا يمكنك عمل فيديو بسي  وماقول 

. ردت ذلكأإذا بمقابل مالي ماين  فيديو احترافي االستاانة باركات احترافية لامل 



موواذا 

تاولموت؟



شكرا لكم

Thank You


