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ول  الربح شوارول يهتم او قد بدأ م الربح من االنرتنت لعل البعض قد سمع قبل ذلك عن

قع النصابة قد وقع ضحية لبعض املوا االخر ولعل البعض يممةة ول يشعر باى فائدة منة

 وربا بعض املواقع االخرى التى قد اضاعت عةية وقتة ومالة التى اضاعت عةية وقتة

وتحقيق مئات بل مع الوقت  الربح من االنرتنت ولعل ننا  من ل يعرف اصال انة �منة

 ة االف الدوالرات شهرياواملثابر 

العديد من شهريا من خالل  االنرتنت ويربح مبالغ رائعة جدا وننا  بالطبع من يعمل عىل

ان شاء هللا تعاىل  خطوةوالتى سوف نتعرف عةيها بالتفصيل خطوة ب طرق الربح من االنرتنت

 .خالل صفحات المتاب

عض النصائح التى ادعو  ا  بنن الربح من االنرتنت اوال قبل ان نتمةم عن طرق ومواقع

واالخذ بها حتى تستمر ىف مشوار الربح وتحقق ندفك االساىس ونو تحقيق دخل لالنت�م 

 : من خالل االنرتنتكب�

مثل اى عمل او نشاط تجارى  الربح يجب ان تعترب عمةك عىل االنرتنت لتحقيق -1

ق ومواقع تجربها او خاص تقوم به عىل الواقع النة بالفعل كذلك فال تعتربة مجرد طر 

تقوم بها دون انت�م وال فرق ب� ان تنجح او تفشل فمة� زاد انت�مك بهذا العمل 

 وقمت بة بجد وانت�م كة� وجد العائد كب� ان شاء هللا

 

مثل اى عمل ننا  طرق ننا  الطرق املباحة وننا  الطرق الغ�  الربح من االنرتنت -2

انون فال يغر  فرق العائد ب� الطريقت� فاحرص دائا عىل مباحة والتى تخالف الرشع والق

اتباع الطرق املرشوعة حتى يبار  هللا لك ىف رزقك وبالرغم من انة خالل مجموعة الدروس 

القادمة سنتحدث فقط عن نذة الطرق املباحة فقد يىسء استخدامها البعض وننا ابرىء 

 عةيها خالل الدروس القادمة نفىس من اى استخدام غ� مرشوع الى طريقة نتعرف
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احرص دائا عىل التعةم وشاند الفيديونات التعةيمية واقرأ المث� عن طرق  -2

وقم بالتجربة فال تمتفى فقط بالتعةم فحاول تجربة كل  الربح من االنرتنت ومواقع

الطرق التى تتعةمها مع االنت�م بالطبع ان تتأكد ان نذا الطرق مرشوعة ال تخالف 

  ة حتى ال تتعرض لةنصب واالحتيالو القانون وبان املواقع صادقالرشع ا

 

سرتبح االف  احرتس واحذر من املواقع او الصفحات التى تونمك بانك -3

خالل يوم واحد وبدون مجهود مجرد فقط ان تضع بعض البيانات او ان  الدوالرات

عن كل الطرق تضع بعض املال القةيل فاالكيد ان نذة املواقع نصابة وسنتعرف الحقا 

  ها ان تعرف نذة املواقع النصابةالتى �منك ب

 

 

تصاعدى يتزايد مع الوقت فال تتعجل الربح الرسيع فقط قم  االرباح من االنرتنت تحقيق -5

با عةيك فعةة وسوف تندنش بالنتائج املتزايدة خالل الوقت ولك ان تعرف ان ننا  بعض 

ور حتى ترى نتائجها املستمرة بعد ذلك فانت ظر اسابيع وشهتالطرق التى سنتعةمها ستن

بمل جد حتى  عىل االنرتنت فيجب ان تهتم باالساس وتقوم بذلك خطوة خطوة كيانكتبنى 

ىف كربى املواقع العاملية  املسوق� عىل االنرتنتو الربح واذكر ننا ان ع�لقة تصل اىل ندفك

ضا تحقيقها من والتى �مننا نحن اي تحقيق مالي� الدوالرات احتاجوا سنوات حتى يصةوا اىل

  م والتطوير املستمرخالل الصرب والتعة
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  طرق الربح من االنرتنت تفصيليا عىل المث� من ان شاء هللا سنتعرف

والتى دفعت بالفعل  اهم املواقع املوثوقة واملجربة فمل طريقة سوف نتعرف عىل

من  افضل الطرق لزيادة ارباحككب�ة وكيفية االشرتا  ىف نذة املواقع و باحار  ملشرتكيها

 ايضا عىل كيفية استالم ارباحك من نذة املواقع من خالل وسنتعرف اقع نذة املو 

 االموال عىل االنرتنت دليل شامل عن البنو  االلمرتونية وطرق ارسال واستقبال

 ولمن نبدأ اوال بعرض فمرة مخترصة عن انم نذة الطرق
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من افضل الطرق التى �كنك من خاللها تحقيق ارباح كب�ة من االنرتنت هى بيع املنتجات 

 الرقمية مثل الكتب والربامج والفيديوهات . 

ويج لة وبيعة وخاصة ىف املحتوى االجنبى , ولكن �كنك انشاء كتاب الكرتو� ثم الرت

 100الحصول عىل هذة املنتجات مكلف جدا فقد يكلفك كتاب الكرتو� واحد ال يتعدى 

 دوالر وعمل كور  فيديو يكلف اكث من ذلك !  1000اىل  500صفحة من 

امل ىف وهى عبارة عن منتجات ججرد رشاهها تتلك الحق الك PLR منتجات وهنا تأت ميزة

فيمكنك من خالل االشرتاك شهر واحد او مدى الحياة والذى يكلفك اقل من  اعادة بيعها

 التى توفر هذة املنتجات الحصول عىل االف املنتجات الرقيمة  دوالر ىف احد املواقع 50

PLR  من مقاالت وكتب الكرتونية وكورسات فيديو وبرامج وغ�ها والتى تتعدى قيمتها

 والتى �كنك بعد ذلك اعادة بيعها . االف الدوالرات

واهم ما �يز هذة الطريقة انها غ� معروفة ىف املحتوى العرب وبالتاىل قلة املنافسة فيها  

 . بشكل كب�

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/MakeMoney/go/IDPLR
https://e3rf.net/Go/Seoclerks/PLRpremiumPack
https://e3rf.net/Go/Seoclerks/PLRpremiumPack
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 : وهذة املنتجات يتم استغاللها ىف العديد من طرق كسب املال من االنرتنت مثل

للمنتجات  انشاء متجر الكرتو� ج مبارشة مرة اخرى من خاللعمل اعادة بيع املنت •

 الرقمية

 مواقع الخدمات املصغرة جات ىف تقديم خدمات عىلاستغالل هذة املنت •

ومنتجات التسويق   CPAعروض و وضع هذة املنتجات كبونص عند ترويج •

 بالعمولة

باللغة االنجليزية وترويجة عىل مواقع التواصل االجت�عى  انشاء موقع الكرتو� •

 والربح منة من خالل برامج التسويق بالعمولة
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https://e3rf.net/micro-jobs-mini-services-profits/#plr
https://e3rf.net/micro-jobs-mini-services-profits/#plr
https://e3rf.net/cpa-marketing/
https://e3rf.net/cpa-marketing/
https://e3rf.net/make-your-website-step-by-step/
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 الخاصة بالتخسيس PLR الت والكتب االلكرتونيةقم بتحميل عدد من املقا .1

  كيفية انشاء موقع الكرتو� خطوة بخطوة قم بالرجوع اىل –انشأ موقع الكرتو�  .2

 قم باضافة عدد من املقاالت عىل املدونة من خالل نسخ ولصق محتوى مقاالت .3

PLR تى قم بتحميلهاال 

الخاص بالتخسيس الذى قمت بتحميلة وعرضة  PLR قم بأضافة الكتاب االلكرتو� .4

�كنك االعت�د  –عىل الزاهر ليقوم بتحميلة مجانا من خالل اضافة بريدة االلكرتو� 

ة التى تقوم بجمعها وهو افضل موقع الدارة القائة الربيدي mailchimp عىل موقع

 الدارة القواهم الربيدية مجانا

خطوة اختيارية لزيادة التحويالت �كنك االعت�د عىل اضافة  .5

ىف مواقع لوضع الفورم الخاص بتسجيل الربيد االلكرتو�   ConvertPlusالووردبريس

حيوية وعند اوقات معينة من دخول وخروج الزاهر وتهيئتها للظهور ىف مقاالت 

معينة او دول معينة وهى اضافة قوية اقوم باستخدامها ىف كل املواقع لدى مثل هنا 

 تده�تحميل كتاب الربح من االنرتنت للمب ىف موضوع

قم باالشرتاك ىف احد برامج التسويق بالعمولة للحصول عىل منتج افيليت خاص   .6

  كليك بانك بالتخسيس لرتويجة ومن اشهرها

ت اال  قم بارسال رساهل بريد الكرتو� لقائتك الربيدية باالعت�د عىل مقاال  .7

التخسيس املتوفرة لديك ول تقم بنرشها ىف املوقع باالضافة اىل رساهل ترويج 

 ملنتجات االفيليت الخاصة بالتخسيس عىل كليك بانك

 

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/make-your-website-step-by-step/
https://e3rf.net/make-your-website-step-by-step/
https://mailchimp.com/
https://e3rf.net/go/codecanyon/ConvertPlus
https://e3rf.net/internet-profit-ebook-pdf/
https://e3rf.net/internet-profit-ebook-pdf/
https://e3rf.net/go/clickbank/Affiliate
https://e3rf.net/go/clickbank/Affiliate
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تعترب اال  االسرتتيجية واضحة ولكن النقطة الهامة هنا التى قد تسألها وهى كيف سأحصل 

 عىل الزوار ؟

 ل ترويج موقعكافضل طريقة لتحصل بها عىل الزوار من خال

اوال وهى افضل طريقة للحصول عىل تحويالت وهى االعال  عىل بينج ادز من خالل  •

كيفية   Bing Adsدوالر �كنك الحصول علية ىف مقالة 100االعت�د عىل كوبو  

 دليل شامل  Microsoft Adsانشاء حمالت اعالنية عىل

وهى من افضل الشبكات االجت�عية  pinterest  ثانيا من خالل الشبكة االجت�عية •

 للصورة املوجودة ىف املقالة لديك pin لرتويج املنتجات من خالل عمل

فيس بوك او الرتويج مجانا من خالل النرش ثالثا من خالل عمل حملة اعالنية عىل ال •

 ىف جروبات الفيس بوك الخاصة بالتخسيس

 

 

ملحوظة بالطبع هنا التخسيس مثال �كنك استخدام هذة االسرتتيجية مع الكث� من 

املنتجات ىف مجاالت واسواق متنوعة وايضا �كن استغالل نفس الطريقة بدال من الرتويج 

مبارشة عىل موقعك ك� ا  التسويق عىل اعالنات  PLR الكتابملنتج افيلت ا  تقوم ببيع 

بينج ادز احد افضل طرق االعالنات املدفوعة عىل االنرتنت والتى �كنك استغاللها ىف 

او الحصول عىل زوار من الواليات  cpa الرتويج ملنتجات االفيليت او تسويق عروض

 دوالر 100كوبو   % باسعار رخيصة وخاصة مع وجود100املتحدة مستهدف� 

 

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/bing-ads-microsoft-advertising-full-guide/
https://e3rf.net/bing-ads-microsoft-advertising-full-guide/
https://e3rf.net/bing-ads-microsoft-advertising-full-guide/
https://www.pinterest.com/
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منصة  قم بانشاء متجر الكرتو� لبيع املنتجات الرقمية �كنك ذلك من خالل .1

3dcart والتى تتيح لك اضافة عدد ال محدود من املنتجات وتدعم املنتجات الرقمية 

 واعادة رفعها عىل متجرك PLR ب االلكرتونية الرقميةقم بتحميل الكت .2

قم برتويج متجرك كمتجر متخصص ىف بيع الكتب االلكرتونية الرقمية من خالل  .3

 اعالنات بينج ادز او عىل الشبكات االجت�عية

 

�كن عمل املتجر االلكرتو� ىف بيع الكتب ىف مجال مع� وهذا افضل النة يسهل عليك 

هل عليك ايضا تسويقة النة يستهدف فئة محددة او عام ىف كل املجاالت انشاء املتجر ويس

ك� �كنك عرض كل كتاب بسعر مستقل �كن للزاهر رشاء هذا الكتاب فقط او �كنك 

توف� عضوية �كن من خاللها للعضو تصفح كل املنتجات مقابل اشرتاك شهرى واعترب هذا 

 افضل النة يضمن لك ارباح مستمرة شهريا

 

وطلب خدمة ىف قسم  خمسات كنك االعت�د عىل مواقع الخدمات املصغرة مثل�

الخدمات الغ� متوفرة ىف املوقع با  يساعدك احد املستقل� هناك ىف تحميل املنتجات 

ف وستجد من يقدم لك واضافتها ملتجرك ووضع وصف لها او حتى مجرد نسخ ولصق الوص

ذلك باسعار بسيطة جدا . واخ�ا وهناك العديد من الطرق واالسرتايجيات االخرى التى 

 �كنك من خاللها استغالل املنتجات الرقمية

 

 

 

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/go/3dcart
https://e3rf.net/go/3dcart
https://e3rf.net/go/3dcart
https://e3rf.net/go/khamsat
https://e3rf.net/go/khamsat


www.e3rf.net  ** اعرف دوت نت Page 13 
 

 

وهو احد املتصفحات املشهورة والذى  brave هناك الكث� مازال ال يعرف عن متصفح

ي� املستخدم� حول العال ملا فية من امكانيات قوية تيزة عن باقى يستخدمة مال 

 املتصفحات

من جوجل كروم ومنع االعالنات ومنع ملفات التتبع  مرات 8التصفح ارسع  ومنها 

متصفح تور املدمج معة �كن من خاللة التصفح  للمواقع وميزات الخصوصية القوية مثل

 وغ�ها من املزايا مزودى خدمة االنرتنت تتبعها بطريقة مشفرة ال �كن الى احد او

فكل� كا   ولكن امليزة املهمة هنا انة �كنك ا  تربح املال من مجرد استخدامك للمتصفح 

والتى   brave grant استخدامك للمتصفح مدة اطول كل� كانت االرباح اكث من خالل

دأ بأرباح بسيطة ثم تتضاعف يرسلها املتصفح فقط للمستخدم� النشيط� شهريا وقد تب

 عىل حسب مدى نشاطك ىف استدام املتصفح

باالضافة اىل انة �كنك تفعيل خيار عرض االعالنات والتى تظهر فقط عىل حسب اهت�متك 

مشاهدة االعالنات باالضافة اىل انة �كنك ايضا الربح من  وبالتاىل زيادة االرباح من خالل

 ى قد يعرضها امامك ىف خلفية الصفحة الرهيسية للمتصفحاملمولة الت خالل مشاهدة الصور

 

  للبدء وتحميل املتصفح من هنا

 

من  35وتم الحصول عىل  brave grant يوضح لك كيف تحصل عىل املال من هذا الفيديو

 ! دوالر ىف املرة الواحدة 10.85والذى قيمتة بسعر اليوم  BAT عملة

 

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/go/Bravebrowser
https://www.youtube.com/watch?v=QTcvQcs6B2s
https://www.youtube.com/watch?v=QTcvQcs6B2s
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 املال مقابل استخدامك للمتصفح ؟  ملاذا يعطى لك املتصفح

ببساطة ال  املتصفح يروج لنفسة ويريد ا  يوسع قاعدة مستخدمية حول العال ك� ا  

وهى من اشهر العمالت الرقمية  BAT الرقميةاملتصفح يعطى لك ارباحك من خالل عملتة 

مثل البتكوين وبالتاىل فهو ايضا يروج للعملة الخاصة بة وجا انة منىشء العملة فبالتاىل 

 االرباح التى تحصل انت عليها ال تكلفة اى ىشء

 

 كيف سأحصل عىل املال ؟

لعديد من ثم �كنك استبدالها من خالل ا BAT ك� وضحنا من خالل العملة الرقمية

الوسطاء املالي� مقابل كاش بالطريقة التى تفضلها سواء كا  تحويل اىل حسابك ىف احد 

البنوك االلكرتونية او تحويل بنك او حوالة بريدية او خدمات تحويل االموال من رشكات 

 او اى طريقة ترغب بها  االتصاالت

 

من ليس لديهم اى حساب ولذلك تعترب هذة الطريقة هى من افضل الطرق للمبتده� و  

او لدية مشكالت ىف استقبال االموال ىف دولتة او ببساطة �كنك ا   البنوك االلكرتونية ىف

تحتف  بها حتى يزيد سعرها اكث ثم تقوم ببيعها ك� �كنك ا  تتداول بها وتحولها اىل 

 منصة بينانس او عمالت رقمية اخرى من خاللبتكوين 

 

 

 

 

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/ebank-send-and-receive-money/
https://e3rf.net/ebank-send-and-receive-money/
https://e3rf.net/go/binance
https://e3rf.net/go/binance
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باالضافة اىل ربح االعالنات  brave grant دوالر او حتى اكث من خالل 11ولكن ربح 

 والصور هل يعترب ذلك ربح جيد ؟

 

ربح الحقيقى �كنك تحقيقة من خالل بالطبع ال وال �كن االعت�د فقط عىل ذلك أل  ال

ا  كنت تتلك مدونة الكرتونية او قناة يوتيوب ثم  brave Publishers االشرتاك ىف برنامج

 من خالل متابعينك ومن خالل برنامج التسويق بالعمولة الخاص بها tips �كنك استقبال

 

 �كنك عمل ذلك من خالل

 انشاء قناة يوتيوب او موقع الكرتو� .1

 brave Publishers نض�م اىل برنامج النارشين الخاص باملتصفحاال  .2

لك والبدء ىف ترويج  tips البدء ىف تشجيع زوار موقعك او مشرتك قناتك ىف ارسال .3

املتصفح واكرر هنا استغل كوبو  بينج ادز ىف الرتويج للمتصفح وخاصة للواليات 

الخصوصية ويبحثو  دائا عىل ك� انهم يهتمو  اكث ب  املتحدة ال  العمولة مرتفعة

وساهل اكث امانا عىل االنرتنت عكس الدول العربية سيكو  ترويجك للمتصفح فيها 

غ� مجدى ال  العمولة اقل بكث� جدا ومن الصعب اقناعهم باستخدام متصفح غ� 

 . جوجل كروم

 

 

  

http://www.e3rf.net/
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من اسهل طرق الربح من االنرتنت للكث� هى املشاركة ىف االستبيانات واستطالعات الرأى 

تجاة موضوع مع� فالعديد من الرشكات  ربح املال مقابل اعطاء رايك فنعم اخى �كنك

التى تريد دراسة السوق لتطرح منتج جديد او تحس� خدماتها تقوم بعمل استطالع للرأى 

 . طيع تحديد كل العوامل التى تؤثر عىل منتجاتها وخدماتها املختلفةمن خاللة الرشكة تست

 

و�كنك االشرتاك ىف عدد من املواقع الخاصة باالستبيانات واستطالعات الرأى وتحقيق دخل 

 شهرى جيد بطريقة سهلة

 

والذى   ysense او حاليا clixsense وتوجد العديد من مواقع االستبيانات ومنها موقع

بح من خالل االجابة عن االستبيانات باالضافة اىل الربح من القيام بعدد من �كنك الر

 املهام الصغ�ة والعروض

 ك� �كنك االستفادة اكث من املوقع وعمل بعض املهام البسيطة واستك�ل بعض العروض

offers السهلة والتى تزيد من ارباحك 

 

 

 

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/go/ysense
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 وقم جلء بياناتك ىف surveys ىف خطوات بسيطة �كنك تسجيل حساب ثم الدخول

surveys profile   وهذة اهم خطوة ال  من خالل هذة البيانات يتم ارسال االستبيانات

الدولة وابدء ىف االجابة املناسبة لك باالضافة اىل االستبيانات االخرى التى ترسل عىل حسب 

 عن االستبيات املتوفرة وتابعها يوميا ال  بعض االستبيات تظل فرتة قص�ة

 

 

فسوف تجد العديد من االستبيانات التى تحتاج منك اىل اقل من ساعة يوميا ليمكنك 

 . دوالر ورجا اكث بكث� حسب دولتك 10اىل  5تحقيق ما ب� 

 

 

 

  

http://www.e3rf.net/
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 الحظت ىف الطرق السابقة اهمية وجود موقع الكرتو� ىف ربح املال من االنرتنت ولكن ك�

هناك العديد من الطرق والوساهل االخرى التى �كنك من خاللها تحقيق ارباح شهرية 

ممتازة من خالل موقعك االلكرتو� او مدونتك وكسب املال عىل االنرتنت من خالل 

 . التدوين االلكرتو�

حتاج فقط اىل دوم� واستضافة لبدء موقعك و�كنك الرجوع اىل الخطوات سوف ت

  انشاء موقع الكرتو�  ىف

 ومن طرق ربح املال من خالل التدوين واملواقع االلكرتونية

موقعك و�كنك عمل ذلك من خالل اعالنات بيع املساحات االعالنية مبارشة عىل  •

 حسوب او بعض اضافات الووردبريس

 التسويق بالعمولة وترويج املنتجات املتعلقة ججال مدونتك •

املقاالت املمولة الجيست بوست وهى عرض مقاالت ىف مدونتك بها بعض الروابط  •

 لرتويج مواقع او منتجات اخرى

 عمل مراجعات ممولة لبعض املنتجات •

ك انشاء مواقع الكرتو� وبيعها كمواقع جاهزة من خالل بعض املواقع �كن •

  flippaمثل

 عمل نظام العضوية ىف املوقع وعرض محتوى خاص باالعضاء •

 انشاء متجر الكرتو� ىف موقعك لبيع املنتجات •

 وغ�ها الكث� من طرق الربح •

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/make-your-website-step-by-step/
https://e3rf.net/make-your-website-step-by-step/
https://www.flippa.com/
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عدد املواقع يزداد يوما بعد يوم بشكل جنو� وكل صاحب موقع يحتاج اسم مميز ملوقعة 

النة من اهم العوامل التى تساعد عىل انتشار اسم املوقع وتيزة ب� مالي� املواقع 

 االلكرتونية عىل االنرتنت

عرضها للبيع وهنا ما سوف نقوم بة هى محاولة الحصول عىل هذة الدومينات املميزة ثم 

 –ا  كنت محظوظا  –قد يصل اىل مالي� الدوالرات  بسعر اعىل ونحصل عىل الفارق 

 وحصلت عىل دوم� مميز قبل غ�ك

ولتعرف كم هى مربحة لك ا  تعرف ا  هناك مجموعة من الدومينات التى تم بيعها 

 2010 عام مليو  دوالر ىف 35.6والذى تم بيعة ب  insurance.comجالي� الدوالت مثل 

 التى تم بيعها  باغىل النطاقات وهذة قائة اخرى عىل ويكيبديا

ولكن يجب التنوية با  زيادة الربح من تجارة الدومينات يعتمد عىل رأ  املال الذى تبدأ 

محاولة تعويض را  املال بزيادة املجهود ىف البحث عن دوم� مميز واقتناصة بة و�كنك 

وايضا الح  لة دور كب� جدا ايضا فرجا دوم� تظهر اهميتة الكب�ة  – ججرد ا  تجدة 

 فجأة ججرد ظهور رشكة بنفس االسم

العربية  فقد تكتفى برشاء بعض الدومينات القص�ة و الجيدة والتى تراها مناسبة للمواقع

باقل من دوالر ثم  املتوفرة  كوبونات نيم شيب بها ارقام مثال تعرب عن حروف باستخدام

 اعادة بيعها جبالغ اكرب بكث�عىل بعض املواقع واملنتدييات العربية

ثية املميزة او غ�ها من الدومينات القوية فسوف ولكن لرشاء الدومينات الرباعية او الثال  

يحتاج ملبالغ اكرب من ذلك بكث� وسيحتاج اىل خطوات اخرى سنتعرف عليها الحقا فقد 

الف دوالر وهو متأكد انة سوف يبعية مرة  100االف او  10يشرتى البعض دوم� ب 

 اخرى جبالغ اكرب من ذلك

 

http://www.e3rf.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_domain_names
https://e3rf.net/namecheap-coupons/
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 لتبدأ تجارة الدومينات يجب عليك بالطبع ا  تتلك طريقة للدفع واستقبال االموال

دو    ردطرق الحصول عىل فيزا وماسرت كا وهنا قد يفيدك فيزا او ماسرت كارد للرشاء •

 حساب بنك

  رشح التسجيل ىف الباى بال  حساب عىل الباى بال •

و�كنك الحصول  sedoالستقبال ارباحك من بعض املواقع مثل  حساب بنك امريك •

 بايون�من هنا علية من خالل

 وايضا حساب ىف بعض املواقع لتتمكن من رشاء وبيع الدومينات وبعض االدوات منها

 مواقع رشاء وبيع الدومينات ومنها اوال

: احد افضل املواقع العاملية لحجز الدومينات والذى  namecheap موقع نيم شيب •

سنت  48يوفر عدد كب� من االمتدادات الرخيصة جدا والتى قد يبدأ بعضها من 

فقط وتوفر العديد من العروض شهريا عىل رشاء ونقل الدوم� فيمكنك متابعة 

  من هنا صفحة العروض الخاصة بها

: والتى توفر لك العديد من الدومينات التى  namecheap marketplaceخدمة 

�كنك رشاهها ك� �كنك عرض الدوم� الخاص بك للبيع من خاللها للدخول عىل 

  من هنا الخدمة

: من اهم املواقع التى يجب ا  تتلك بها حساب لرشاء وبيع النطاقات  Sedoموقع  •

 املميزة جدا من خالل املزادات ومن خالل عروض البيع املبارشة وبة العديد من

  من هنا االدوات املميزة التى �كنك تصفحها جميعا

: من اهم وافضل املواقع التى �كنك بيع الدومينات واملواقع وايضا Flippaموقع  •

 FBAزو  تطبيقات الجوال ومتاجر اما

 

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/ways-to-get-master-card-and-visa/
https://e3rf.net/ways-to-get-master-card-and-visa/
https://e3rf.net/how-to-make-paypal-account/
https://e3rf.net/payoneer-us-bank-account-to-receive-money-from-clickbank-and-amazon/
https://e3rf.net/DomainFlip/go/Namecheap
https://e3rf.net/DomainFlip/go/Namecheap
https://e3rf.net/DomainFlip/go/Namecheap/Deals
https://e3rf.net/DomainFlip/go/Namecheap/Marketplace
https://e3rf.net/go/Sedo
https://e3rf.net/go/Sedo
https://e3rf.net/go/flippa
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الدوم� او النطاق هو اسم املوقع عىل االنرتنت سواء كا  مجا� او مدفوع ليكو  بديال 

نوا  موقعك عىل االنرتنت حتى يكو  اكث سهولة للزاهر عن رقم االى ب والذى يعترب ع

 ليتذكرة وليعود الية مرة اخرى وهو يتكو  من االسم واالمتداد

 

 e3rf.net    فمثال 

e3rf   هو اسم املوقع 

net   هو امتداد املوقع 

فاالسم �كنك اختيار اى اسم ترغب فية وتريدة سواء حروف او ارقام وايضا قد يتضمن 

 الرشطة

واالمتداد �كنك االختيار ما ب� العديد من االمتدادات املتوفرة والتى يعرب كل امتداد منها 

 اىل نوع موقع مع� باالضافة اىل االمتدادات الخاصة بالدول

 com , net , orgفاشهر ثالث امتدات هى 

com   وهو االمتداد التجارى– commercial-  نرتنت و االكث استخداما ب� كل مواقع اال

 سواء تجارية او ال

net  وهو خاص باملواقع الخدمية و الشبكات و البوابات االلكرتونية 

org  للمواقع واملنظ�ت غ� الحكومية 

 باالضافة اىل عديد من االمتدات االخرى الهامة

.info , .biz , .xyz , gov , edu   وغ�ها 

 واالمتدادت الخاصة بالدولة مثل

.uk  ,  .co ,  .mx   وغ�ها 

 

http://www.e3rf.net/
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استعالل هذة االمتدادات ىف ربطها مع بعض الكل�ت التى تعطى  وهنا ما يهمنا هو كيفية

ولذلك ليس رشط ابدا ا  تحصل عىل دوم� دوت كوم مميز  دوم� احرتاىف ومميز جدا

هناك بعض االمتدادات التى �كنك بيعها بسعر اعىل بكث جدا من  ليمكنك املتاجرة بة بل

  دوت كومالدوم�

امتداد �كنك فيمكنك فحص هذة االمتدات جيدا لتجد ا   643فمثال جودادى بها حواىل  

 العديد منها عند ربطها ببعض الحروف او الكل�ت تعطى كلمة واحدة لدوم� مميز

 

جعنى طاقة والذى قد يبدو غريبا عند دمجة مع كلمة مثل  energyكمثال : امتداد 

وهو  �كن بيعة بسعر كب� جدا solar.energy  الطاقة الشمسيةالشمسية ليصبح الدوم�

 الف دوالر 100معروض بالفعل عىل جودادى مقابل 

ولذلك عند متابعة هذة االمتدادات الجديدة باستمرار ستتمكن من الحصول عىل دومينات 

 مميزة جدا يصل سعرها اىل مئات االف
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من االمور املهمة التى يجب ا  تهتم بها هى محاولة ايجاد كل الفرص املناسبة لتحقيق 

لوقت الذى االرباح حتى لو بسيطة عندما تبدأ ىف تجارة ورشاء وبيع الدومينات ىف نفس ا

تحاول بجد ا  تزيد خربتك يوما بعد يوم ىف هذا املجال الكب� ولذلك هناك بعض الطرق 

التى �كنك استغاللها للبدء ىف تحقيق االرباح من اال  لح� زيادة خربتك ومعرفتك كيف 

 تقتنص الدومينات املميزة ومن هذة الطرق التى سنتحدث عنها

 

 

سنتعرف ىف النقاط القادمة كيفية البحث عن دوم� مميز ويتطلب هذا االمر خربة ىف 

كيفية البحث عن الكل�ت املفتاحية او خربة ىف الكشف عن اهم النيتش او االسواق التى 

يزيد االهت�م عليها اال  او خربة سابقة ىف معرفة اهم الكل�ت التى يزيد الطلب عليها 

د رشاء دوم� ىف مجال مع� او معرفة كيفية دمج الكل�ت سويا لتحصل عىل دوم� عن

 احرتاىف

ولكن هنا ما سنحاول القيام بة هو االستفادة من بحث االخرين وخربتهم ىف هذا املجال ثم 

مقاسمتهم ىف جزء بسيط من االرباح من خالل حجز االمتدادات االخرى للدوم� الرب�يم 

 يجادةالذى قاموا با

 

 لتوضيح الخطوات اكث ما ستقوم بة هو

http://www.e3rf.net/
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وهنا اعتربة االفضل النة  flippaاوال الدخول عىل مواقع بيع ورشاء الدومينات مثل  •

يتطلب اشرتاك لبيع الدوم� الخاص بك وبذلك سوف تجد هناك اهل الخربة فقط ىف 

 خاصة بهمهذا املجال ومن يعرفو  كيفية تحقيق االرباح الكب�ة من الدومينات ال

او اختيارات املحررين اوال ثم باقى  FEATURED وقم بفحص الدومينات املميزة •

 االقسام

قم باختيار اهم الدومينات التى تلفت انتباهك ويكو  سعرها مرتفع وتكو   •

بأمتداد دوت كوم او دوت نت او دوت اورج ويفضل ا  يكو  عبارة عن كلمة 

كنك معرفة ذلك من خالل البحث عنها مفتاحية اى كلمة عليها بحث ىف جوجل و�

 google trendsىف جوجل ومشاهدة النتاهج وايضا ابحث عنها ىف جوجل ترند 

ملشاهدة مدى زيادة او نقص البحث عن هذة الكلمة ولكن ا  وجدت اى دوم� 

 مميز اخر ال مشكلة

قم بتدوينها ثم قم بالدخول عىل موقع رشاء الدومينات وهنا افضل نيم شيب  •

جود العديد من االمتدادات الرخيصة جدا ثم قم برشاء نفس الدوم� ولكن لو 

دوالر ثم قم برشاء اهم  2سنت اىل  48بأمتدد اخر من االمتدادت املتوفرة بسعر 

 10هذة االمتدادت وقم بعرضها للبيع بر�يم ىف نيم شيب بسعر متوسط 

فأجأ من االرباح التى وكرر هذة العملية عىل كل دوم� مميز تجدة وسوف تت  دوالر

 �كنك تحقيقها

هذة الفكرة بالفعل يتم استخدامها عىل نيم شيب وجودادى مستغل� فرصة 

العروض واالمتدادات الرخيصة وبالتاىل عندما يبحث شخص عن هذا الدوم� من 

خالل كلمة البحث ويجد سعرة دوت كوم او دوت نت او اورج مقابل االف 

دوالر وهو اساسا يعترب  15أو  10اء امتداد اخر مقابل الدوالرات فلن يرتدد ىف رش 

 10اىل  5السعر املتعارف علية لرشاء دوم� وهنا تجد انة بسهولة قمت بتحقيق من 

اضعاف رأ  مالك ىف فرتة بيعك لهذة الدومينات والتى لن تزيد عن عام عىل حسب 

 الدومينات واالمتدادات التى قمت باختيارها
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ايجاد دومينات مميزة للمتاجرة اما سيكو  عن طريق رشاء دومينات مميزة جديدة او 

 قنص الدومينات املنتهية

وهى الدومينات التى كانت موجودة قبل ذلك ول يقم صاحب الدوم� بتجديدة الى 

 سبب و�كنك ايجاد املالي� منها عىل موقع مثل

expireddomains.net 

ارقام او عدد الباك  ثم الفلرتة عن طريق االمتداد او عدد الحروف او التى ال تحتوى عىل

 والعديد من الفالتر االخرى dmozلينكس او التسجيل ىف دليل املواقع 

 وهنا نحاول البحث عن نطاقات جديدة لها اسم مميز ول يتم استخدامها قبل ذلك

 ويعترب الدوم� او النطاق مميز ىف حالة اذا كا 

 اسم بسيط ولة معنى •

 رسيع الحف  •

 قص� يحتوى عىل ثالث او اربع احرف •

 دوم� بة حروف مكررة بشكل جذاب •

يختلف الوضع مع  –ال يحتوى عىل ارقام ىف حالة املتاجرة بة ىف املواقع االجنبية  •

 الدومينات العربية

 كلمة مفتاحية لها معدل بحث كب� عىل جوجل •

 او كلمة مفتاحية تكلفة النقرة بها مرتفعة •
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ت املفتاحية هى التى يقوم االشخاص بكتابتها ىف جوجل او اى محرك بحث اخر عند الكل�

 البحث عن ىشء مع� عىل االنرتنت

 keywordوهناك العديد من االدوات التى تساعدك عىل معرفة هذة الكل�ت مثل اداة 

planner وهى مجانية من جوجل 

 

عندما تجد دوم� جيد هناك بعض الخطوات التى يجب ا  تقوم بها للتأكد من تيز هذا 

 الدوم� وانة يستحق الرشاء بجانب اسمة

 

ين� يكو  الدوم� محظور ىف هذا املحرك العمالق جوجل هى اكرب وافضل شبكة بحث وح

فال فاهدة منة النك بذلك تفقد مالي� الزوار الذين بيبحثو  عن محتوى موقعك من خالل 

 جوجل

 جوجل cashe�كنك معرفة ا  كا  الدوم� محظور ىف جوجل من خالل البحث ىف 

 و�كنك ذلك من خالل كتابة

cashe:domainmame.com 

 م الدوم� بعداى تكتب اس

:cashe 

 وترى هل الدوم� الذى تبحث عنة متوفر ام ال
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يعترب الدوم� اوثورت من اهم عوامل ترتيب املواقع حاليا لدى جوجل وهو ايضا يعطى 

 الحصول عىل دوم� لة وبالتاىل ملحة عن قوة الروابط الباك لينكس املرتبطة بهذا الدوم� 

 دوم� اوثرت عاىل يعترب فرصة ممتازة لالستفادة من هذا الدومي� او اعادة بيعة مرة اخرى

 DA and PA�كنك فحص الدوم� اوثورت والبيج اوثورت 

 من خالل

checker-authority-seotools.com/domainhttp://small/ 

https://moz.com/researchtools/ose/ 

checker-authority-itehttp://www.seoreviewtools.com/webs/ 

 

مشاهدة محتوى وارشيف الدوم� يعطيك فكرة واضحة عن محتوى هذا الدوم� خالل 

السنوات املاضية وبالتاىل ا  وجدة محتوى ىسء او محتوى بالصينية او غ�ها فاالفضل ا  

 تبتعد عن هذا الدوم�

 �كنك مشاهدة ارشيف اى موقع من خالل

http://archive.org/web/ 

وكتابة اسم الدوم� ملشاهدة محتوى هذا املوقع خالل السنوات املاضية فتختار السنة التى 

 ترغب فيها وشاهد لقطة الشاشة والتى توضح شكل املوقع ك� كا  علية بالظبط
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�كنك هنا مشاهدة سجل انتقاالت الدوم� خالل سنوات عم الدوم� والتى تعطيك فكرة 

عن مدى قوة او سوء هذا الدوم� وعدد فرتات سقوطة والعديد من املعلومات الهامة 

 والتى �كنك معرفتها من خالل

http://www.whois.com/whois/ 

http://whois.domaintools.com/ 

 

 

بالرغم من ا  البيج رانك اصبح ليس لة اهمية ىف ترتيب املواقع عىل جوجل ولكن الحصول 

ة بيج رانك كب� هو فرصة جيدة ايضا ال  هناك البعض من يستثمرة ايضا عىل دوم� ل

بانشاء موقع ثم اعادة بيع الروابط والباك لينك للمواقع االخرى ال  حصولك عىل روابط 

من مواقع لها بيج رانك عاىل يحسن جيدا النتاهج الخاصة بك عىل محركات البحث ولة عدد 

 من املميزات والفواهد االخرى

 ص البيج رانك الخاص باملوقع من هنا�كنك فح

http://checkpagerank.net/ 

checker-pagerank-http://smallseotools.com/google/ 
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ىف حالة تكننا من ايجاد دوم� مميز منتهى ونرغب برشاءة البد لنا ا  نعرف الدوم� ىف 

 اى مرحلة حاليا

ليس مجرد انتهاء الدوم� يصبح متاحا للحجز فهناك عدد من املراحل التى �ر بها الدوم� 

 يعرف جراحل عمر الدوم� املنتهى قبل ا  يصبح متاحا للحجز مرة اخرى وهى ما

هنا الدوم� ال �لكة احد ومتاح الى شخص حجز الدوم� من اى موقع لحجز الدومينات 

 مثل جودادى

 اءة سواء لسنة او اكثهنا الدوم� ملك الحد االشخاص الذى قا برش 

فتقوم الرشكة بتعليق الدوم� وبالتاىل يصبح  اى ا  صاحب الدوم� ل يقم بتجديدة 

ساعة من انتهاء صالحية الدوم� وتقوم باالتصال جالك  24املوقع ال يعمل وذلك ىف خالل 

ا �كن لصاحب الدوم� االساىس ا  يقوم بتجديد الدوم� وهن الدوم� ليقوم بتجديدة 

مرة اخرى دو  مشاكل وهنا نالح  انة ال يستطيع نقل الدوم� اىل مسجل دومينات اخر 

 اال بعد تجديدة عىل نفس الرشكة اوال مرة اخرى

 

يوم  45وال يستطيع اى شخص اخر رشاء هذا الدوم� وترتاوح هذة املدة من يوم حتى 

سياسة كل موقع و�كنك معرفتها بالتواصل مع الرشكة املسجلة للدوم� لتعرف  عىل حسب

 متى يصبح متاح مرة اخرى
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بعد انتهاء املرحلة السابقة يدخل الدوم� ىف مرحلة جديدة ملدة شهر �كن من خاللها ا  

مرة اخرى ولكن تفرض علية رسوم مرتفعة جدا اى من يقوم صاحب الدوم� بتجديدة 

 اسمها يفتدى الدوم� الخاص بة مقابل هذة الرسوم الكب�ة

 

ايام وال  5ىف هذة املرحلة ال �كن لصاحب الدوم� استعادتة مرة اخرى وتستمر ملدة 

 � متاحا مرة اخرى�كنك فعل ىشء سوء االنتظار ال  يصبح الدوم

 ليعود بعدها مرة اخرى اىل الحالة االوىل والتى �كن الى شخص ا  يقوم بحجزة مرة اخرى

 ولكن هل الدومينات املنتهية املميزة تنتظر املرحلة االخ�ة ليقوم قانىص الدومينات برشاهها

 بالطبع ال

متاحا للجميع يتم  فقبل اطالق الدوم� مرة اخرى ووصولة اىل املرحلة االخ�ة ليصبح

 االعىل هو من يحصل علية bidعرضة ىف مزاد وصاحب السعر 

 املواقع التى �كنك من خاللها املزايدة عىل الدومينات ىف هذة املرحلة

https://www.snapnames.com/ 

http://www.namejet.com/ 

http://www.pool.com/ 
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بعض حصولك عىل دوم� مميز �كنك عرضة للبيع من خالل بعض املواقع مثل سيدو ونيم 

 flippaشيب و

 

 namecheap موقع نيم شيب •

 Sedoموقع  •

 

والدومينات العربية �كنك عرضها ايضا ىف مواقع ومنتدييات عربية مثل ترايدنت فهناك 

 قسم خاص باملتاجرة ىف الدومينات

�كنك عرض الدوم� مبارشة للبيع بعد رشاءة او �كنك االنتظار فرتة وايضا �كنك تحس� 

الدوم� اكث مثل عمل موقع علية وتحس� الدوم� اوثورت لة وعدد الباك لينكس القوية 

 لة وكل النقاط التى تم ذكرها عند التأكد من الدوم�

 

�كنك االستعانة باحد عىل مواقع  وا  كنت ال تعرف كيف تقوم بذلك بطريقة صحيحة

أت بتاهج الخدمات املصغرة والعمل الحر ولكن املهم ا  يتم بطريقة صحيحة حتى ال ي

 .عكسية او ترتكة ك� هو
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ر املادى ولكن قد يواجة الكث� بالطبع الكل يبحث عن عمل او مرشوع يحقق لة االستقرا

من العقوبات عند البحث عن عمل مناسب اما قد يكو  الراتب غ� مناسب او العمل ال 

يناسب طموحاتة واحالمة ويواجة صعوبات اكث لك يبدء مرشوعة الخاص بة اما مادية او 

 . روتينية او عدم وجود خربة كافية

لخيار املناسب لكل من يبحث عن عمل او هو ا العمل الحر عىل االنرتنت ولذلك فا 

 مرشوع يحقق لة طموحاتة واالستقرار الذى يسعى الية
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العمل الحر بصفة عامة سواء عىل االنرتنت او ال هو مرشوعك الخاص الذى يخلصك  •

 دارةمن الروت� اململ للوظيفة العادية وايضا من تحكم املدير او اال 

ويخلصك العمل الحر ايضا من الضغط النفىس الذى �ارسة اغلب مديرى وادارة  •

با  ذلك يجعلك تبذل قصارى جهدك للحصول عىل  –لجهلهم  –الرشكات لظنهم 

 اعىل انتاجية

ولكن اهم ما �يز العمل الحر با  مجهودك من اجلك انت فقط وتبنى فية  •

يوما فقد تبدأ من عمل حر  مرشوعك الخاص الذى تسعد بتطورة يوما بعد

 بسيط حتى تصل اىل مرشوعك الكب� الذى يحقق لك كل طموحاتك ومرشوع 

 لة العديد من املزايا االخرى اهمها العمل الحر عىل االنرتنت باالضافة اىل املزايا السابقة فا 

 لك تبدأ عملك الحر عىل االنرتنت ىل را  ماللن تحتاج ا انك •

فيمكنك عىل جهازك ىف مرصمثال ا   سوف تار  عملك ىف اى مكا  وىف اى وقت •

 تحصل عىل عميل من اسرتاليا

وعىل مدى اهت�مك بعملك فانت من يحكم عىل  يزيد مع الوقت والخربة دخلك •

 مستوى تقدمك

خاصة فالعمل متاح لكل موهوب  لن تحتاج اىل تعليم مع� او شهادة جامعية •

 وطموح

والعديد من املزايا التى ستكتشفها كل� دخلت عال العمل الحر عىل االنرتنت اكث  •

 واكث
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ولكن قبل ا  تبدأ اال  ىف عملك كمستقل عىل مواقع العمل الحر يجب ا  تعرف امرين 

 مهم� جدا

يوم ىف املجال الذى  االول انه يجب ا  تبذل قصارى جهدك لتتعلم امر جديد كل •

ترغب ىف العمل بة وا  تتأكد انك تبنى مرشوعك الخاص والذى ال يحتاج منك مال 

ا�ا يحتاج منك فقط ا  تعطى لة مجهودك وتركيزك حتى تصل اىل نتاهج متميزة ىف 

 وقت اقل

الثا� ال تتعجل الرزق.. فقط قم بالجهد املطلوب منك وستجد ا  شاء   ثرات  •

المر تدريجى ك� عرفنا تبدأ بخدمات بسيطة جقابل بسيط ولوحتى مجهودك فا

�كنك ا  تعرض جزء منها مجانا ىف البداية حتى تصل اىل ا  يبحث العمالء عنك 

 جقابل كب� ومجهود اقل

وهناك العديد من الن�ذج العربية املرشفة التى تجد قصص نجاحها عىل االنرتنت وىف 

وكلها بدأت بالتعليم الذات عىل االنرتنت وعىل مصادر مجانية مواقع العمل الحر العربية 

 مثل اليوتيوب

 �كنك ا  تبدأ ىف العمل الحر عىل االنرتنت ىف ثالث خطوات بسيطة

 بنك الكرتو� لك تبدأ ىف استقبال ارباحك عىل االنرتنت اوال : الحصول عىل حساب •

 ثانيا : حدد املجال الذى ترغب ىف العمل بة والخدمات التى �كنك تقد�ها •

 ثالثا : اشرتك ىف مواقع العمل الحر عىل االنرتنت وابدء ىف تقديم خدماتك •

ن يبدء من وسوف نتعرف عىل النقاط الثالث بالتفصيل حتى يكو  االمر واضح لكل م

 الصفر

 

http://www.e3rf.net/


www.e3rf.net  ** اعرف دوت نت Page 35 
 

 

وهذة الخطوة االوىل لك تبدأ عملك عىل االنرتنت فالبنك االلكرتو� سوف تستلم من 

مواقع العمل الحر عىل االنرتنت ك� �كنك منة ايضا ارسال واستقبال  خاللة ارباحك من

 االموال بسهولة الى مكا 

  

 

  

ولك تتعرف اكث عىل ما هى البنوك االلكرتونية وطرق ارسال واستالم االموال عىل االنرتنت 

الدليل الشامل عن البنوك االلكرتونية وارسال واستقبال االموال عىل   �كن الرجوع اىل

  االنرتنت
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وبالطبع يوجد العديد من البنوك االلكرتونية ولكن ما سوف نحتاج اليهم هم ويجب ا  

تقوم بعمل حساب ىف هذة البنوك الثالث ..والتسجيل مجا� وبسيط فقط قم جلء 

 ة ثم ارسال اثباتات الهوية لتفعيل الحسابالبيانات املطلوب

 

وهو البنك االلكرتو� القوى جدا واملمتاز والذى �كنك ا  تستلم ارباحك علية  بنك سكريل

و�كنك من خاللة  العمل الحر عىل االنرتنتمواقع  من االف املواقع ويدعم تقريبا كل

 سحب اموالك اىل حسابك البنك ىف بلدك باالضافة اىل العديد من املزايا

  من هنا لتسجيل حساب جديد عىل سكريل

 

الرشح الشامل   هنا وللمزيد عن رشح سكريل وكيفية فتح حساب واستقبال االموال علية

  للبنك االلكرتو� سكريل مو� بوكرز سابقا

 

والذى ال �كن الى شخص سوف يتعامل مع االنرتنت سواء ىف العمل الحر او  : الباى بال

الرشاء او التجارة االلكرتونية او اى استقبال وارسال اموال عىل االنرتنت اال �تلك حساب ىف 

لها ىف عمليات الباى بال فهو البنك املعتمد لدى الكث� من مواقع االنرتنت ا  ل يكن ك

 السحب وااليداع للموقع

و�كنك تسجيل حساب جديد فية بسهولة من خالل ادخال بعض البيانات البسيطة وربطة 

 مع الفيزا الخاصة بك

 عيوبة التى يجب ا  تعرفهارشح التسجيل ىف الباى بال ومميزاتة و  و�كنك الرجوع اىل

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/go/skrill
https://e3rf.net/go/skrill
https://e3rf.net/skrill-ebank-tutorial/
https://e3rf.net/skrill-ebank-tutorial/
https://e3rf.net/skrill-ebank-tutorial/
http://paypal.com/
https://e3rf.net/how-to-make-paypal-account/
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بايون� : باالضافة اىل الباى بال وخاصة مع العمل الحر عىل االنرتنت سوف تحتاج اىل 

افضل وسيلة الستالم االموال من العديد من  تسجيل حساب ىف البنك االلكرتو� بايون� وهو

مواقع العمل الحر عىل االنرتنت وشبكات التسويق بالعمولة واالفيليت ك� يوفر لك ماسرت 

كارد �كنك من خاللها سحب رصيدك من اى ماكينة رصاف ىف العال وايضا يوفر لك حساب 

لك االرباح اما عن طريق  بنك امريك مجانا وتحتاجة بشدة ىف بعض املواقع التى ترسل

 شيك او باستخدام حساب بنك امريك وهو االفضل واالرسع

املاسرتكارد التى يعطيها  ك� �كنك من خاللة تفعيل حساب الباى بال الخاص بك باستخدام

 لك بايون�

 و�كنك الرجوع اىل

  عمل حساب بنك امريك والحصول عىل ماسرت كارد من بايون�

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e3rf.net/
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   مع الجزء االهم ماذا سوف تقدم عىل مواقع الخدمات املصغرة ومواقع العمل الحر ؟واال 

اتقفنا ىف البداية اننا سوف نبدء من الصفر وبالتاىل يجب ا  نتعلم احدى الخدمات التى 

 �كننا تقد�ها

 

 وال تقلق فأهم الخدمات املطلوبة والتى �كنك تقد�ها ال تحتاج اىل مجهود ووقت كب� ىف

التعلم ولكن بالطبع زيادة مجهودك وتعلمك يزيد من خربتك وبالتاىل االرباح التى �كنك 

 ا  تحصل عليها

 

اهم هذة الخدمات واالع�ل التى �كنك البدء ىف تقد�ها عىل مواقع العمل الحر عىل 

  االنرتنت

  اهم الخدمات التى �كنك تقد�ها عىل مواقع الخدمات املصغرة مع اهم واليك اال 

 املصادر التعليمية للبدء ىف تعلم هذة املجاالت مجانا ومنها

 كتابة املحتوى واملقاالت •

 خدمات التصميم والجرافيك •

 خدمات تصميم املواقع االلكرتونية •

 خدمات التسويق االلكرتو� •

 خدمات الرتجمة •

 خدمات الربمجة •

 

http://www.e3rf.net/
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من اسهل االع�ل التى �كنك ا  تبدا بها عىل مواقع العمل الحر وايضا اكثها طلبا فليس 

 رشط ا  تكو  ملم بكل قواعد اللغة او ا  تكو  محرتف لتبدء ىف كتابة املقاالت ا�ا

يتطلب االمر منك معرفة اساسيات كتابة املقالة ومع الوقت تزداد خربتك حتى تصل اىل 

 كتابة مقالة ومحتوى متميز

 

دوالر ىف  5�كك البدء الربح من كتابة املقاالت اوال بكتابة ثالث او خمس مقاالت مقابل 

ومواقع   مستقل ثم تنفيذ العروض عىل فايفر او خمسات مواقع الخدمات املصغرة مثل

 العمل الحر االخرى العربية واالجنبية

 

 

 

 

http://www.e3rf.net/
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ابة املقاالت ال تحتاج اال برنامج محرر نصوص مثل مايكروسوفت ورد او حتى لتبدأ ىف كت

 3النود باد فليس هناك اى متطلبات خاصة ولتكتب املقالة يجب ا  تعرف انها تتكو  من 

 عنارصهامة بخالف عنوا  املقالة والذى يطلبة منك العميل

 

 املقدمة •

 حل املشكلة التى تتكلم عنها او جوهر املوضوع •

 صةخال  •

كلمة كتابة مقالة جيدة جدا فليكن مثال مطلوب منك  500او  300فيمكنك من خالل 

 مقالة عن انقاص الوز 

 

اذا فاملقدمة هى تعريف للقارىء عىل محتوى املقالة وعنارصها واهمية انقاص  •

 الوز  ىف فقرة واحدة

 ثم تعرض بعض الحلول والطرق النقاص الوز  ىف فقرت� او ثالث •

 ة بسيطة او نصيحة عن املوضوع وما تكلمت عنة بايجاز ىف فقرة واحدةواخ�ا خالص •

 

وىف تدوينة قادمة سنتعمق اكث ىف كتابة املقالة ونتعرف عىل كيفية كتابة مقالة تحرتم كل 

 رشوط السيو اى الظهور ملحركات البحث وذلك هام جدا لكث� من العمالء اصحاب املواقع
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www.e3rf.net  ** اعرف دوت نت Page 41 
 

 

بالطبع كل من يكتب مقالة فهو ال يؤلفها من وحى خيالة فهنا ال نتحدث عن الشعر 

واملقاالت االدبية ا�ا نتحدث عن نوعية معينة من املقاالت والتى يطلبها العمالء ىف 

 موضوعات معينة سواء طبية او تقنية او تسويقية وغ�ها

 

ث عىل االنرتنت باستخدام جوجل ولذلك �كنك الحصول عىل محتوى املقالة من خالل البح

عن معلومات بخصوص املوضوع الذى تبحث عنة ثم تكتب املعلومات الهامة ىف مالحظات 

ثم تعيد صياغة كل تلك املعلومات بطريقتك الخاصة لتعطى لك مقالة جيدة وحرصية وىف 

وفت النهاية قم بالتدقيق االمالئ للمقالة و�كنك عمل ذلك بسهولة باستخدام مايكروس

 ورد

 

 وهذة مصادر هامة تفيدك ىف كتابة املقاالت

 فيديو يوضح لك تدريب عمىل عىل كتابة املقال •

  س� الراوىفيديو كيف تكتب مقالة ح •

•  

وبالطبع �كنك من خالل اليوتيوب الحصول عىل العديد من املصادر التعليمية لتحس� 

 كتابة مقاالتك وكتابة محتوى متميز

 

 

 

 

http://www.e3rf.net/
https://www.youtube.com/watch?v=6Ylsbp6tQ9w
https://www.youtube.com/watch?v=6Ylsbp6tQ9w
https://www.youtube.com/watch?v=T1NnGWvDJR0
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ملطلوبة عىل االنرتنت ولكن هنا ايضا تتنوع الخدمات التى وهى ايضا من اكث االع�ل ا

 �كنك تقد�ها فيمكنك تقديم خدمات

 تصميم اغلفة الكتاب واملجالت •

 تصميم البانرات االعالنية •

 تصميم الشعارات •

 تصميم بطاقات االع�ل •

 وخدمات تعديل الفيديو وعمل مقدمات الفيديو •

 

 

جة لتبدأ ىف تقديم هذة الخدمات هو ا  تتعلم برنامج ادوب فوتوشوب وكل ما تحتا

 وادوب اليسرتتور النهم من االفضل ما ب� كل الربامج االخرى

و�كنك تعلم اساسيات الفوتوشوب والليسرتاتور ىف اسابيع قليلة وتحرتفة ىف شهور قليلة 

 .. جدا وذلك يعتمد عىل مدى مجهودك ورغبتك عىل التعلم

 �كنك ايضا تقديم خدمات عمل مقدمات الفيديو ك�

 وهنا تحتاج اىل برنامج ادوب افتكر افكت
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و�كنك االستفادة من هذة الدورات لتعلم هذة الربامج الهامة والراهعة والتى تفيدك 

  مواقع العمل الحرباالضافة اىل االستفادة منها ىف بصفة خاصة عىل املستوى الشخىص 

فيديو يرشح لك من اساسيات  96دورة كاملة ىف تعليم الفوتوشوب عبارة عن  •

من رابط الدورة  الفوتوشوب وصوال اىل التطبيق وتصميم واجهة املواقع من خاللة

 هنا

دورة اخرى هامة لتعليم الفوتوشوب بالتفصيل رعاية ملتقى الدارين وتقديم محمد  •

 من هنا عمر

رابط الدورة من  دورة ادوب اليسرتتور الكاملة والتى ترشح لك الربنامج بالتفصيل •

 هنا

 من هنا  ولتعلم برنامج افتكر افكت �كنك االعت�د عىل هذة الدورة املتميزة •

 

وهام جدا ا  تقوم بتطبيق كل ما تتعلمة اوال باول فابتعد عن مجرد التعلم النظرى النة 

دوالر حتى  5لن يفيدك و�كنك ايضا تقديم خدمات بسيطة عىل خمسات وفايفر مقابل 

قوم ببيعها ىف تحرتف الربنامج وتقدم خدمات باسعار اعىل ثم تقدم تصاميم احرتافية وت

 بعض املواقع التى سنتعرف عليها الحقا مقابل مبالغ مادية كب�ة

 

 

 

 

http://www.e3rf.net/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgb1QHu0tFi09lW7g5hqxIrhv7Ut94ZeU
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL2KglYftPgASQbAuUqeNHuHtrW60zzVWJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2KglYftPgASQbAuUqeNHuHtrW60zzVWJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxE1aBmwCg_B_44iw50Y7gOhw1lHzVmJG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxE1aBmwCg_B_44iw50Y7gOhw1lHzVmJG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxE1aBmwCg_B_44iw50Y7gOhw1lHzVmJG
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5yfRFaumJMj5W3IX7L8Mc17UGNIIWzrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5yfRFaumJMj5W3IX7L8Mc17UGNIIWzrV
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 فهو امر بسيط لن يتطلب منك سوى شهرا  اىل web designer ا  تصبح مصمم مواقع

 ثالث شهور لتتعلم كيفية تصميم املواقع

فتصميم املواقع هو ا  تقوم بتصميم واجهة املوقع وصفحاتة عىل الفوتوشوب ثم تقوم 

 css و html بتحويلها اىل كود

 باالضافة طبعا اىل الفوتوشوب css و   html  فاالمر يحتاج منك اىل تعلم

 

ميم املواقع وال تقلق فهى لغات بسيطة وغ� معقدة مثل لغات تحتاج اىل تعلم لغات تص

 الربامجة كالجافا وغ�ها

�كنك تعلمها ىف عدة ايام فقط وهى البناء االساىس لكل موقع من فقرات  html لغة

 .. وصور وروابط

ىف اسبوع او اثنا  النها االهم ويجب ا  تتقنها جيدا والتى تعطى الشكل  css واساسيات

  الجذاب للموقع من شكل الخط وتأث�ات الصور والروابطالنهائ

 jquery ثم �كنك اضافة تعلم اساسيات ىف

 وبذلك تفتح املجال لنفسك لتكو  مصمم مواقع ناجح ومتميز

 حتى تصبح مصمم ومطور مواقع php ومع الوقت والخربة �كنك تعلم لغة

 تقديم خدمات مثل تصميم قوالب مع مالحظة انة ىف خالل فرتة قليلة جدا �كنك البدء ىف

 بلوجر وهى من الخدمات املطلوبة بكثة عىل خمسات

 بل و�كنك عمل موقعك الخاص لبيع هذة القوالب

  themeforestومع احرتافك اكث �كنك بيعها جبالغ جبالغ كب�ة عىل مواقع مثل

 

http://www.e3rf.net/
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من القنوات الهامة عىل اليوتيوب التى تحتاجها لتتعلم تصميم املواقع قناة املصمم  •

    عىل حمدى واملطور

ميم املواقع ىف شكل وهى ىف الحقيقة من القنوات املتميزة جدا التى تعلمك تص

عمىل وممتاز ابتدءا من تصميم واجهة املوقع بالفوتوشوب ثم تقطيعة ثم تحويلة 

وايضا سوف تتعلم فيها استخدام برنامج ادوب دريم  css و html اىل اكواد

 ويفروالذى سوف يسهل عليك تصميم املواقع اىل حد كب� جدا

موعة كب�ة من الدورات ىف موقع مرشوع مطورى الويب العرب والذى يقدم مج •

 من هنا لزيارتة تصميم املواقع 

 �كنك ايضا االعت�د عىل هذة الدورات html ولتعلم

لعبد   املحمدى وقناتة عىل اليوتيوب ايضا من افضل املصادر لتعلم   html دورة •

 هنا املواقعلغات الربمجة بخالف لغات تصميم 

 عىل اليوتيوب   cliprzقناة هامة ومميزة اخرى عىل  htmlدورة •

 من هنا دورة مميزة اخرى ومفصلة البراهيم قديحو  •

 css تجد ايضا عىل نفس القنوات تعلم لغة html وبعد تعلم •

وا  كنت تجيد اللغة االنجليزية اىل حد بسيط �كن االستفادة من افضل موقع عىل 

االطالق لتعلم اى لغة من لغات تصميم املواقع وهو املرجع الرهيىس لكل مصممى املواقع 

   w3schools.com وهو موقع

 jquery وبعد وقت تبدأ ىف  css ثم html ثم تختار اللغة التى تريد تعلمها فتبدأ مثال ب

 php اىلحتى تصل ىف النهاية 

وبعد تعلمها تجد نفسك لديك خلفية ممتازة جدا عن تصميم املواقع و�كنك اال  ا  تبدأ 

 عملك الحر عىل االنرتنت

http://www.e3rf.net/
https://www.youtube.com/user/ali7amdi/playlists
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وهو تحس� املوقع داخليا وخارجيا للوصول  –او تهيئة املوقع ملحركات البحث  SEO السيو

اىل نتاهج البحث االوىل ىف جوجل وهو من اهم االمور التى يهتم بها كل صاحب موقع عىل 

االنرتنت النة مصدر مجا� للزيارات وبالتاىل زيادة ارباحة من املوقع وزيادة مبيعاتة بدو  

 الحاجة لعمل الحمالت االعالنية املكلفة

ات املتميزة جدا والقليل ىف الوطن العرب من يحرتف تقديم هذة وهذة من الخدم

 الخدمات ولكنها مطلوبة بكثة

وهامة جدا ليس فقط من اجل تقديم خدماتك عىل مواقع العمل الحر ولكن ايضا من اجل 

الربح باستخدام طرق اخرى مثل التسويق بالعمولة وايضا رفع ترتيب موقعك وبالتاىل 

 م الخدمات االعالنية وغ�هااالستفادة من تقدي

ولكن مشكلتها ىف بداية تعلمها حيث ا  املحتوى العرب ضعيف ىف رشوحات السيو 

والتسويق االلكرتو� اال �اذج قليلة جدا وبالتاىل احرتافك وتيزك ىف السيو والتسويق 

 االلكرتو� يعتمد عىل مدى اطالعك عىل املحتوى االجنبى والذى يهتم باخر تحديثات

 السيو والتسويق االلكرتو�

 و�كنك تقديم

 خدمات عمل الباك لينكس •

 الحمالت االعالية عىل ادوردز •

 التسويق عىل الشبكات االجت�عية •

 خدمات اشهار املواقع وجلب الزوار •

 keywords البحث عن الكل�ت الداللية املفتاحية املربحة •

 وغ�ها الكث� من الخدمات •

http://www.e3rf.net/
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 من هنا دورة تسويق الكرتو� من ملتقى الدارين عىل اليوتيوب •

 من هنا تعليم اساسيات السيو وتهيئة املوقع ملحركات البحث اعداد ش�ين بدر •

 زقناة ديجتال مجموعة من الفيديوهات املتنوعة عن السيو والتسويق الرقمى عىل •

الرتجمة من اى لغة الخرى من الخدمات املنترشة جدا واملطلوبة فيمكنك تعلم لغة اجنبية 

ثم الرتجمة منها اىل العربية ومع الوقت �كنك تعلم لغة اضافية لترتجم منها اىل اللغة 

يزية للحصول عىل املزيد من العمالء ومن اكث اللغات انتشارا وطلبا للرتجمة اللغة االنجل

 االنجليزية والفرنسية واالسبانية واالملانية

 

 من هنا موقع ىف غاية االهمية لكل من يريد تعلم اللغة االنجليزية 70 •

 من هنا كتاب راهع لتعليم اللغة االنجليزية خطوة بخطوة •

 من هنا دورة تعلم اللغة االنجليزية للمبتده� من اكاد�ية ملتقى الدارين •

 من هنا تميزة لتعلم االنجليزية بطريقة سهلة وشيقةقناة يوتيوب م •

  من هنا جروب فيس بوك متفاعل للحصول عىل اخر كورسات اللغة االملانية •
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https://www.youtube.com/channel/UC2qYRZn3UOCADw6tIftYArA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2qYRZn3UOCADw6tIftYArA/videos
https://www.facebook.com/e3rf.english/posts/1165751186791155
https://www.facebook.com/e3rf.english/posts/1165751186791155
http://www.mediafire.com/download/335uhfj13kl8z64/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9.rar
http://www.mediafire.com/download/335uhfj13kl8z64/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9.rar
https://www.youtube.com/watch?v=UUQU3u6ymNA&list=PLUmD5wQ2FYzm-peFk9l7W3HrhOpx8o_ew
https://www.youtube.com/watch?v=UUQU3u6ymNA&list=PLUmD5wQ2FYzm-peFk9l7W3HrhOpx8o_ew
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF467B6C12B713A03
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF467B6C12B713A03
https://www.facebook.com/groups/German4Free/
https://www.facebook.com/groups/German4Free/
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وهى الخدمة التى �كن ا  تأخذ منك وقت طويل نوعا ما ىف التعلم ولكنها ايضا من 

ة الخدمات واالع�ل االكث ربحية وطلبا عىل االنرتنت فكونك مربمج الحدى لغات الربمج

املعروفة يفتح لك االبواب للكث� من االع�ل والخدمات التى �كنك تقد�ها ك� �كنك 

 برمجة الربامج الخاصة بك وبيعها لتحقق ارباح ضخمة جدا

ومن اهم لغات الربمجة التى �كنك تعلمها هى لغة الجافا حيث ستتمكن ايضا من برمجة 

 تطبيقات الجوال االكث طلبا وربحا هذة االيام

 

وهنا يلزم فقط ىف البداية ا  تحدد لغة الربمجة التى تريد تعلمها ثم البحث عن دورات 

 لتعلم هذة اللغة

االمر يعتمد هنا عىل شغفك وميولك فال �كنك تقديم نصيحة بتعلم لغة برمجة معينة 

 ولكن االفضل ا  تحدد لنفسك من خالل اجاباتك السئلة هامة مثل

تطوير االلعاب ام هل تريد لغة برمجة من اجل تطوير هل تريد تعلم لغة برمجة ل

ام هل تريد العمل ىف مجال الذكاء  IOS تطبيقات االندرويد ام تريد تطوير تطبيقات

 وهكذا  االصطناعى ام تريد تكوير تطبيقات لسطح املكتب للويندوز

غة قم فقط بتحديد ميولك وستجد لغة برمجة هى االنسب لكل نوع من التطبيقات مثل ل

 وهكذا IOS ىف مجال الذكاء االصطناعى ولغة السويفت لتطوير تطبيقات  برمجة البايثو 
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ة املواقع االف الكورسات ىف مختلف املجاالت والتى �كنك التعلم من خاللها يوجد عىل هذ

حيث تتوفر عليها كورسات مجانية واخرى مدفوعة فيمكنك االستفادة منها حيث انها ذات 

 محتوى متميز ويفيدك ىف زيادة خربتك ىف املجال الذى تريد الدخول الية

 من اهم هذة املواقع

  udemyموقع

احد افضل املوقع للحصول عىل كورسات متميزة ىف كل املجاالت ومنها مجاالت العمل الحر 

التى تكلمنا عنها ويتوفر علية العديد من الكورسات الراهعة واملجانية ك� يتوفر للموقع 

وىف الحقيقة  ات املدفوعة مجانا العديد من الكوبونات عىل االنرتنت للحصول عىل الكورس

 اعتقد انه يكفى للحصول عىل كل الدورات التى تحتاج اليها

  EDXموقع

والذى يقدم لك مجموعة من افضل الدورات ىف مجاالت مختلفة من العلوم من افضل 

 الجامعات

  courseraموقع

 من خاللة تستطيع الحصول عىل مجموعة من افضل الكورسات عىل االنرتنت ومجانا

 

 

 

 

http://www.e3rf.net/
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نصات العمل الحر التى �كنك االشرتاك فيها لتبدء ىف الربح واال  مع الجزء االخ� وهو م

من تقديم خدماتك واع�لك وسوف نتعرف معا عىل مجموعة من املنصات العربية 

 واالجنبية

دوالر ثم  5فنبدأ اوال جواقع الخدمات املصغرة والتى �كنك فيها عرض خدماتك مقابل 

ل جبالغ كب�ة يعتمد عىل مدى خربتك مواقع املستقل� والتى �كنك فيها تنفيذ اع�

 وكفاهتك

 5�كنك االشرتاك فيها ثم عرض خدمتك مقابل  نبدء جواقع تقديم الخدمات املصغرة 

� من الخدمات �كنك عمل تطويرات دوالر عن كل خدمة تقوم بها وبعد تقديم عدد مع

 للخدمة وزيادة سعر خدمتك بالسعر الذى تراة مناسب

 ومن اهم مواقع الخدمات املصغرة العربية
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وهو اشهر موقع عرب لتقديم الخدمات املصغرة والذى يتواجد علية االف املستقل� العرب 

دوالر ثم عمل  5وب و�كنك فية عرض خدمتك مقابل وهو احدى مواقع رشكة حس

 5دوالر عن كل خدمة  1 ويأخذ خمسات عمولة  دوالر 255تطويرات لها حتى تصل اىل 

 دوالر

 من هنا لتسجيل حساب جديد ىف خمسات

خدمة جديدة املوجودة تحت قائة  فبعد تسجيل حساب جديد تقوم بالضغط عىل اضافة

اسم املستخدم وتقوم جلء البيانات املطلوبة للخدمة من عنوانها ووصفها وثن الخدمة 

وغ�ها ثم تتم مراجعة الخدمة من الدعم الفنى للعمالء ويتم املوافقة عليها ىف حالة عدم 

 وجود اى مخالفة لرشوط وسياسة خمسات

املصغرة العربية االخرى ولكن انصحك ا  تكتفى جوقع  ويوجد العديد من مواقع الخدمات

النك تضمن ا  تحصل عىل عمالء لخدماتك باالضافة اىل الثقة الكب�ة فيه وض�   خمسات 

 حقوق سواء الباهع او املشرتى

وطن العرب ويعترب اكرب منصة مستقل وهو من املواقع الراهدة ىف مجال العمل الحر ىف ال

عربية للعمل الحر والذى يضم االف املستقل� العرب والذى وصل عددهم حاليا الكث من 

الف مستقل عرب وعىل عكس خمسات فموقع مستقل يعتمد عىل ا  يضيف صاحب  161

مرشوع مرشوعة الذى يريد تنفيذة سواء تصميم موقع او ترجمة او كتابة مقاالت وغ�ها 

دوالر ثم يقوم املستقل� بعرض  9999دوالر حتى  25عطى ميزانية للمرشوع ترتاوح من وي

عروضهم وتقديم �اذج من اع�لهم ثم يختار صاحب املرشوع العرض االفضل لة من حيث 

 السعر والجودة

 % عىل الحدمة الواحدة15ويأخذ موقع مستقل عمولة 

 من هنا للتسجيل ىف موقع مستقل

http://www.e3rf.net/
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توجد العديد من منصات العمل الحر االجنبية ولكن سوف نستعرض اهمها واشهرها والتى 

 تضم مالي� املستقل� حول العال

 

Freelancer 

موقع ضخم جدا ومن اكرب منصات العمل الحر عىل االنرتنت مع وجود العديد من 

ىف … الوظاهف واالع�ل من الكتابة والتصميم والرتجمة والتسويق واالع�ل والعديد 

 ترتيب منظم وواضح

 مليو  مستقل 14قد تخطى   2015وكا  عدد املستقل� ىف اول عام 

ويوجد باملوقع اكث من عضوية تختلف ىف عدد العروض التى �كن التقديم اليها وطريقة 

مرشوعات  8سحب االرباح فتوجد مثال العضوية املجانية والتى ال �كنك سوى تنفيذ 

 شهريا وليس فيها سحب فورى لالرباح ولكن �كن رشاء عضوية ىف املوقع لزيادة عدد

http://www.e3rf.net/
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من قيمة  دوالر 0.30+  %10املرشوعات التى �كنك تنفيذها شهريا ويأخذ املوقع عمولة 

% 2.3املرشوعات التى تقوم بتنفيذها سواء كانت العضوية مجانية او مدفوعة باالضافة اىل 

 عمولة عند السحب

Elance 

العمل الحر عىل االنرتنت ويوجد بة العديد من الخدمات واالع�ل  احد اكربواقدم منصات

حيث تعدى ىف اول عام  التى �كنك تقد�ها ويضم مالي� املستقل� من كل انحاء العال 

 مليو  مستقل 4عدد املستقل�  2015

 وضم مالي� املرشوعات فقط تقوم بعرضك عىل املشاريع املعروضة

 دوالر رسوم شهرية 10% باالضافة اىل  8.75ويأخذ املوقع عمولة 

Odesk  اوupwork   

مليو  مستقل حيث انة من اكرب واقدم منصات العمل  4عدد  2015تخطى املوقع ىف اول 

% عمولة عند 1.5% باالضافة اىل 10نت ويأخذ املوقع عمولة الحر االجنبية عىل االنرت 

 السحب

   themeforestومنها  Envato منتجات

من افضل االماكن  themeforest فك� عرفنا اثناء الحديث عن تصميم القوالب فيعترب

والتى بها العديد من  envato البك االحرتافية وهو احدى متاجرالتى �كنك ا  تبيع فيها قو 

املتاجر االخرى لبيع كافة انواع التصاميم من قوالب لبلوجر او قوالب وردبريس او قوالب 

ثم اضافة اع�لة  envato االفتكرافكت او حتى قوالب البوربوينت �نك الدخول اىل متاجر

 %30ة ىف املتجر املناسب ويأخذ املوقع عمول

Peopleperhour 

الف  500عدد  2015من منصات العمل الحر الحديثة تخطى عدد املستخدم� بة ىف اول 

مستقل وبالتاىل فاملنافسة هنا اقل وهذة ميزة للموقع باالضافة اىل انة يقوم بحمالت 

 زيادة فرصك ىف الحصول عىل اع�ل ومشاريع ولكن اهم ما يعيب اعالنية ضخمة وبالتاىل

http://www.e3rf.net/
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 280% عىل املبالغ اقل من 15املوقع العمولة املرتفعة حيث ا  املوقع يحصل عىل عمولة 

 % عمولة عند السحب1.9% عىل املبالغ االعىل باالضافة اىل 3.5دوالر باالضافة اىل 

99designs 

خاص باملصمم� فقط ويعترب من افضل املواقع للمصمم� حيث يضم العديد من املحرتف� 

 2015الف مستقل ىف بداية  900من كل انحاء العال اقرتب عددهم من 

و�كن من خالل املوقع حاليا ا  تعرض عملك ثم يقوم املشرتى برشاء العمل فتقوم بعد 

  حسب طلبات العميلذلك بتخصيص العمل عىل

و�كن فية عرض كل انواع التصميم سواء اللوجو او اغلفة الكتب او الكروت الشخصية او 

 .… واجهة املواقع وغ�ها

 %50اىل  30ويأخذ املوقع عمولة ما ب� 

48hourslogo 

 ص بتصميم اللوجو فقطموقع متميز ومخصص للمصمم� وخا

دوالر  29ولكن انصح اال يسجل بة سوى املحرتف� النة يجب عليك اوال دفع رسوم اشرتاك 

لتبدأ ىف استخدام املوقع وتعتمد فكرة املوقع ا  صاحب العمل يريد تصميم لوجو فيقوم 

ثم يختار صاحب املرشوع اللوجو االفضل الذى  jbg املستقل� بعرض صورة لتصميمهم

ايام ولكن يجب تصميم اللوجو ىف مدة يوم� وبالتاىل فهو  6سبة ىف منافسة قد تستمر ينا

ويرتاوح سعر اللوجو  طريقة رسيعة جدا للمحرتف� للحصول عىل ارباح كب�ة من اع�لهم 

 دوالر 200و  100ما ب� 

  ifreelanceو guru ويوجد العديد من منصات العمل الحر الجنبية االخرى ومنها
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هى مواقع وسيطة ب� مقدم خدمة ومشرتى هذة الخدمة بعمولة بسيطة ليضمن كل من 

دوالر او  1عرض خدماتة باسعار تبدأ من الطرف� حقهم حيث يستطيع اى عضو ىف املوقع 

% و�كن 20دوالر واكث ليقوم املوقع بنرشها والرتويج لها مقابل عمولة ىف الغالب تكو   5

تقديم مختلف انواع الخدمات فيها من حل الواجبات املدرسية حتى برمجة موقع عىل 

وبالتاىل تحقيق ارباح االنرتنت وبالتاىل يستطيع ا  يجد اى شخص خدمة �كنة القيام بها 

  مستمرة

منها املواقع العربية واالجنبية  مواقع الخدمات املصغرة عىل االنرتنت توجد العديد من

ع بعض االختالفات البسيطة ىف تحديد ثن الخدمة او وهى تعتمد عىل نفس الفكرة م

  التطويرات التى �كنك اضافتها عىل الخدمة وبعض االختالفات البسيطة االخرى

 مواقع الخدمات املصغرة العربية

 اشهر مواقع بيع ورشاء الخدمات املصغرة ىف الوطن العرب موقع خمسات •

يوجد عدد من املواقع العربية االخرى ولكن نكتفى فقط باملواقع ذات الثقة واملصداقية 

 االعىل

 مواقع الخدمات املصغرة االجنبية

 فايفر اشهر موقع خدمات مصغرة عامليا fiverr  موقع •

صة التى تتعلق بالسيو من افضل مواقع الخدمات املصغرة وخاseoclerkموقع •

 دوالر 1وجلب الزوار ويتميز با  خدماتة تبدأ من 
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 ا عىل مواقع الخدمات املصغرةواال  مع الجزء الهام وهو الخدمات التى �كنك تقد�ه

 توجد العديد من الخدمات التى �كنك تقد�ها منها

 

خدمات التصميم مثل تصميم البانر واللوجو ومقدمات الفيديو واغلفة الكتب  •

 وغ�ها

خدمات الكتابة والرتجمة مثل كتابة املقاالت واملراجعات والس� الذاتية وخدمات  •

 الرتجمة والتدقيق اللغوى

 السيو والتسويق االلكرتو� وجلب الزوارخدمات  •

خدمات التعليم االلكرتو� عن بعد سواء تعليم انجليزية او فوتوشوب او تسويق  •

 وغ�ة

 خدمات الربمجة وتطوير املواقع •

 خدمات التجارة االلكرتونية وشحن البنوك االلكرتونية •

 خدمات متنوعة مثل الصور والحكم والعديد من الخدمات االخرى •

 

هناك العديد من الخدمات التى �كنك تقد�ها اعت�دا عىل موهبتك فقط مثل الرسم 

والتصوير واالداء الصوت والعديد من الخدمات االخرى فقم بالدخول اىل تصنيفات 

بتك التى �كنك من خاللها تقديم خدمات مثل الخدمات وتصفح الخدمات واكتشف موه

او افضل من املعروضة او قم بالبحث مبارشة من خالل بحث املوقع وشاهد الخدمات 

 املتعلقة بهذة املوهبة
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 ا  كنت تتلك اداء صوت متميز �كنك تقديم خدمات االداء الصوت •

مراجعة بالفيديو  ا  كنت تتلك الثقة بالنفس واالداء املتميز �كنك تقديم خدمة •

 للمواقع واملنتجات

 ا  كا  لديك موهبة الرسم �كنك تقديم خدمة الرسم •

ا  كنت تتقن احدى هذة الخدمات �كنك التسجيل اال  ىف احد املواقع السابقة والبدء ىف 

  عرض خدماتك وتحقيق االرباح

 

 

الطريق الصحيح لالستمرار ىف مواقع الخدمات املصغرة هى تعلمك الحدى الخدمات سواء 

تصميم او برمجة او غ�ها وتطوير نفسك مع الوقت لتحرتف اكث لتحقق مزيد من 

 املبيعات واالرباح

 ولكن

 

 

احببت ا  اضيف اليكم بعض الطرق التى قد �كنك االستفادة منها لتقديم خدمات 

 خربة او مهارة والربح من مواقع الخدمات املصغرة دو  الحاجة اىل اى 
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  من هذة الطرق

اعادة بيعها بسعر اعىل ىف  رشاء خدمات من موقع خدمات مصغرة بسعر قليل ثم •

 موقع خدمات مصغرة اخر ما يسمى بوساطة الخدمات املصغرة

تقديم خدمات ال تحتاج اىل اى مهارة فقط باالستفادة من بعض الربامج واملواقع  •

 التى تقدم هذة الخدمة مجانا وال يعرف عنها الكث�

 رشاء خدمة او برنامج مع� ثم تقديم خدمات اخرى تعتمد علية •

اسهل طريقة لتقديم خدمات عىل مواقع الخدمات املصغرة والتى يقوم بها كث� عىل 

ثم اعادة تقد�ها عىل مواقع  seoclerk خمسات وفايفر هى رشاء الخدمات من موقع

دوالر فقط  1يتميز بوجود خدمات مميزة ب seoclerkالخدمات املصغرة االخرى ال 

دوالر  1دوالر بعد خصم  3دوالر وبالتاىل يربح  5ولذلك يقوم البعض باعادة بيعها ب 

 .. عمولة املوقع عن كل خدمة يقوم بها

و�كن االستفادة من هذة الفكرة والتى تعتمد عىل رشاء خدمات بسعر رخيص من موقع 

 مثل  ثم اعادة بيعها ىف موقع اخر مع العديد من املواقع االخرى 

دوالر ثم اعادة بيعها  1والتى بسعر  seoclerk ك� عرفنا رشاء الخدمات من •

 خمسات او فايفر عىل

عادة بيعها عىل مواقع العمل الحر رشاء الخدمات من اى موقع خدمات مصغرة ثم ا •

والتى �كنك فية اعادة عرض الخدمة بسعر كب� جدا ك�  peopleperhour مثل

 دوالر 5دوالر للخدمة التى تشرتيها ب  200او  100تريد حتى وا  كا  

فقد يعرض  مستقل ا عند التقدم ملشاريع عىلرشاء الخدمات من خمسات وتقد�ه •

دوالر فتتقدم للمرشوع  50اىل  25احد مرشوع يريد فية ترجمة مقال ما مقابل 

 دوالر 5دوالر ثم �كنك تنفيذة من خمسات مقابل  25وتعرض مثال 
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 من هنا seoclerkقم بالدخول اىل صفحة الخدمات ىف موقع  •

من ناحية السعر ىف القائة الجانبية فيمكنك عرض قم بعمل فلرتة للخدمات  •

 3دوالر فقط ولكن االفضل هو عرض الخدمات حتى سعر  1الخدمات التى سعرها 

دوالر ا  اردت عرض هذة الخدمات عىل موقع خمسات ال  هناك خدمات مميزة 

دوالر ىف كل  1دوالر وما يزال لديك ربح عىل االقل  3دوالر حتى  1جدا من سعر 

ة تقوم باعادة بيعها عىل خمسات ولكن ا  اردت اعادة بيع هذة الخدمات خدم

عىل موقع فايفر فيمكنك عدم االهت�م بعامل السعر وترتيب الخدمات باالعىل 

دوالر  5تقيي� من القائة العلوية النة ىف فايفر ال تتقيد با  يكو  اقل سعر للخدمة 

 ولكن �كنك وضع السعر الذى تريدة

ول عىل الخدمة ثم اعادة نسخ عنوانها ووصفها واضافتها اىل فايفر او قم بالدخ •

ترجمتها واضافتها اىل خمسات واالفضل طبعا ا  تضع ملستك ىف اختيار عنوا  

 ووصف افضل للخدمة عن اعادة تقد�ها

وهكذا ستجد العديد من الطرق االخرى التى �كنك االستفادة من هذة الفكرة فيها والتى 

 ها اىليرجع نجاح

ا  كل موقع تقدم فية الخدمة يقوم بالرتويج لخدماتة وعمل حمالت اعالنية قوية لجمهور 

هو معتاد عىل هذة االسعار ىف هذا املوقع ومن املؤكد انة ال يعرف ا  هناك مواقع اخرى 

تقدم بسعر ارخص فهو يشرتى الخدمة عندما يحتاجها دو  قضاء ساعات للبحث ب� 

دوالر قد  200دوالر واخر بسعر  5رخص وا  وجدها ىف مكا  بسعر املواقع للسعر اال

دوالر ليست بالجودة الكافية ويخاف منها وهذا يحدث كث�ا حتى ىف  5يعتقد ا  ذات 

امور التسوق اليومية التى �ر بها باالضافة اىل انة ايضا هناك عدد كب� جدا ممن يبحث 

العربية مثل خمسات وال يجيد االنجليزية عن هذة الخدمات ىف مواقع الخدمات املصغرة 

 او ال يعرف كيفية التعامل مع مواقع مثل سيوكل�ك وا  كانت ارخص سعرا
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لخدمات التى �كنك ا  تبدأ بها اال  ىف مواقع الخدمات املصغرة وهى توجد العديد من ا

  خدمات مطلوبة جدا و�كنك منها تحقيق كث� من االرباح ا  شاء  

منها بعض الخدمات التى �كنك الحصول عليها مجانا من بعض الربامج او املواقع وخدمات 

   ج لتقد�هااخرى يلزم استث�ر جزء من اموالك ىف موقع او برنام

   ومن هذة الخدمات التى �كنك تقد�ها

 

 

  النوع : مجانية ومدفوعة

  الخدمات املصغرةاملواقع التى �كنك تقد�ها عليها : كل مواقع 

كنز حقيقى ال يعرفة الكث� ليس فقط ملن يريد الربح من االنرتنت او  PLRتعترب منتجات 

الربح من مواقع الخدمات املصغرة بل ومن يريد ايضا ا  ينشأ بيزنس كب� وحقيقى يحقق 

  لة االف الدوالرات شهريا

 دعنى اوضح لك ذلك

لك الحق  تب الكرتونية او فيديو او قوالبهى منتجات سواء مقاالت او ك PLRمنتجات 

واالستفادة منها جقابل مادى باى طريقة  ىف اعادة بيعها بأى سعر تريدة مرة اخرى

  تتلك ترخيص وحقوق ملكيتها عند الحصول عليها اى
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الطريقة التى يعرفها اغلب من يريد الحصول عىل منتج رقمى خاص بة مثل الكتب 

الفيديو والكورسات التعليمية هى ا  يتفق مع احدى الرشكات او االلكرتونية والربامج و 

يطلب خدمة عىل مواقع العمل الحر ويكلفة ذلك مبلغ مباىل كب� �كن فقط ا  يكلفة 

دوالر واما الفيديو والكورسات  500صفحة اكث من  100كتاب الكرتو� واحد اقل من 

 فيكلفة اكث من ذلك بكث�

الحصول عىل االف من هذة الكتب االلكرتونية  PLRمنتجات  تخيل ا  �كنك من خالل

اعتقد انة  –والفيديو والكورسات ومع الرتخيص الكامل ىف اعادة بيعها بأى سعر تحددة 

 ىشء اكث من راهع

ولكن  – PLRهناك العديد من املواقع التى �كنك من خاللها الحصول عىل منتجات 

 تحديثات هذة املنتجات دائاافضلها والذى اشرتك فية للحصول عىل 

الف منتج من كتب الكرتونية وفيديو  12والذى يضم اكث من  IDPLRموقع  هو

منتج ولكن ا   200وكورسات وقوالب وجرافيك �كنك الوصول ىف االشرتاك املجا� اىل 

ت ومنها املنتجات الرب�يم يجب ا  تشرتك ىف املوقع من خالل اردت الوصول اىل كل املنتجا

بالنسبة ىل قمت باختيار اشرتاك مدى الحياة  –شهور او عام او مدى الحياة  3اشرتاك مدتة 

النة االوفر وحتى احصل ايضا عىل تحديثات املنتحات وبعض االضافات الرب�يم ولكن عىل 

ملناسب لك واالعت�د عىل احد برامج التحميل مثل حسب ميزانيتك �كنك اختيار االشرتاك ا

 الدونلود مانجر لتحميل اكرب عدد من املنتجات ىف اقل وقت

  من هنا لتسجيل حساب جديد ىف املوقع

 

 عىل مواقع الخدمات املصغرة منها plr توجد العديد من الطرق لالستفادة من منتجات

 

 اعادة بيعها املبارش مثل
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قوق امللكية الف او مليو  مقالة باللغة االنجليزية مع كامل ح 500احصل عىل  •

 العادة بيعها او اضافة محتوى ملوقعك

 كتاب الكرتو� مع كامل حقوق امللكية العادة البيع 1000او  100او  50احصل عىل  •

 قالب سكويز بيج مع كامل حقوق التعديل او اعادة البيع 20احصل عىل  •

 

لذى يريد تجد الكث� ا وهكذا �كنك اعادة بيع املنتجات بالعدد الذى ترغب فية وسوف 

 .دوالر مقابل املنتج الذى يحتاجة فقط 5رشاءها حتى ال يقوم بدفع اشرتاك كب� فقط 

 

 او �كنك اعادة بيع كل كتاب كنوع من الخدمات

مميز لتتعرف كيف تحصل سارسل لك كتاب  كتاب يتكلم عن الصحة او التخسيس  •

 عىل وز  مثاىل ىف (اسبوع�)

ساعلمك اهم طرق الربح من  مثل كتاب عن كيفية الربح من االنرتنت تقدم خدمة •

 االنرتنت

ساعلمك بالفيديو  ك� �كنك االستفادة من الفيديو ايضا وتقديم خدمات مثل •

 خطوة بخطوة كيف تفعل كذا او تحصل عىل كذا

  نص وهدية عند ترويج منتجات االفيليتاو �كنك تقد�ها كبو 

ا  كنت تعمل ىف ترويج عروض االفيلت �كنك استغالل هذة املنتجات وتقد�ها كبونص 

وهدية لكل من يشرتى املنتج الذى تروج لة من خاللك فمثال تقوم برتويج منتج للتخسيس 

التخسيس تقوم بعمل مراجعة لة ثم عرض مجموعة من الكتب االلكرتونية االخرى عن 

كبونص وهدية للزاهر الذى يشرتى من خاللك وهى تعترب من طرق التسويق القوية النة 

 ببساطة الجميع يحب اى خصم او بونص مجا� للمنتج الذى يود رشاهة

والتى �كنك من  plr اىل غ�ها من الخدمات التى �كنك ا  تبدع فيها باستغالل منتجات

الضافة اىل العديد من الطرق االخرى لالستفادة من خاللها بيع العديد من الخدمات با
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بالتفصيل ىف مقالة منفصلة الهمية هذة   والتى سنتعرف عليها الحقا plr منتجات

  املنتجات وانها فعليا من افضل طرق الربح من االنرتنت التى ال يعرفها الكث�

او برنامج  ى موقع �كنك االستفادة من هذة الفكرة ليس فقط مع هذا املوقع ا�ا مع ا 

دوالر فقط لتجد  5يقوم بامر رضورى فتقوم برشاءة وعرض ما يقوم بة الربنامج مقابل 

وتستعيد املبلغ  العديد من طلبات الرشاء وتكو  منفعة متبادلة يستفاد منها الطرفا  

 مثل ايضا  استث�ر خدمات الذى دفعتة ..اى

 نشاء مواقع الصوررشاء سكربت النشاء موقع صور ثم تقديم خدمة ا •

 رشاء سكربت رفع ملفات ثم تقديم خدمة انشاء موقع ملفات احرتاىف •

 رشاء قالب احرتاىف للوردبريس ثم انشاء خدمة تثبيت قالب وردبريس احرتاىف •

 رشاء قالب كوبونات ثم تقديم خدمة انشاء موقع كوبونات احرتاىف •

امج التى �كنك رشاءها وتنح لك فالح  ا  هناك العديد من املواقع او القوالب او الرب …

ترخيص اعادة استخدامها ىف عدد ال محدود من املواقع وبالتاىل �كنك تقديم هذة الخدمة 

 لغ�ك ويوفر مبلغ كب� وتستعيد انت ما دفعتة

 النوع : مجانية ال تحتاج اىل اى عملية رشاء 

  املواقع التى �كن تقد�ها عليها : خمسات واى خدمة

 

من الخدمات املطلوبة جدا عىل خمسات فهناك الكث� من القوالب االجنبية والتى قد 

  يرغب الكث� ىف تعريبها لالستفادة منها عىل مدونتة العربية فيمكنك تقديم هذة الخدمة

لتى تحتاج اىل تعديل بعض االكواد ولكن �كنك تقد�ها دو  الحاجة اىل ذلك باستخدام وا 

  برنامج راهع �كنك من تعريب قالب بلوجر ىف خطوة واحدة

لتحميل الربنامج والتعرف اكث عىل كيفية تعريب قوالب بلوجر بسهولة سواء باستخدام 

   من هنا الربنامج او يدويا بسهولة
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  النوع : مجانية

 املواقع التى �كنك تقد�ها عليها : خمسات واى خدمة

مات التى عليها طلب ىف موقع خمسات وكل ما عليك فقط هو عمل حساب من اكث الخد

 ونيتلر وسكريل وبايون� الباى بال مثل  ىف البنوك االلكرتونية

 

ثم تقوم بشحنها من خالل الفيزا او املاسرت كارد الخاص بك وشحن حسابات غ�ك من خالل 

 ارسال االموال اىل حساباتهم مع اضافة عمولتك فمثال تقوم

او  0.50دوالر عن كل خدمة وبالتاىل تحصل عىل عمولة  3.25او   3.5شحن حساب نيتلر 

 دوالر عن كل طلب ويزداد ربحك مع زيادة الطلبات 0.75

وهذة العمولة هى اكث بكث� جدا من رسوم شحن حسابك ك� ا  االرسال مجانا ىف اغلب 

 البنوك االلكرتونية

اىل خدمات اخرى مثل  مواقع الخدمات املصغرة  و�كنك تقديم خدمة سحب االموال من

 رصيد الجوال او فودافو  كاش وغ�ها

 

وستجد هنا ىف املدونة رشح لكيفية انشاء حساب وتفعيلة وتحويل االموال ب� البنوك 

 االلكرتونية ىف قسم البنوك االلكرتونية
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 النوع : مدفوعة

  املواقع التى �كنك تقد�ها عليها : كل مواقع الخدمات املصغرة

 

و�كن عمل هذة الخدمة وهى من الخدمات املطلوبة جدا عىل مواقع الخدمات املصغرة 

 التاليةمن خالل الخطوات 

 expireddomains.netالبحث عن دوم� لة بيج رانك كب� من خالل موقع •

عىل للحصول  كوبونات نيم شيب حجز الدوم� من نيم شيب و�كنك االستفادة من •

 سنت 88دومينات تبدأ من 

�كنك حجز استضافة وتثبيت  ربط الدوم� جدونة بلوجر مجانية او  •

 ملوقع اكث احرتافية ا  اردت ذلك الوردبريس

  plr اضافة محتوى اىل املوقع اما بنفسك او اضافة محتوى •

كسب الزيارات ملوقعك من خالل اعالنات الفيس بوك او خدمات رشاء الزيارات  •

 الحقيقة

 وىف االخ� قدم خدمة االعال  النىص او خدمات اعال  البانر •

 

 

http://www.e3rf.net/
http://expireddomains.net/
https://e3rf.net/namecheap-coupons/
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انة �كنك  حد ذاتهاولهذة الطريقة مميزات واستفادة اخرى فهى تعترب مرشوع متكامل ىف  

 استغاللها ىف

 للمحتوى العرب اعالنات حسوب موقع مثل بيع مساحات اعالنية عىل •

 للمحتوى االجنبىbuyselladsبيع مساحات اعالنية عىل موقع مثل •

وميا او امازو  استغالل املوقع ىف ترويج منتجات االفيليت مثل سوق دوت كوم وج •

 cpaترويج عروض  وغ�ها من شبكات التسويق بالعمولة او

دليل شامل عن كل طرق الربح من  باالضافة اىل العديد من املزايا االخرى سنتعرف عليها ىف

 التدوين

 

  النوع : مجانية

 املواقع التى �كنك تقد�ها عليها : كل مواقع الخدمات املصغرة

 

هذة  �كن الخصائ محركات البحث تقديم هذة الخدمة ولكن �كنك انت ايضا تقديم

الخدمة اال  وبدو  اى خربة سابقة عن تحس� املوقع ملحركات البحث فقط جعرفة بسيطة 

 جصطلحات السيو االساسية

 

 /http://seositecheckup.com فقط قم بالدخول اىل هذا املوقع •

 شرتى لتحصل عىل تقرير سيو شامل للموقعواكتب اسم املوقع الذى يطلبة منك امل •

http://www.e3rf.net/
https://ads.hsoub.com/
https://buysellads.com/
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 واعادة ارسال التقرير اىل املشرتى pdf �كنك تحميل النسخة •

�كنك قراءة بعض املوضوعات ايضا عن جلب الرتافيك لتقدمها كنصاهح مع التقرير لتجعل 

 التقرير اكث احرتافية

 

  النوع : مجانية

  املواقع التى �كنك تقد�ها عليها : كل مواقع الخدمات املصغرة

 

�كنك تقديم خدمة ترويج املوضوعات والروابط عىل املنتدييات وهى من الخدمات 

 ملنتدييات ونرش رابط او موضوع املشرتىاملطلوبة جدا كل ما عليك هو التسجيل ىف ا

ولكن بالطبع التسجيل بالطريقة العادية هى ىشء ممل وقد يأخد وقت طويل ولكن هنا 

تعتمد عىل برنامج او اضافة عىل املتصفح تقوم بامللء التلقائ للبيانات مجرد دخولك اىل 

قل من ربع ساعة منتدى ىف ا 20صفحة تسجيل العضوية ىف املنتدى م� يجعلك تسجل ىف 

 وهذة االداة هى

Roboform و�كنك الحصول عليها من هنا 

http://www.roboform.com/ 

قم فقط بعمل حساب جديد ببيانات كل مشرتى يطلب منك الخدمة ورشح االداة متوفر 

 يوتيوبىف املوقع وىف كث� من الفيديوهات عىل ال

منتدى ب  20وتتميز هذة الخدمة بانة �كنك عمل تطويرات للخدمة فيمكنك مثال عمل 

 .…دوالر وهكذا 10منتدى ب  50دوالر و 5

 

http://www.e3rf.net/
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  نيةالنوع : مجا

  املواقع التى �كنك تقد�ها عليها : كل مواقع الخدمات املصغرة

 

تعترب هذة الخدمة من الخدمات التى عليها طلب كب� وهى ال تحتاج منك سوى تحميل 

وهو موجود عىل الكث� من املنتدييات العربية  adobe after affectبرنامج االفتكر افكت

يو واحد عىل اليوتيوب عن كيفية تعديل قوالب التى تهتم بالجرافيك ثم مشاهدة فيد

دقيقة و�كنك  15االفتكرافكت لتجد انة �كنك بسهولة تعديل اى قالب ىف مدة ال تتجاوز 

 الحصول عىل العديد من قوالب االفرت افكت فقط بالبحث ىف جوجل

 

التى توفر لك هذة الخدمة و�كنك التعديل عىل flixpress ويوجد بعض املواقع مثل موقع

القوالب املوجودة بها ىف دقاهق معدودة وبسهولة ولكن االشرتاك املجا� منها ال يعطيك 

جودة عالية باالضافة اىل لوجو املوقع وهو ما ال يجعلك تستفاد منها ىف مواقع الخدمات 

والدفع لها و�كنك عمل ذلك الحقا ىف حالة زيادة املصغرة اال اذا قمت باالشرتاك فيها 

الطلبات عليك كنوع من االستث�ر وانجاز الوقت ولكنى انصحك بتعلم االفرتافكت افضل 

  والحصول عىل القوالب الجاهزة من االنرتنت

 

  النوع : مجانية

 املواقع التى �كنك تقد�ها عليها : كل مواقع الخدمات املصغرة

http://www.e3rf.net/
http://www.flixpress.com/
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سنوات وبالطبع ال احد  3قد تعتقد ا  الخدمات الثالث تحتاج اىل مصمم جرافيك خربة 

دوالر وليست اع�ل  5ة لها عامل كب� ولكن نحن هنا نتكلم عن خدمات ب ينكر ا  الخرب 

جئات الدوالرات وبالتاىل تحتاج اىل رسعة انجاز الخدمة وعمل املطلوب بشكل جيد بدال 

من التفك� عدة اسابيع ىف فكرة اللوجو وهنا ما سوف نحتاج الية مواقع قوالب 

تقدم لك العديد من القوالب التى �كنك التعديل الفوتوشوب واالليسرتاتور الجاهزة والتى 

 عليها بسهولة جدا من خالل برنامج الفوتوشوب او االليسرتاتورومن هذة املواقع

  freepik.comموقع

  download.com-efre-allموقع

 ك� �كنك ايضا تصميم جرافيك احرتاىف من خالل بعض املواقع

  canvaموقع  واهمها

والذى �كنك من خاللة انشاء العديد من التصمي�ت مثل البانرات واغلفة الفيس بوك 

 اصل االجت�عى وغ�ها الكث�واليوتيوب وتويرت وكل مواقع التو 

واحد من افضل املواقع عىل االطالق لكل من يريد الحصول  canvaىف الحقيقة اعترب موقع 

عىل تصمي�ت بطريقة سهلة من خالل العديد من القوالب والتصمي�ت الجاهزة التى 

 �كنك التعديل عليها بسهولة

�كنك مشاهدة فيديو عىل اليوتيوب ىف ال تحتاج اىل اى خربة سابقة ىف التعامل معة ولكن 

 للبدء ىف التعامل مع املوقع canvaكيفية انشاء تصاميم احرتافية عىل 

 

 

http://www.e3rf.net/
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كرتو� من اكث الخدمات طلبا عىل مواقع الخدمات املصغرة تعد خدمات التسويق االل

 وتتنوع خدمات التسويق االلكرتو� ما ب�

 التسويق عىل الفيس بوك •

 التسويق عىل تويرت •

 التسويق عىل اليوتيوب •

 التسويق عىل انستجرام •

 اعالنات املواقع •

 مقاالت ترويجية ونرش •

 خدمات السيو •

يم اهم خدمات التسويق االلكرتو� ما ب� جلب ولذلك سوف نتعرف هنا عىل كيفية تقد

الزوار للمواقع وجلب املتابع� والتفاعل للشبكات االجت�عية املختلفة واهم خدمات 

 السيو وتحس� نتاهج البحث وعدد من الخدمات االخرى

 �كنك تقديم خدمات السيو والتسويق االلكرتو� عىل مواقع الخدمات املصغرة كيف

توجد عدد من الطرق املختلفة التى �كنك منها تقديم خدمات السيو والتسويق االلكرتو� 

عىل موقع الخدمات املصغرة وهى مناسبة ملواقع الخدمات املصغرة العربية مثل خمسات 

 واالجنبية مثل فايفر

http://www.e3rf.net/
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ليل الربح من الخدمات املصغرة هنا يهتم اكث باملبتده� و بالطرق التى ال تحتاج تذكر د

اىل خربة كب�ة او بدو  خربة ال  من �تلك خربة ىف مجال ما �كنة التسجيل مبارشة ىف 

 املوقع والبدء ىف تقديم الخدمات

 

 الجزء االول من دليل واملبتده� بالطبع �كنهم ايضا البدء مع املصادر املختلفة املوجودة ىف

العمل الحر عىل االنرتنت للوصول اىل الخربة ىف مجال ما مهتم� بة والتخصص فية ثم 

تقديم خدماتهم ليس فقط ىف مواقع الخدمات املصغرة بل كل مواقع العمل الحر بل 

 وعمل موقع الكرتو� او رشكة خاصة بهم لتقديم هذة الخدمات جقابل اعىل

 

 الطريقة : مدفوعة ( متاجرة ) •

 املواقع : كل مواقع الخدمات املصغرة •

 املستوى : سهل •

وهى االكث سهولة وشاهعة االستخدام حيث تشرتى الخدمات من موقع خدمات مصغرة 

والذى  seoclerk م االستعانة جوقعوتعيد تقد�ها عىل موقع اخر بسعر اعىل وهنا سيت

سوف تجد بة العديد من الخدمات والتى تخص السيو وجلب الزوار واملتابع� وغ�ها من 

وفايفر  خمسات دوالر ثم اعادة تقد�ها عىل 1بسعر  خدمات السيو والتسويق االلكرتو� 

 دوالر 5بسعر 

 

 �كنك الرجوع اىل الجزء االول وللمزيد من التفاصيل عن املتاجرة بالخدمات

دوالر والتى عليها طلب كب� ىف مواقع  1ومن هذة الخدمات املميزة التى تقدم بسعر 

 الخدمات املصغرة وايضا تقييمها مرتفع

http://www.e3rf.net/
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  مشاهدة يوتيوب حقيقية وامنة عىل ادسنس 1000+ احصل عىل .1

  عاىل الجودة edu,govاقتحم نتاهج البحث مع باك لينك  .2

لتحس� سيو موقعك  social bookmarkingموقع  15افة موقعك يدويا الفضل اض .3

 واقتحام نتاهج البحث

 بحثموقع ويك القتحام نتاهج ال 1000اضافة موقعك الكث من  .4

 

دوالر فقط و  1وهكذا سوف تجد العديد من خدمات السيو والتسويق االلكرتو� مقابل 

التى �كنك اعادة تقد�ها مرة اخرى للحصول عىل املزيد من االرباح بالقليل من الوقت 

والح  ايضا انك اذا اردت اعادة تقديم الخدمات عىل موقع خمسات فيمكنك اعادة بيع 

دوالر ال  خمسات يشرتط ا  يبدأ سعر الخدمة من  3دوالر حتى  1 الخدمات التى سعرها

دوالر فقط ولكن ا  اردت اعادة بيع الخدمات عىل موقع فايفر فيمكنك اعادة بيع اى  5

 خدمة ترغب بها مه� كا  سعرها ال  فايفر ال يشرتط سعر محدد للخدمة

 

 بدو  االعت�د عىل رشاء ولكن ماذا لو اردت تقديم خدمات السيو والتسويق االلكرتو�

هذة الخدمات وتقد�ها بنفسك هنا سنتعمد عىل الطرق التالية والتى من خاللها �كنك 

 تقديم عدد من خدمات التسويق االلكرتو�

 

 

 

 

 

http://www.e3rf.net/
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 ة : مجانيةالطريق •

 املواقع : كل مواقع الخدمات املصغرة •

املستوى : سهل ولكن تحتاج وقت لتجميع النقاط لكن �كن رشاهها جقابل اقل من  •

 قيمة بيعها مرة اخرى

هناك بالطبع من يعتمد عىل مواقع تبادل الزيارات ومواقع جلب املتابع� والاليكات 

من ذلك وتقد�ها كخدمات عىل مواقع  للحصول عىل عدد كب� من الزوار واالستفادة

 الخدمات املصغرة

وتعتمد هذة الطريقة عىل االنض�م اىل عدد من مواقع جلب الزيارات ثم زيارة املواقع 

االخرى للحصول عىل نقاط �كنك من خاللها الحصول عىل زيارات لرابطك وايضا �كن 

هدة فيديو يوتيوب وغ�ها الحصول عىل النقاط من خالل عمل اعجاب او متابعة او مشا

باالضافة اىل ا  هذة املواقع تقدم ايضا امكانية رشاء النقاط للحصول عىل زيارات لرابطك 

او متابع� لشبكاتك االجت�عية سواء اعجابات الفيس بوك او مشاركة املنشورات او 

نب كل االعجاب بها وزيارات فيديو اليوتيوب واالعجاب بة واالشرتاك ىف القناة اىل جا

 غ�ها… تفاعالت الشبكات االجت�عية االخرى مثل انستجرام وتويرت و 

 من اشهر مواقع تبادل الزيارات وتفاعالت الشبكات االجت�عية

 hitleap موقع •

 efastaddm موقع •

 youlikehits موقع •

 easyhits4u موقع •

 

http://www.e3rf.net/
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 الخطوات

قم بعمل حساب ىف املواقع االربعة السابقة وبالطبع يوجد عدد كب� من املواقع  •

املواقع االربعة هى االفضل واالكثة شهرة وموثوقة ب� االخرى ولكن هذة 

 مستخدميها

قم بكسب النقاط من خالل زيارة املواقع االخرى او عمل اعجابات للصفحات  •

 االخرى ومختلف النشاطات االخرى

�كنك عمل حسابات لك عىل الشبكات االجت�عية خاصة بهذة املواقع بعيدا عن  •

 حسابك الشخىص

 ابط التى يريد مشرتى الخدمة منك ترويجهاقم باضافة الرو  •

وهناك ايضا من يعتمد عىل س�فرات رشاء املتابع� �كنك البحث عنها ىف جوجل ثم اختيار 

الس�فر االفضل ىف السعر واالكث ىف الثقة وقم برشاء املتابع� للرابط الذى يطلبة منك 

 مشرتى الخدمة

 الطريقة : مجانية •

 املواقع : كل مواقع الخدمات املصغرة •

 املستوى : سهل •

هناك ايضا طريقة ال تستخدم فقط ىف تقديم بعض الخدمات عىل مواقع الخدمات املصغرة 

وا�ا يتم استخدامها ىف طرق مختلفة للربح من االنرتنت وهى مجموعة االصدقاء حيث 

كوين مجموعة من اصدقاهك ومعارفك عىل احدى الشبكات االجت�عية تعتمد عىل ت

 وخاصة الفيس بوك ثم االشرتاك معا ىف اداء مهام معينة وتقسيم االرباح بينكم

http://www.e3rf.net/
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يستخدم البعض ايضا هذة الطريقة ىف تبادل الريف�ات والضغطات عىل الروابط الربحية 

 …وغ�ها 

اهك ومعارفك ثم ابدأ ىف تقديم الخدمات الخطوات : قم فقط بتكوين مجموعة من اصدق

 وليكن مثال

 اشرتاك بقناتك 20تعليق و 20اعجاب و  20زيارات لفيديو اليوتيوب و 20 •

تعليق عىل فيديو اليوتيوب الخاص بك لزيادة التفاعل وتصدر نتاهج  15 •

 اعجاب وتعليق 15وهذة الخدمة ايضا  البحث

 ك عىل اليوتيوبمعجب حقيقى ومتفاعل لقنات 50ساقوم باضافة  •

وهكذا �كن استخدام الطريقة ىف عدد ال محدود من الخدمات سواء اليوتيوب او الفيس 

بوك او تويرت والعديد من الخدمات االخرى وحين� تصبح اكث خربة ستكتشف ا  طريقة 

املجموعات من افضل الطرق لتحقيق ارباح كب�ة جدا ىف عدد من طرق الربح من االنرتنت 

 االخرى

من خالل بعض السكربتات والربامج �كنك تقديم عدد من الخدمات املميزة جدا والتى 

الخدمات املصغرة وهنا نخص بعض السكربتات والربامج التى عليها طلب كب� ىف مواقع 

 تخص التسويق عىل الفيس بوك

 

 النوع : مجانية ومدفوعة •

 املواقع : كل مواقع الخدمات املصغرة •

 املستوى : سهل •
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النرش التلقائ عىل مجموعات  يوجد عدد من الربامج والسكربتات التى تكنك من

  وصفحات الفيس بوك

 ومن خاللها �كنك تقديم عدد من الخدمات املتنوعة عىل مواقع الخدمات املصغرة منها

 مجموعة عىل الفيس بوك تضم مالي� االعضاء 100نرش رابطك عىل  •

من الفيس بوك بالرتويج ىف اكرب الصفحات  احصل عىل االف الزيارات ملوقعك •

 واملجموعات

( نرش الصفحة عىل  –% لصفحتك عىل الفيس بوك 100معجب عرب حقيقى  1000 •

صفحات ومجموعات الفيس بوك وطلب االعجاب بها من خالل منشور جذاب وقوى 

 من مجال الصفحة )

 مجموعة فيس بوك اجنبية 100حملة اعالنية ىف  •

 مجموعة فيس بوك عربية 100 حملة اعالنية ىف •

وهكذا �كنك تقديم عدد من الخدمات املختلفة واملطلوبة بكثة اعت�دا عىل النرش 

 التلقائ ىف مجموعات وصفحات الفيس بوك

 وهنا يجب مالحظة مجموعة من النقاط الهامة

اوال : �كنك تقديم هذة الخدمة باالعت�د عىل النرش اليدوى واختيار عدد قليل من  •

املجموعات وهناك من يرغب بذلك ايضا ويريد رشاءة حتى وا  كا  عدد 

 املجموعات قليل رغبة ىف العمل اليدوى

ثانيا : هناك طرق يستخدمها املحرتفو  من خالل بعض التطبيقات والتى من خاللها  •

 �كنهم عدد كب� من املعجب� الى صفحة

http://www.e3rf.net/
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ت وصفحات الفيس بوك من ثالثا : ا  كنت تريد النرش ىف عدد كب� من مجموعا •

خالل النرش التلقائ فمن املرهق بالطبع والغ� منطقى االنض�م اىل هذة املجموعات 

مجموعة تلو االخرى م� يأخذ وقت طويل ومجهود ولذلك نحتاج هنا اىل سكربت 

�كننا من االنض�م اىل عدد كب� من املجموعات بطريقة اسهل فيمكنك االستعانة 

  لتحميلة من هنا          لذلك بهذا السكربت 

 من خالل هذا السكربت االخ� �كنك تقديم خدمات اخرى مثل

 جروب خليجى مستهدف عىل الفيس بوك 100اقوم باضافتك اىل  •

 عرب عىل الفيس بوكجروب  500اقوم باضافتك اىل  •

 جروب عن الوظاهف عىل الفيس بوك 100اقوم باضافتك اىل  •

 وغ�ها من الخدمات التى تعتمد عىل نفس الفكرة •

 

تسويق االلكرتو� عىل الفيس بوك طلبا عىل مواقع الخدمات واحدة من اكث خدمات ال

املصغرة ومعرفة كيفية عمل حملة اعالنية عىل الفيس بوك هو من االمور الهامة جدا والتى 

يجب عليك معرفتها واالستفادة منها حتى وا  كنت ال تنوى تقد�ها عىل مواقع الخدمات 

او ملواقع االفيليت والتسويق بالعمولة املصغرة واستخدامها لرتويج موقعك او صفحتك 

 التى تروج لها

و�كنك تعلم كيفية االعال  عىل الفيس بوك وانستجرام من خالل فيس بوك بيزنس والذى 

يرشح لك كيفية عمل االعال  بدءا من االساسيات حتى عمل انواع اعالنات الفيس بوك 

 املختلفة خطوة بخطوة بالصور

  من فيس بوك بيزنس �كنك التعرف عىل الطريقة
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 خدمات التسويق االلكرتو� عىل مواقع ايضا من الخدمات التى عليها طلب كب� ىف

 ومواقع edu الخدمات املصغرة هى خدمات الحصول عىل الروابط الدوفلو من مواقع

gov   وغ�ها من خدمات الباك لينكس املختلفة ملساعدة املواقع ىف تحس� نتاهجها ىف

 محركات البحث

 النوع : مجانية •

 املواقع : كل مواقع الخدمات املصغرة •

 ى : سهلاملستو  •

 وعمل باك لينك ىف التعليقات gov و  edu البحث عن مواقع 

 الخدمات التى �كنك تقد�ها

 gov و edu سيطر عىل محركات البحث باقوى الباك لينكس من مواقع •

 edu بالك لينك يدوى عاىل الجودة من مواقع 20احصل عىل  •

 gov بالك لينك يدوى عاىل الجودة من مواقع 20احصل عىل  •

 :واتالخط

 قم بالبحث ىف جوجل عىل

site:.edu inurl:blog “post a comment” -”comments closed” -”you must be 

logged in” “aaaa” 

 بالكلمة التى تريدها ىف مجال املوقع aaaa مع تغي�

 gov اىل  edu قم بتغي�  gov وللحصول عىل روابط
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مل تعليق مناسب بة رابط املوقع ثم ادخل اىل املوضوعات املوجودة باملوقع وقم بع

 gov ومواقع edu لتحصل بذلك عىل باك لينك قوى من مواقع

 ping هناك بعض املواقع التى �كنك استخدامها ىف الحصول ايضا عىل باك لينكس او عمل

اك لينكس عىل مواقع الخدمات ملوقعك وبالتاىل �كنك استغاللها ايضا ىف تقديم خدمة الب

 املصغرة

الكل�ت  –حيث تقوم بالدخول اىل هذة املواقع ووضع رابط املوقع والكل�ت املفتاحيه 

ليقوم املوقع بعمل روابط ملوقعك  –التى يتم البحث عنها ىف جوجل للوصول اىل موقعك 

 ملوقعك عليها ping و�كنك ايضا عمل

 الخاص بالفيديو  ID لفيديو اليوتيوب من خالل اضافةو�كن ايضا منها عمل باك لينكس 

 من هذة املواقع

submitter-backlink-http://masspings.com/free 

 9-1رابط ملوقعك من مواقع بيج رانك من  500+  الخدمة : احصل عىل •

 باك لينك عاىل الجودة لفيديو اليوتيوب 700+  عىلوايضا : احصل  •

 اضافة املوقع اىل محركات البحث

 الخدمات التى �كن تقد�ها

 محرك بحث 200اضافة موقعك اىل اكث من  •

 محرك بحث القتحام نتاهج البحث 400اضافة موقعك اىل  •

اضافة املوقع �كنك تقديم هذة الخدمة باالعت�د عىل عدد من املواقع التى تقدم خدمة 

اىل محركات البحث مجانا كل ما عليك هو الدخول اىل احد هذة املواقع ووضع رابط املوقع 

 وبريد الكرتو� صحيح ال  قد تحتاج بعض املواقع اىل تأكيد االضافة

 من هذة املواقع
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• mit/http://www.usertown.de/sub   محرك بحث 400اضافة املوقع اىل 

• http://www.submitx.com/?page=submit.html   محرك  774اضافة املوقع اىل

 بحث ودليل مواقع

• website/-http://www.madsubmitter.com/submit   اضافة موقعك اىل اكث

 محرك بحث 125من 

من الخدمات الهامة واملطلوبة نظرا ال  الحصول عىل روابط من مواقع السوشيال 

الخارجية للموقع  من االمور الهامة لتحس� الروابط social bookmarking بوك�ركنج

 وتحس� نتاهج البحث لة

  social bookmarking مواقع للمعرفة اكث حول

   social bookmarking موقع 250قائة افضل  �كنك تحميل

 ثم �كنك تقديم الخدمات

 social bookmarking موقع 250احصل عىل قائة بافضل  •

القتحام نتاهج  social bookmarking رابط يدوى ملوقعك عاىل الجودة ىف مواقع 20 •

من القائة واضافة رابط مشرتى الخدمة البحث ..وهنا �كنك اختيار عدد من املواقع 

 اليها
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طوير املواقع يوجد عدد كب� من الخدمات التى �كنك تقد�ها ىف مجال تصميم وت

واملدونات باالعت�د عىل عدد من املواقع والربامج التى تقدم خدمات احرتافية وعليها 

طلب كب� عىل مواقع الخدمات املصغرة دو  ا  تحتاج ا  تكو  مربمج او مطور ويب 

 فكل االمر يحتاج منك اىل معرفة هذة املواقع وتحقيق االرباح

 

ة تقديم خدمات انشاء مدونة بلوجر وتعريب قالب بلوجر تعرفنا ىف الجزء االول عىل كيفي

 واال  نتعرف عىل مجموعة اخرى من الخدمات املميزة التى �كنك تقد�ها
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ل تركيب سكربتات املواقع تقديم عدد كب� جدا من الخدمات واالمر ال �كنك من خال

يحتاج منك الكث� من الخربة فرشح تركيب السكربت دائا متوفر معة وكل ما عليك هو 

رفعة الستضافة مشرتى الخدمة او �كنك تقديم خدمة تركيب السكربت مع توف� 

لرفع ملفات  filezilla خدام برنامج مثلاالستضافة ىف تطويرات الخدمة و�كنك بالطبع است

 السكربت اىل االستضافة بسهولة

 النوع : مجا� ومدفوع

 املواقع : كل مواقع الخدمات املصغرة

 املستوى : سهل اىل متوسط

يوجد عدد من املواقع العربية التى توفر سكربتات �كنك بسهولة رفعها عىل االستضافة 

والتى توفر سكربتات مجانية ملوقع قرا  كريم ودليل  سكربتات نواحى النشاء املوقع منها

اسالمية ومواقع املقاالت قم بتحميل السكربت ويوجد معة رشح لكيفية مواقع ومجلة 

 استخدامة او تعديلة ا  احتاج تعديل

 الخدمات التى �كنك تقد�ها من خالل هذة السكربتات

 قارى مع التفاس� وترجمة املعا� 37مع تالوات اكث من  انشأ لك موقع قرآ  كريم •

 لغة مع العديد من القراء 19 من مرتجم باكث  قرآ  كريم انشأ لك موقع •

 الكريم انشأ لك موقع خاص للتالوت الصوتية للقرآ  •

 انشأ لك موقع دليل للمواقع مع العديد من املميزات •

انشأ لك موقع دعوى يحتوى عىل العديد من الكتيب والصوتيات واملرهيات باكث من  •

 لغة 120

http://www.e3rf.net/
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مرهية كلها باللغة االنجليزية  مقال نيص ومادة 2500أكث من  انشأ لك موقع اسالمى •

 إذاعة خاصة برتجمة معا� القرآ  الكريم 35وايضا 

 انشأ لك موقع مقاالت مع العديد من املميزات القوية •

 انشأ لك موقع مجلة اسالمية شاملة •

و�كنك الحصول عىل عدد كب� من السكربتات االخرى ىف املنتدييات العربية ىف اقسام 

دييات والتى �كنك من خاللها تقديم عدد كب� من الخدمات باالضافة تطوير املواقع واملنت

اىل وجود الرشوحات التى تساعدك اكث عىل فهم تركيب واضافة السكربتات دو  الحاجة 

 اىل ا  تكو  مربمج او مطور ويب

codecanyon  هو من اهم وافضل املواقع العاملية التى �كنك الحصول منها عىل

او اضافات للوردبريس او جافا سكربت والعديد من  PHP سواء سكربتات  سكربتات

االضافات والسكربتات التى �كنك تصفحها ىف الصفحة الرهيسية للموقع حيث يحتوى عىل 

دوالر واحد مواقع  1ود وسكربت واضافة تبدأ اسعارها من ك 17600اكث من 

  العاملية  Envatoومنتجات

وهنا كل ما عليك هو تصفح االضافة او السكربت ومعاينتة وتقديم خدمة عىل مواقع 

كنك رشاء السكربت وتقديم الخدمات املصغرة تعتمد عىل هذا السكربت وعند طلبة �

الخدمة وسوف تسرتد ثن السكربت مرة اخرى بعد عدد قليل جدا من الخدمات ك� انة 

 .. اصبح لديك سكربت راهع �كنك استغاللة دائا

 خدمات �كن تقد�ها

  السكربت   انشأ لك موقع راهع الختصار الروابط •

  السكربت  انشا لك موقع راهع للربح من اختصار الروابط •

  السكربت    انشا لك موقع رفع ملفات مع مميزات متعددة •

  السكربت    انشأ لك موقع مميز الرسال امللفات الكب�ة •

http://www.e3rf.net/
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  السكربت  انشأ لك شبكتك االجت�عية كالفيس بوك مع العديد من املميزات القوية •

انشأ لك موقع اخبارى قوى مع جلب االخبار تلقاهيا من عدد ال مخدود من املواقع  •

  السكربت   االخبارية

اللها تقديم عدد ال محدود والعديد من السكربتات القوية تصفحها و التى �كنك من خ

 من الخدمات التى عليها طلب كب� عىل مواقع الخدمات املصغرة العربية واالجنبية

ال تنىس �كنك دمج هذة الخدمة مع حجز االستضافة لتحقيق ارباح اعىل ك� ا  ايضا 

بعض رشكات االستضافة توفر عدد كب� من السكربتات التى �كنك تثبيتها ىف خطوة واحدة 

فيمكنك تقد�ها عىل مواقع الخدمات املصغرة مثل تثبيت الوردبريس او تثبيت املنتدى او 

دليل افضل رشكات االستضافة  مواقع صور وغ�ها من السكربتات �كنك الرجوع اىل

  ملعرفة هذة الرشكات العاملية

 

يورو وهى من  75دوالر وهناك ايضا كوبونات  100�كنك بيع كوبونات بنج ادز بقيمة 

 الخدمات املطلوبة ايضا بكثة

 دليل شامل  Microsoft Adsكيفية انشاء حمالت اعالنية عىل :  Bing Adsقد يهمك

 كوبونات الدوم� واالستضافة

صول عىل عدد كب� من الخصومات والكوبونات سواء للدوم� او االستضافة من �كنك الح

 خالل املواقع السابق ذكرها ثم اعادة تقديم هذة الخدمات عىل مواقع الخدمات املصغرة

ىف  85كات االستضافة العاملية يوم الجمعة البيضاء وخصومات حتى كوبونات رش  : قد يهمك

 املاهة
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 كوبونات جوجل ادوردز

 �كنك الحصول عىل كوبونات جوجل ادوردز من خالل الرابط

http://www.google.com.eg/adwords/coupons/ 

 بدولتك اىل الرابط الخاص   eg  خاص جرص باقى الدول تقوم فقط بتغي� امتداد الرابط

تكو  مع الحسابات الجديدة وهنا  –وتقوم بادخال بريدك االلكرتو� ليصلك اليك الكوبو  

 اما �كنك تقديم خدمة

 … ساعلمك كيف تحصل عىل كوبونات جوجل ادوردزبقيمة •

 … احصل عىل كوبو  جوجل ادوردز بقيمة •

 ل الروابطدوالر من خال 75و�كنك ايضا الحصول عىل كوبونات جوجل ادوردز بقيمة 

  adwords1كوبونات جوجل ادوردز •

  adwords2كوبونات جوجل ادوردز •

  adwords3كوبونات جوجل ادوردز •

 adwords4كوبونات جوجل ادوردز •
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هنا سنتعرف عىل مجموعة من املواقع املختلفة التى تقدم خدمات هامة لكل اصحاب 

املواقع واملدونات اعت�دا عىل نفس الفكرة التى تم توضيحها من قبل من استخدام 

 ات بعض املواقع املجانية ىف تقديم خدمات هامة جدا وعليها طلب كب� ومنهاخدم

 

 �كنك تقديم ذلك اعت�دا عىل هذة املواقع

• http://www.appsgeyser.com/ 

• http://ibuildapp.com/ 

• builder.com/en/home-http://www.apps 

• http://mobile.conduit.com/ 

• http://www.appmakr.com/ 

 

وستجد ا  استخدام هذة املواقع سهل وبسيط و�كنك االستعانة بفيديوهات الرشح 

 املتوفره لها عىل اليوتيوب ا  احتجت اىل ذلك
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 �كنك تقديم هذة الخدمة اعت�دا عىل هذة املواقع والتى تقدمها لك مجانا

monkey.com/-http://www.qrcode 

https://www.unitag.io/qrcode 

generator.com/-code-http://www.qr 

http://qrcode.kaywa.com/ 

او كود االستجابة الرسيع سواء لرابط املواقع او اى  QR code من هذة املواقع �كنك عمل

رابط اخر ك� �كنك ايضا اضافة صورة او ايقونة سواء شعار املوقع او اى صورة اخرى اىل 

 الكود

 

ة اعت�دا عىل الخدمة املجانية التى يقدمها لك هذا املوقع من �كنك تقديم هذة الخدم

 ملدونات البلوجر sitemap عمل خريطة موقع

http://ctrlq.org/blogger/ 

ال تنىس �كنك دائا تقديم الخدمات اما ىف شكل ساقوم بعمل كذا او خدمات ساعلمك 

ف تقوم بعمل كذا ا  وجدت انها تتطلب بيانات هامة قد ال يعطيها لك مشرتى كي

  الخدمة
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واع املحتوى الذى يلقى تفاعل من اعضاء الجروبات والصفحات عىل الصور من اكث ان

الفيس بوك ولذلك يحرص اصحاب الصفحات عىل توف� عدد كب� من الصور لزيادة 

 املحتوى والتفاعل لصفحتة او مجموعتة

�كنك الحصول عىل عدد كب� من الصور بصورة رسيعة ثم اعادة تقد�ها كخدمة عىل 

 غرة من خالل الطريقة التاليةمواقع الخدمات املص

قم بالبحث عىل املجموعات والصفحات التى تحتوى عىل صور سواء صور اسالمية او  •

طبيعية او صور حكم مصورة ولكن احرص عىل انها تكو  صور مجانية ليس عليها 

حقوق وهنا العديد من الصفحات التى تتبع مواقع لتقديم صور مجانية توفر ذلك 

مبارشة من بعض املواقع بنفسك مثل  او �كنك التحميل

 ولكنها ستأخذ منك وقت اطول pixabay.com موقع

 قم باالنض�م اليها •

 وهكذا…قم بتحميل صور مجموعة او صفحة اخرى  •

ع كل �كنك اعادة بيع الصور مرة اخرى و�كنك ايضا ترتيبها او اعادة تنظيمها لبي •

 مجموعة منفصلة

ال يقترص االمر عىل بيعها كصور فيس بوك فقط بل مجموعات وصفحات الصورة  •

 الطبيعية �كنك اعادة بيع صورها كخلفيات

 �كن استخدام نفس املوقع والطريقة لتحميل الصور من انستجرام •
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 من خالل الطريقة السابقة �كنك تقديم عدد من الخدمات املختلفة منها

 حكمة مصورة لزيادة تفاعل صفحتك او مجموعتك 500ك اقدم ل •

 صورة طبيعية راهعة عالية الجودة 1000اقدم لك  •

 صورة اسالمية راهعة 1000اعطيك اكث من  •

 خلفية عالية الجودة لجهازك 500اعطيك  •

 

 

�كن ايضا تقديم الحكم واالقوال املأثورة سواء للفيس بوك او تويرت قم بالدخول مثال اىل 

وستجد ا  هناك الكث� ممن يشارك هذة الحكم واالمثال واالقوال املأثورة قم  تويرت

بتجميعها ىف ملف ورد وقم بعرضها كخدمة للحصول عىل تويتات او منشورات للفيس بوك 

 لزيادة تفاعل الصفحات

 

واخ�ا اذكرك بنقطة هامة تم التنوية عنها ىف الجزء االول وهى انة من خالل ايضا بعض 

الربامج التى �كنك رشاءها تقديم العديد من الخدمات القوية عىل مواقع الخدمات 

 بعد عدد قليل من الخدمات املصغرة والتى ستجد نفسك قد قمت باسرتجاع مبلغ الربنامج

ولكن ايضا يجب ا  تركز عىل عروض الربامج املجانية والتى �كنك من خاللها تحميل بعض 

الربامج الراهعة كاملة مع الس�يال مجانا ومن ثم �كنك استخدامها ىف تقديم خدمات قوية 
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عن اضعاف  ال يستطيع صاحب الخدمة عملها اال من خالل هذا الربنامج والذى يزيد ثنة

 ثن الخدمة وبالتاىل يشرتى الخدمة منك وانت تستفيد ثن الخدمة كامال

 

 

  giveaways�كنك الحصول عىل مثل هذة العروض للربامج من خالل مواقع

خدمات عىل مواقع الخدمات فمن الربامج التى تم عرضها مجانا عىل مثل هذة املواقع ولها 

 املصغرة عليها طلب كب�

 اىل موقع فالىش راهع pdf برنامج تحويل •

 برنامج عمل اسطوانات الربامج •

 بصورك وبالكل�ت والخلفيات التى تريدها screen saver برنامج عمل •

 برامج التعديل عىل الصور والفيديوهات •

 pdf برامج دمج والتعديل عىل ملفات •

 ربامج االخرىوالعديد من ال •

 

فقط قم بتصفح هذة املواقع يوميا وستجد العديد من الربامج الراهعة التى �كنك تحميل 

 النسخة الكاملة منها مجانا ومن خالل الكث� منها �كنك تقديم عدد كب� من الخدمات

تذك� ..ال تنىس �كنك تقديم خدمة ساعلمك كيف تحصل عىل الربامج وااللعاب الكاملة 

  س�يال مجانا وبطريقة قانونيةمع ال
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 ال تريد تقديم اى خدمة او ال تتلك الوقت لتقديم هذة الخدمات

مازال �كنك ايضا االستفادة من مواقع الخدمات املصغرة دو  الحاجة اىل تقديم اى خدمة 

 فيها

ع بالعمولة للخدمات املوجودة ىف مواقع الخدمات املصغرة وذلك من خالل برنامج البي

دوالر عن اول خدمة يقوم احد رشاءها من خاللك ىف موقع خمسات  2والذى يجعلك تربح 

ك� يوجد نفس الربنامج عىل اى خدمة بطريقة مختلفة وايضا عىل موقع فايفر بعمولة 

  اكرب

 وتتميز هذة الطريقة انها

 

لتقديم خدمة ..فقط وقت بسيط ىف البداية لرتويجها ثم تركها ال تحتاج منك اى وقت 

 تعمل تلقاهيا

ترويج خدمة متميزة واحدة �كنك من خاللة الحصول عىل ارباح مستمرة وتلقاهية طول 

 الوقت دو  الحاجة حتى اىل الدخول اىل موقع الخدمات املصغرة

 

 ولكن كيف �كنك بيع هذة الخدمات بسهولة

الخدمات بسهولة من خالل موضوع ىف مدونتك او من خالل الرتويج  �كنك ترويج هذة

لخدمة مميزة ىف املنتدييات وتعليقات املدونات وغ�ها او من خالل نراسة اصحاب قنوات 

 وكلها طرق مجانية  اليوتيوب او صفحات الفيس بوك بالخدمات املتعلقة بهم
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التسويق بالعمولة هو من افضل واكث طرق الربح من االنرتنت استخدما . ولكن  –االفيليت 

 ما هو التسويق بالعمولة ؟

 هو قيامك بالرتويج ملنتج او لخدمة للمواقع والرشكات االخرى مقابل نسبة او عمولة

commission املطلوب تأخذها عىل كل عملية بيع او تسجيل او عىل حسب 
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كمثال بسيط : يوجد نظام التسويق بالعمولة عىل موقع مثل امازو  او عربيا موقع سوق 

 دوت كوم

حين� تقوم بجلب الزوار اىل موقع امازو  مثال من خاللك من خالل رابط االفيليت الخاص 

 بك ويقومو  برشاء منتج مع� تحصل عىل عمولة مقابل ذلك وهنا تأخذ العمولة مقابل

 CPS – cost per sale عملية الرشاء التى تت من خاللك ويطلق عليها

وليس ذلك فقط فبعض برامج التسويق بالعمولة �كنك فيها ا  تربح املال مقابل كل 

 cost per lead اى CPLعملية تسجيل ىف املوقع تتم من خاللك وهنا يطلق عليها

 لة مقابل كل عملية رشاء او تسجيل اىاى انة �كنك ربح املال من مواقع التسويق بالعمو 

sale او lead تتم من خاللك وهى كلها تحت انواع CPA 

اهم ما �يز التسويق بالعمولة ا  االرباح فيها كب�ة وتزداد كل� ازادد مجهودك ىف  •

 1200عملية التسويق باالضافة اىل وجود بعض الربامج التى �كنك فيها ربح حتى 

اء تتم من خاللك وسيتم عرض اهم وافضل برامج التسويق دوالر عن كل عملية رش 

 بالعمولة ىف موضوع منفصل

ولكن التسويق بالعمولة املنافسة فية كب�ة وال يتطلب االمر منك بذل مجهود كب�  •

فقط ولكن يتطلب منك املنافسة ايضا ىف الرتويج وعمل الحمالت االعالنية املدفوعة 

ولكن ىف الحقيقة يستحق كل ذلك التعب ودفع  –م� يتطلب منك رأ  املال ايضا 

االموال فالعاهد كب� وعاهد االستث�ر عىل اموالك افضل بكث� جدا من اى مرشوع 

اخر ك� سنتعرف ايضا ىف مقالة منفصلة بعد ذلك كيفية اختيار النيتش او املجال 

 املناسب حيث منافسة اقل وربح افضل
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النة افضل وسيلة لرتويج برامج التسويق بالعمولة ك�  –

�كنك من خاللة انشاء صفحات الهبوط الخاصة بالعروض التى سرتوجها ك� ا  اغلب 

 سيكو  موقعك رشط اساىس للقبول فيها cpa تسويق بالعمولة وشبكات ال

وعندانشاء موقعك انصحك بافضل قالب وردبريس ملواقع االفيليت والتسويق بالعمولة 

و بة   Rehub قالب والذى استخدمة عىل كل مواقع التسويق بالعمولة الخاصة ب وهو

العديد من املزيا الرهيبة النشاء مواقع االفيليت بسهولة وجزايا احرتافية وك� انة القالب 

  للمزيد عن القالب من هنا – االول الذى ينصح بة برنامج رشكاء امازو 

• clickbank:   موقع كليك باانك من اشهر شبكات التسويق بالعمولة ولكن قد تجد

 صعوبة ىف االشرتاك ىف الدول العربية بعد تحديثاتة االخ�ة

يقبل املبتده�  cpagrip موقع – والتى �كنك االنض�م لها  cpaافضل شبكات •

والقبول فية فوريا ومن املواقع التى تقبل املبتده� االخرى 

االخرى ولكن   CPAوهناك العديد من شبكات admitad  وموقع cpalead موقع

 القبول فيها يتطلب منك بعض الخربة السابقة

• CJ – شبكة التسويق بالعمولةCommission Junction   املميزة جدا ولديها اشهر

يتطلب منك االمر اوال ا  يكو  لديك موقع الكرتو� الرشكات واملواقع العاملية ولكن 

وبعض الخربة السابقة ىف التسويق وسيكو  هناك قريبا كور  مجا� خاص 

 CJ بالتسويق بالعمولة عىل

ثالثا : البدء ىف ترويج موقعك او صفحة الهبوط الخاصة بالعرض و�كنك الرتويج من خالل 

 او من خالل بينج ادز  وجل ادوردزاعالنات الفيس بوك او من خالل اعالنات ج
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CPA  هى اختصار للكل�تcost per action  او cost per acquisition 

اى التكلفة مقابل حدث اى يقوم املعلن بدفع العمولة لك عندما يتم اتام حدث مع� 

 مثل التسجيل ىف موقع او التحميل او تثبيت برنامج وغ�ها

عنى ايضا باللغة االنجليزية ال  هذة هى املصطلحات التى سوف تجدها أحاول توضيج امل

 وسيتم توضيح املزيد منها بعد ذلك ايضا CPAىف شبكة 

ال يعرفو  كيف يقوموا   Advertiser هناك الكث� من اصحاب املنتجات او املعلن�

و  زيادة عمالههم ولذلك يلجأو  اىل املسوق االلكرتو� بتسويق املنتج الخاص بهم أو يريد

اىل مساعدتهم ىف عمل ذلك مقابل نسبة معينة  –وهو انت األ   – publisher او النارش

 trackingبأنشاء رابط مخصص لة  فيقوموا commission وهى العمولة من الربح

link  العمولة املتفق عليها يقوم برتويجة وحين� تتم عملية رشاء من خاللة يحصل عىل 

وترى اال  ا  املعلن دفع هذة العمولة او  affiliate marketingباالفيليت  ويعرف ذلك

ولكن صاحب املنتج �كنة ايضا   cost per saleأى  CPSمقابل عملية رشاء أى  التكلفة

اء فهو االستفادة من العمالء الذى قاموا بالتسجيل ىف املوقع ولكن ل يقوموا بعملية الرش 

سيحاول التواصل معهم لح� اقناعهم بعملية الرشاء ويطلب من املسوق االلكرتو� ا  

يساعدة فقط ىف جلب زوار ملوقعة يقوموا فقط بالتسجيل ىف املوقع ويدفع لك مقابل ذلك 

ولكن ايضا ل يقترص االمر   Cost per leadأو  CPLمقابل تسجيل أى  وهذة األ  تكلفة

د املساعدة من املسوق االلكرتو� ا  يجلب لة زوار لتنزيل وتثبيت عىل ذلك بل يري

او مساعدتة ىف الحصول عىل رقم جوال   CPI Cost per install تطبيقة عىل الجوال

بالحدث  وغ�ها من البيانات ويقوم بالدفع لها وتعرف هذة pin submit العميل املحتمل

  أو االكشن
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 صديقى العزيز اليك هذا املثال والذى قد يوضح لك الصورة بشكىل عمىل نقابلة يوميا

نفرتض انك تريد رشاء جوال جديد وعرفت انة �كنك الحصول عىل سعر أفضل بكث� عند 

الرشاء من االنرتنت فوجدت فيديو يوتيوب يوضح لك ارخص سعر لهذا الجوال وينصحك 

النة بالطبع يوفر اقل سعر ممكن  Aliexpressعىل اكسربيس  وقعبأ  تقوم برشاءة من م

واخربك بأ  رابط رشاء الجوال ىف اسفل وصف الفيديو ك� نصحك ايضا ا  تقوم بتثبيت 

ا الرابط اسفل تطبيق الجوال لعىل اكسربيس ليمكنك الرشاء منة بسهولة بعد ذلك وايض

  الفيديو

فقمت انت بالضغط عىل الرابط اسفل الفيديو وذهبت اىل املوقع وقمت برشاء الهاتف ثم  

قمت بتثبيت تطبيق عىل اكسربيس عىل جوالك وبالطبع صاحب الفيديو هو مشرتك ىف 

 –برنامج التسويق بالعمولة ملوقع عىل اكسربيس وبذلك حصل عىل العمولة مقابل رشاهك 

 CPA –تنزيلك للتطبيق   وايضا عىل عمولة مقابل –يت افيل

ونقابلة يوميا بأختالف اشكالة ومع مواقع   CPAهذا مثال حقيقى للتسويق بالعمولة و 

 اخرى كث�ة

 

 –وك� الحظت انة �كنك ا  تحصل عىل املال مقابل عملية الرشءا التى تتم من خاللك 

هو  CPAوبذلك فأ  الربح من  CPAبيق او عملية التسجيل او تنزيل تط –االفيليت 

أسهل بكث� من الربح من التسويق بالعمولة ألنك تحتاج فقط اىل جلب زوار يقوموا 

قد  cpaبالتسجيل او عمل حدث او أكشن مع� ويجب ا  تالح  ايضا ا  عروض 

انها  CPAتستهدف دولة معينة وايضا جهاز مع� من سطح مكتب او جوال و�يز شبكات 

 تلقاهيا بتحويل الزاهر اىل العرض املناسب لدولتة وجهازة م� يضمن لك ارباح اكثتقوم 

 

 

 

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/go/Aliexpress


www.e3rf.net  ** اعرف دوت نت Page 97 
 

 

 اليك اخى العزيز املزيد عن العديد من االع�ل التى �كن الرتويج لها اهمها

 Email/zip submitادخال الربيد االلكرتو�  •

 Pin submitادخال رقم الجوال  •

 surveysك�ل استبيا  است •

 Downloadتحميل برنامج أو اضافة  •

 Mobile installتثبيت تطبيق جوال  •

 Free trialالتسجيل لنسخة تجريبية من موقع او برنامج  •

 credit card submitتسجيل بيانات بطاقات االهت�   •

 cost per clickزيارة موقع الكرتو�  •

 

يجب ا  تعرف ا  مواقع وشبكات  CPAقبل ا  نتعرف اخى العزيز عىل أفضل مواقع 

CPA  تنقسم اىل نوع� النوع األول يسمح فية للمبتده� بالتسجيل ك� ا  اغلب عروض

CPA للعرض والنوع  أى مصادر جلب الزوار ال تضع قيود عىل مصادر الرتافيك التى يضمها

رشوط معينة ليتم قبولك ك�  الخاصة باملحرتف� والتى لها CPAاألخر هى شبكات ومواقع 

يجب استخدامها ولكن سيتم توضيح بعض األمور التى  انها تلزمك جصادر ترافيك معينة

 CPA�كنك القيام بها لتضمن قبولك ىف أى شبكة 
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واملوثوقة فقط قم  cpa�كنك التسجيل ىف هذة املواقع دو  رشوط وهى من افضل مواقع 

بالذهاب اىل املوقع وتسجيل البيانات املطلوبة من األسم والعنوا  والربيد االلكرتو� 

موقع قم بأضافة رابط صفحة الفيس بك الخاصة بك واملوقع االلكرتو� وا  كنت ال تتلك 

 أو رابط قناتك عىل اليوتيوب

• cpagrip.com  

• cpalead.com 

• admitad 

يجب ا  يكو   admitadولكن مع  cpaleadأو  cpagripلن يتم مراجعة املوقع مع 

لديك موقع او قناة يوتيوب النة تتم مراجعتها عند تقد�ك لألشرتاك ىف برامج االفيليت 

 املوجودة باملوقع

بينهم ك� وطبعا األفضل ا  تقوم بالتسجيل ىف املواقع الثالثة لتنوع العروض واألدوات 

 سنتعرف بعد ذلك عند رشح هذة املواقع بالتفصيل

 

وبالطبع يجب ا  يكو  لك موقع مميز او قائة بريدية او خطة تسويق مميزة لالنض�م 

 التى ال تقبل املبتده� cpaاىل مواقع 

• maxbounty.com 

• clickbooth.com 

• cj.com 
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و�كنك االستعانة باملواقع التالية للتعرف اكث عىل املواقع املضمونة واالفضل ك� تتعرف  

 cpaفهى تحتوى عىل تقييم لكل شبكة  cpa عىل اخر وافضل العروض عىل اغلب مواقع

 هذة الشبكة وأراء املستخدم� حول

•  offervault.com 

• affpaying.com 

• odigger.com 

 الكب�ة يجب ا  تهتم باالمور التالية ليتم قبولك بسهولة CPA لض�  القبول ىف مواقع

 مثل دوت كوم او دوت نت او غ�ه موقع بدوم� مدفوع ا  يكو  لديك •

 مثل الربيد الخاص الكرتو� احرتاىف بريد عند التقديم وملء البيانات قم بوضع •

 فهذا يزيد من فرصة القبول بدرجة كب�ة admin @yoursite.comباملوقع اى 

بالرتويج من خالل حمالت  قم بوضع خطة تسويقية احرتافية مثل بانك سوف تقوم •

وا  لديك قائة   عىل الفيس بوك أو من خالل جوجل ادوردز أو بنج اعالنية مدفوعة

وال تذكر ابدا انك  ويج من خاللهابريدية كب�ة مستهدفة لنيش مع� ستقوم بالرت

وحتى ا  كنت ستخدم الطرق املجانية فقط  سوف تقوم بالرتويج بطرق مجانية

تعترب استث�رك وقيامك بالدفع لالستضافة وللشبكات  CPA فرشكات
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جزء من الجدية واالحرتافية  tracking ومواقع تتيع الحمالت االعالنية  االعالنية

 CPA ىف

والذى تجد وساهل االتصال بة ىف املوقع بعد انتهاء  ير حسابكباالتصال جد قم •

التسجيل (الذى حاول ا  يكو  اثناء اوقات عمل املوقع والذى يكو  موضح ىف 

املوقع مع مراعاة فروق التوقيت )خالل الجوال او السكاى ب واظهر لة مدى 

ة ولكن اهت�مك بالقبول وا  كنت ضعيف باللغة االنجليزية فليس هناك مشكل

 اخربة بذلك وهو ما يهمة الفكرة العامة لطريقة ترويجك للمنتجات

 

 CPAهل تعرف ا  هناك من يستخدم هذة الطريقة لتسجيل حسابات ىف شبكات 

وغ�ها  خدمات املصغرةمواقع ال املعروفة ثم يقوم ببيع هذة الحسابات للمبتده� عىل

 مستغل عدم معرفتهم بكيفية القبول ىف هذة الشبكات

 

فالخطوة التالية هى يجب ا  نقوم  CPAاأل  واصبح لدينا حساب عىل احد مواقع 

تيار عرض مناسبة ودراستة ثم نقوم برتويجة ولكن لك تقوم بعمل ذلك يجب اوال ا  بأخ

التى سوف نراها وسيتم بعد ذلك  نفهم واجهة هذة املواقع واهم املصطلحات التسويقية

لديها لزيادة ارباحك وخاصة  مزيد من الرشح ألفضل هذة املواقع واهم االدوات ايضا

 admitad  و cpaleadو  cpagripاملبتده�  CPAمواقع وشبكات 

• coneversion املطلوب جعنى انة تم الهدف  حدوث التحويل واألكشن : اى

فكل زاهر ترسلة للعرض  Email submitاملطلوب من العرض فاذا كا  العرض مثال 

 ثم يقول بأدخال بريدة االلكرتو� فهو تحويل ناجح

• clicks  ا  تجدها ايضا: هى عدد الضغطات عىل رابط العرض و�كن Hits  والتى

 ادت اىل زيارة صفحة العرض

http://www.e3rf.net/
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• Commission  وهى العمولة التى تحصل عليها مقابل كل عملية تحويل ناجحة :

 أى معدل الدفع للعرض  payoutللعرض و�كن ا  يعرب عنها ايضا 

• Conversion Rate ويخترص CR و�كنك حسابة من خالل  معدل التحويل : وهو

 Noعىل عدد الضغطات للعرض  Number of conversionيالت قسمة عدد التحو

of clicks  وكل� كا  معدل التحويل كب� دل ذلك عىل ا  هذا العرض عرض ناجح

 يجب ا  تقوم بتسويقة

• EPC – Earning per click   احد اهم العوامل التى يجب ا  تهتم بها عند :

لعرض ناجح وتعرب تدل عىل ا  هذا ا EPCاختيار عرض وترويجة فزيادة 

رابط العرض  –ضغطة عىل رابط االفليت  100االرباح التى تم تحقيقها لكل   عن

عىل عدد  Commissionو�كنك حسابها من قسمة العمولة التى حصلت عليها 

 Number of clicksمرات زيارة العرض 

• vertical و�كن ا  تجدها ايضا تصنيف العرض : وهى Category 

• Landing page : اى صفحة وسيطة �كن انشاهها لتحويل   صفحة الهبوط هى

الزاهر اىل العرض بدال من تحويل الزاهر مبارشة اىل رابط العرض وهى هامة جدا ال  

بعض املواقع او شبكات التواصل االجت�عى او عند عمل اعال  مدفوع للعرض ال 

 املبارش cpaتقبل رابط االفيليت او رابط عرض 

• Traffic source التى تستخدمها لرتويج العرض سواء  مصادر جلب الزوار : أى

 مثل التعليقات Free مثل اعالنات الفيس بوك أو مجانية Paid كانت مدفوعة

• Restrictions  وهى طرق الرتويج املمنوع استخدامها ىف ترويج العرض :

ن واستخدامها يؤدى اىل عدم حساب التحويال لك واى موانع او رشوط يقوم املعل

 بأضافتها اىل العرض
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تستهدف دولة معينة وجهاز مع� بل  CPAك� يجب ا  تعرف ايضا ا  اغلب عروض 

 فمثال  احيانا نظام تشغيل مع�

واخرى تستهدف  Desktopسطح املكتب  هناك عروض قد تستهدف مستخدم •

  Mobileالجوال  مستخدم

خاص بجواالت مثل ال  فقط Androidنظام االندرويد  عروض جوال قد تستهدف •

 فقط الخاص بااليفو  IOSنظام  سامسونج واخرى تستهدف

محددة وأخرى ولكن قليلة تستهدف كل دول  Country عروض تستهدف دولة •

 Worldwide العال

هذة هى اهم املصطلحات التى تحتاجها اال  وسيتم رشح كل املصطلحات ىف مقالة 

 منفصلة

 

وتعرفت عىل اهم املصطلحات التى يجب  CPA واال  بعد اصبح لديك حساب عىل شبكة

ا  تعرفها والتى تقابلها ىف هذة املواقع �كن األ  اختيار عرض لرتويجة ولك نقوم بأختيار 

العرض وترويجة هناك بعض األدوات واملواقع الرضورية التى سوف تحتاجها والتى 

 سنتعرف عليها اال 
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توجد عدد من االدوات والربامج واملواقع الرضورية التى قد تحتاج اىل استخدامها عند  

اعت�دا عىل طريقة الرتويج التى سوف تعتمد عليها من طرق  cpaالبدء ىف ترويج عروض 

بعضها  خدامها ومنها ما قد يسهل ويوفر عليك الكث� جدا من الوقتومواقع البد من است

 مدفوع وبعضها مجا�

يجب ا  يكو  لديك حساب بنك الكرتو� لتصلك الية ارباحك �كنك انشاء حساب ىف 

 مجانا واهم البنوك االلكرتونية التى ستحتاجها هى  البنوك االلكرتونية احد

ك� �كنك سحب رصيدك منة من خالل  cpaوالذى تدعمة كل شبكات  بايون� •

ولرشح  املاسرت كارد التى �كنك طلبها او السحب مبارشة اىل حسابك البنك املحىل

من   رد وتفعيل الحساب البنك االمريكشامل عن بايون� وكيفية طلب املاسرت كا

  هنا

الباى بال احد اهم وافضل البوك االلكرتونية و�كنك استخدامة لسحب ارباحك ثم  •

طرق سحب االموال من  ك وسحبها وتعرف عىل افضلتحويلها اىل الفيزا الخاصة ب

  الباى بال ىف مرص والدول العربية

خرى فمن تستهدف دول معينة وال تفتح ىف الدول اال  cpaك� تعرفنا ا  اغلب عروض 

الرضورى ا  تشاهد صفحة العرض قبل البدء ىف ترويجة لتحدد طريقة ترويجة املناسبة 

ومعرفة ا  كانت صفحة العرض بها نوافذ منبثقة ام ال واالستفادة من بعض العنارص بها ىف 

 صفحة السكويز بيج الخاصة بك وغ�ها من االمور الهامة
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املجانية ولكن لألسف ال �كنك  vpnمج بالطبع توجد العديد من اضافات كروم وبرا

النها ال توفر كل دول العال وخاصة الدول العربية باالضافة اىل  CPAاالستفادة منها مع 

انها تبطأ رسعة االنرتنت بشكل كب� جدا ولذلك ستحتاج اىل برامج مدفوعة وافضل برنامج 

 hidemyass يستخدمة كل املسوق� ويوفر كل دول العال هو

 

ك� تعرفنا فأنك قد تحتاج اىل انشاء صفحة هبوط لرتويج العروض ىف بعض الحاالت ولذلك 

تحتاج اىل موقع واستضافة لرتفع صفحة الهبوط علية ك� انك ايضا تحتاج اىل استضافة 

ا  اردت استخدام برنامج تتبع غ� ذات االستضافة ولك تقوم بأنشاء صفحة  VPSية قو

هبوط �كنك استخدام احدى هذة الطرق والتى سنتعرف عليها ايضا بالتفصيل ىف 

 املوضوعات القادمة

طريقة مجانية تحتاج فقط اىل رشاء دوم� و�كنك  – انشاء صفحة هبوط عىل بلوجر •

 لرشاء دوم� رخيص كوبونات نيم شيب استغالل

  Contabo رسيع ورخيص مثل vps من خالل VPSانشاء صفحة ورفعها عىل  •

والذى توفرة بعض الربامج  مبارشة انشاء صفحة االستضافة عىل برنامج التتبع •

 Bemob مثل

 

بالطبع لن تحتاج اىل استضافة عند استخدامك لربامج التتبع الذاتية والتى توفرها لك 

وتقوم برتويج رابط التتبع الخاص بك مبارشة من خالل بعض مصادر الرتافيك التى تتيح 

 مبارشة والتى سنتعرف عليها عند الحديث عن جلب الرتافيك للعرض cpaبط ترويج روا
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لو عرفت ا  ابعاد الشاشة لنوع جوال مع� ال تعرض صفحة الهبوط جيدا أو ا  نوع 

ناك مدينة متصفح بة مانع اعالنات مدمج وال يجعل الزاهر يصل اىل العرض أو علمت ا  ه

معينة تأت منها كل التحويالت او ا  التحويل يتم فقط اثناء استخدام بيانات الهاتف 

وليس هناك اى تحويالت اثناء استخدام الواى فاى او عند قيامك باستخدام اكث من صورة 

 % من التحويالت ف� الفاهدة من الصور االخرى90لالعال  فأ  صورة معينة تعطى لك 

 ا  تقوم بتحديد استهدافك ليشمل كل ما يجلب لك التحويالت فقط . فمن الطبيعى

وهذا ما تفعلة برامج التتبع او برامج فلرتة الحمالت االعالنية والتى تقوم بتحليل الزوار 

لرابط العرض الذى تروجة وتعطى لك تحليالت تفصيلية جدا جدا ومن اين تأت التحويالت 

جلب لك التحويالت واالخرى التى ال تنفق عليها رصيد وبالتاىل تعرف كل العنارص التى ت

اعالناتك دو  اى فاهدة ولذلك ال �كنك ا  تنجح ىف الحصول عىل اعىل نسبة تحويل واعىل 

 ارباح اال اذا قمت بفلرتة حمالتك االعالنية من خالل برنامج التتبع

م اىل نوع� االول ذات يوجد اكث من برنامج تتبع �كنك االعت�د علية وهذة الربامج تنقس

 االستضافة واالخر غ� ذات االستضافة

 برامج التتبع ذاتية االستضافة

هى برامج تقوم بأستخدامها من خالل االستضافة السحابية الخاصة بهم وبالتاىل انت تقوم 

و�كنك البدء ىف انشاء حمالتك االعالنية مبارشة  VPSباالشرتاك ىف املوقع وال تحتاج رشاء 

 لتتبع ججرد االشرتاك ومن هذة الربامج ولذلك هى شاهعة االستخداموا

• Bemob دوالر شهريا  25بأسعار جيدة مع خطط تبدأ من   : برنامج تتبع مميز جدا

الف حدث  100يوم مجانا يكفى  30الف حدث وامكانية الحصول عىل  250ل 

 ضافة اىل مليو  حدث مجا� لحسابكباال 

• Voluum دوالر  69: احد اشهر وافضل برامج التتبع تبدأ الخطة االوىل فية من

 شهريا

http://www.e3rf.net/
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• Adsbridge  التكلفة مع مزايا منشأ صحفات الهبوط : من برامج التتبع منخفضة

يم  14دوالر شهريا ملليو  زاهر و�كنك ا  تبدأ فىة من خالل  89بخطط تبدأ من 

 الف زيارة 50مجا� يقدمة لك لتتبع 

• redtrack غطة و�كنك ا  دوالر شهريا ملليو  ض 49: تبدأ فية خطط االسعار من

 الف حدث 100يوم مجا�  14تبدأ فية من خالل 

 

�كنك استغالل هذة الفرتات التجريبة ىف البداية وانشاء حساب مجا� وبعد انتهاء 

الضغطات املسوح بها للمجا� قم بالتسجيل ىف موقع اخر فالثالث املواقع السابقة تكفى 

داية وايضا �كنك من خالل ذلك معرفة الف حدث وهو يعترب عدد جيد جدا لك ىف الب 250

 أى موقع هو االنسب واالفضل لك

 برامج التتبع غ� ذاتية االستضافة

الخاص بك أى يلزم منك توف� استضافة  VPSوهذة الربامج تقوم برشاءها ثم رفعها عىل 

 ولكن توقف منذ فرتة CPVlabلها ومنها وكا  منها 

 

مج االخرى مثل محرر صور كالفوتوشوب او اى برنامج باالضافة اىل عدد من االدوات والربا

اخر للتعديل عىل البانرات او عمل بانرات جديدة ومحرر اكواد كالدريم ويفر او النوت 

وبعد   ++ لعمل تعديالت عىل قوالب صفحات الهبوط او انشاء صفحات هبوط جديدة

رامج التجسس عىل كب�ة �كنك االعت�د عىل بعض ب cpaانض�مك اىل اكث من شبكة 

 صفحات الهبوط والحمالت االعالنية للمسوق� االخرين
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اال  انت اصبحت عىل اتم االستعداد ألختيار العرض وترويجة ولكن يجب ا  تختار العرض 

سب والجيد حتى ال يضيع مجهود ترويجك دو  الحدوث عىل تحويالت وتوجد هناك املنا

عدة عوامل يجب االهت�م بها عند اختيار العرض وسيتم رشحها بالتفصيل ولكن هنا يجب 

 ا  نعتمد ىف اختيار العرض عىل عامل� مهم� وه�

• EPC  وهوEarning per click   ضغطة عىل  100أى االرباح التى تم تحقيقها لكل

 رابط العرض

• CR  وهوconversion rate وهو معدل التحويل 

وتم رشح هذا  العامال  عند الحديث عن مصطلحات التسويق التى ستقابلها ولذلك كل 

معدل التحويل قم  CRتنازليا عىل حسب  cpaما عليك هو ترتيب العروض ىف شبكة 

 عرض وابدأ ىف ترويجة باختيار العروض االكث تحويال واملناسبة لك ثم اختار

 

بعد اختيار العرض املناسب قم بالرتويج لة من خالل طرق الرتويج املختلفة من الطرق 

والطرق املدفوعة والتى  CPAاملجانية وا  كانت غ� فعالة بشكل جيد ىف ترويج عروض 

سيتم عرضها ولكن ىف البداية يجب مالحظة الفرق اوال ب� اشكال وانواع االعالنات املختلفة 

 والتى ستقابلها
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د البدء ىف استخدام الطرق الفرق ب� هذة االنواع من االعالنات عن يجب ا  نعرف 

 املدفوعة

• CPA  وهى ك� وضحناcost per action الدفع مقابل الحدث 

• PPC  اىpay per click  وهى الدفع مقابل الضغط عىل اعالنك وهذا النوع من

االعالنات الذى تجدة ىف مواقع البحث مثل جوجل وبنج اعىل نتاهج البحث وهى 

رة والتى يختلف سعر النقرة فيها عىل حسب اعالنات تدفع لها مقابل قيمة النق

 الكلمة التى تستهدفها او تعلن عنها

• PPV  اىpay per view  وهى الدفع مقابل ظهور اعالنك ويطلق عليها

 اى التكلفة مقابل الظهور cost per viewاى  CPV ايضا

 cpaولذلك من اهم الطرق املدفوعة لرتويج عروض 

تدوينة منفصلة ورشح كيفية عمل حمالت اعالنية عليها والتى سيتم رشحها بالتفصيل ىف 

 املدفوعة التى تناسب املبتده� CPAولكن نوضح اال  افضل طرق ترويج عروض 

 

 google adsاعالنات جوجل ادوردز  •

 bing ads  اعالنات ياهو وبنج •

والتى يتم  cpaاحد افضل الطرق لرتويج عروض االفيليت وعروض  bingوتعترب اعالنات 

 استخدامها من قبل اغلب املسوق� ال  اعالنات البحث هى من افضل الطرق للوصول اىل

 100بقيمة  bingافضل عميل مستهدف باالضافة اىل انة �كنك من االستفادة من كوبو  

http://www.e3rf.net/
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دوالر وبالتاىل تحصل عىل تحويالت وارباح اضافية عن املبلغ  25دوالر عندما تقوم بانفاق 

 خالل هذا الرابط الخاص من هنا للحصول عىل الكوبو  من  الذى تود استث�رة

 Microsoftكيفية انشاء حمالت اعالنية عىل  Bing Ads هنا bingوللمزيد عن اعالنات 

Ads دليل شامل 

وبالتاىل فاالفضل ا  تعتمد عىل الشبكات  CPAتحتاج ىف البداية اىل عمل اختبار لعرض 

االعالنية التى تجلب لك ارخص ترافيك ويعترب ارخص ترافيك هو االعالنات املنبثقة 

popads ت ومن املؤكد ا  االعالنات املنبثقة قد ظهرت لك سابقا عىل االقل عرشات املرا

ومن اهم املواقع التى �كنك فيها   فهى منترشة ىف املواقع العربية وخاصة مواقع التحميل

 pop adsعمل حمالت اعالنية نوافذ منبثقة 

 popads  موقع •

 opcashp موقع •

 adfly موقع •

 popadsوتتيمز هذة املواقع بانها تطلب حد اد� لاليداع قليل جدا فالحد االد� لاليداع ىف 

دوالر باالضافة اىل تنوع طرق االيداع فيمكنك االيداع ىف  5هو  popcashدوالر وىف  10هو 

popads الباى بال والفيزا والبتكوين وىف  من خاللpopcash  من خالل الباى بال سكريل

 وبايون� والتحويل البنك

بالعديد من الخيارات عند االستهداف من  popadsوتتميز هذة املواقع ايضا وخاصة موقع 

الدولة والجهاز واملتصفح والشبكة والعديد والتى تكنك من عمل اختبار للعرض من 

نواحى وبالتاىل اعادة فلرتة الحملة من خالل برنامج التتبع لتصل اىل افضل العديد من ال

 جمهور مستهدف واعىل ربح

دوالر  5املعروف فالحد االد� لاليداع هو  اختصار الروابط وهو موقع adflyاما موقع 

ك� �كنك عمل  Interstitialو�كنك من خاللة عمل حمالت اعالنية منبثقة واعالنات 

http://www.e3rf.net/
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فاملعروف ا   CPAخدعة بسيطة ستمكنك من تحقيق ارباح جيدة عند ترويج عروض 

للربح من اختصار الروابط هى مواقع لتحميل ملفات  adflyاغلب املواقع التى تستخدم 

ىف صفحة الهبوط الخاصة بة  softwareاو  Download وبالتاىل ابحث عن عرض تحميل

وبالتاىل فالكث� من الزوار   Interstitialوقم بعمل حملة اعالنية   downloadكلمة 

سيعتقدو  ا  هذا هو رابط التحميل ونسبة التحويل ستكو  مرتفعة باالضافة اىل ميزة 

ملواقع التى تشابهة ولكن فقط وا popadsاخرى وهى املنافسة ال  اغلب املسوق� يعرف 

يتضمن  adflyا  خيارات االستهداف اقل فاالستهداف ىف  popadsيعيب املوقع عن موقع 

 الدولة والجهاز وشبكة املحمول ونظام التشغيل .

والتى تكنك من عمل  2020املدفوعة ىف  CPAواحدة من افضل طرق ترويج عروض 

نات ىف االشعارات التى تظهر للمشرتك ىف هذة الخدمة عىل حملة اعالنية الظهار اعال 

املتصفح مثل كروم وعىل الجوال مثل االشعارات التى تظهر لك عىل الجوال من التطبيقات 

 التى قمت بتثبيتها عىل جوالك

  rtxplatform موقع •

 propellerads موقع •

 megapush موقع •

  datspush موقع •

 facebook ads وكاعالنات الفيس ب •

 اعالنات االنستجرام ويتم انشاهها ايضا من خالل اعالنات الفيس بوك •

 twitter ads اعالنات تويرت •

http://www.e3rf.net/
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 االعالنية startappمثل شبكة 

 

 cpa عىل ايجاد العرض املناسب وترويجة بل ا  شبكات cpa ال يقترص االمر عند الربح من

جعلت االمر راهع اكث مع العديد من االدوات التى �كنها ا  تضاعف ارباحك بل وايضا 

اكث من اى طريقة اخرى واشهر هذة االدوات  cpa تزيد من فرص املبتده� للربح من

 video باالضافة اىل قفل الفيديو content lock وقفل املحتوى url lock قفل الروابط هى

lock 

وهى ببساطة عبارة عن رابط �كنك انشاهة لح�ية رابطك األساىس ولك يصل الية  •

 للوصول الية cpa الزاهر يجب علية استك�ل احد عروض

 اىل�كنك فهم هذا األمر من خالل املثال الت •

املميزة جدا تم رفعة عىل  cpa ىف سطور وهو واحد من كتب تعليم cpa هذا كتاب •

للوصول اىل  cpa امليديافاير ولكن لك تقوم بتحميلة يجب عليك اوال أستك�ل عرض

 صفحة التحميل عىل امليديافاير

  هذا الرابط �كنك تجربة ذلك من خالل •

  من هنا  وا  اردت تحميل الكتاب فهذا هو رابط تحميل الكتاب مبارشة عىل امليديافاير

تضيفة اىل  وهى تعتمد عىل نفس فكرة قفل الروابط ولكن تقوم فيها من خالل كود

مدونتك بحيث تقوم بقفل املحتوى الخاص بها او الفيديو بها وال �كن الوصول الية اال بعد 

 cpa ا  يقوم الزاهر بأستك�ل احد عروض

http://www.e3rf.net/
https://e3rf.net/go/CPAebookpdf
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https://e3rf.net/go/mediafire/CPAfesetour


www.e3rf.net  ** اعرف دوت نت Page 112 
 

النة ليس فقط يتيح لك ترويج  للمبتده� CPA اعتربة من افضل مواقع cpagripموقع 

منها بل يعطيك ايضا مجموعة من االدوات الراهعة التى تزيد والربح  CPA عروض ال

مثل قفل الروابط وقفل الفيديو وقفل املحتوى وغ�ها من  ارباحك لدرجة كب�ة جدا

 االدوات التى سنعرضها بالتفصيل

 

اىل جانب ذلك فا  املوقع من اسهل املواقع للتسجيل والقبول فورى وال يطلب كل 

االخرى مثل تفعيل الحساب عن طريق الجوال او قد  CPA مواقعالتعقيدات التى تطلبها 

 االقتناع بالخطة التسويقية التى تعرضها اثناء تسجيلك ىف املوقع يتم الرفض ملجرد عدم

 cpagripخطوات التسجيل ىف 

قم بادخال البيانات  صفحة التسجيل اضغط هنا للدخول اىل cpagripللتسجيل ىف موقع 

 املطلوبة ك� بالصورة التالية

 

http://www.e3rf.net/
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وبذلك تكو  قد انشأت حساب ىف املوقع و�كنك اال  االستفادة من العروض وتحقيق 

 االرباح

 بعد انتهاء عملية التسجيل ودخولك اىل الصفحة الرهيسية للموقع والتى تراها ك� بالصورة

 

  

  املوقع ك� تالح  هناك ثالث امور رضورية يجب ا  نتعرف عليهاوعند بداية دخولك اىل

اوال يجب ا  تذهب اىل اعدادات الحساب والتى �كنك ا  تذهب اليها من خالل  •

account  ىف القائة العلوية اوaccount setting  ىف القائة الرهيسية عىل اليسار ثم

ولكن االهم من ذلك هو قم باستك�ل بياناتك الشخصية والعنوا  وتحديثهم 

وهى وثيقة الرضاهب وتقوم بتعبئة البيانات  Tax Documentاستك�ل بيانات 

املطلوبة وقد تجد ا  املوقع يخربك برسالة عند دخولك املوقع اول مرة انة يجب 

 استك�لها حتى يتم الدفع لك

 Paymentىف القائة العلوية او paymentsثانيا اذهب اىل اعدادات الدفع من خالل  •

center  ىف القائة الرهيسية عىل اليسار وقم بأختيار وسيلة الدفع التى ترغب يف

 استالم االرباح من خاللها

http://www.e3rf.net/
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والتى حين� تضغط عليها  my offersثالثا العروض وهنا نرى العروض تحت القائة  •

اخرى  تجد العروض املتوفرة لبلدك �كنك االختيار منها وترويجها او اختيار اى دولة

ىف حالة ل تجد عروض جيدة لدولتك وتجد ايضا ىف الصفحة الرهيسية افضل العروض 

 من حيث تحقيق االرباح وسهولة الرتويج

 

http://www.e3rf.net/
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فقط عىل اختيار عرض وترويجة بل هناك ايضا ادوات وطرق  cpaال يقترص الربح من 

لزيادة ارباحك واهمها قفل املحتوى وقفل الروابط حيث �كنك  cpa  راهعة تتيحها شبكات

مرتفع  EPCمن خاللها الربح حتى لو ل توجد عروض جيدة لها معدل تحويل عاىل و 

حيث انك توفر فاهدة للزاهر من رابط او محتوى تكو  لة دافع ألستك�ل أى عرض متاح 

 cpa� لتحقيق ارباح كب�ة من لدولتة م� يجعل قفل الروابط مناسب اكث للمبتده

ك� ا  ققل الروابط واملحتوى لة ميزة هامة اخرى وهى انك تركز فقط عىل املحتوى او 

عىل الرابط الذى تريدة قفلة وتجلب لة الزوار دو  ا  تشغل بالك بالتتبع وفلرتة النتاهج 

 م� يوفر لك ىف البداية اشرتاك برنامج التتبع

 urlل ادخال الرابط األساىس الذى تريد قفلة من خالل اداة ويتم قفل الرابط من خال

locker  ىف شبكةcpa  وتهيئة صفحة الهبوط لتعطى لك رابط الذى تقوم برتويجة وال �كن

 للزاهر الوصول اىل هدفة وهو الرابط األساىس اال بعد ا  يقوم بأستك�ل العرض

تم ذلك ىف شبكة وستعرف كيف يتم ذلك جزيد من التوضيح عند رشح كيف ي

CPA   وسنتعرف ايضا عىل اهم النيتش التى �كنك استغاللها ىف قفل الروابط واملحتوى

 التى توفر هذة االدوات CPAولكن لنعرف اوال اهم وافضل شبكات 

حتوى والروابط ولكن التى تقدم ادوات قفل امل cpaتوجد العديد من شبكات ومواقع 

 مواقع موثوقة وسهلة القبول 3سنذكر هنا اهم وافضل 

• cpagrip  والذى سيتم الرشح علية وهو احد افضل مواقع :CPA  للمبتده� وتم

 رشح كيفيةتسجيل حساب علية ىف التدوينة السابقة

• cpalead من مواقع :cpa  املمتازة والراهعة وبة العديد من االدوات األخرى التى

 تزيد ارباحك بشكل كب�

http://www.e3rf.net/
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• sharecash موقع مميز جدا من مواقع :PPD  أىpey per download اى تربح 

عن رفع ملفاتك ولكنة يقوم بقفل التحميل حتى يقوم الزاهر بأستك�ل احد العروض 

وما �يزة ا  بة العديد من امللفات والكتب والربامج الجاهزة التى �كنك رفعها عىل 

 حسابك مبارشة والبدء ىف ترويجها والربح عن كل عملية تحميل

: النيتش �كنك اعتبارة بالسوق او التخصص او املجال املع� وهناك  nicheما هو النيتش 

نيتش عام ونيتش متخصص ونيتش متخصص جدا وكل� اخرتت نيتش متخصص كل� كا  

ل التسويق أفضل النة يعطى نتاهج اعىل فمثال من اشهر األسواق او النتيش ىف مجا

وهو من اكث النيتش املربحة ولكن ك� ترى  healthهو نتيش الصحة  cpaااللكرتو� و 

 weight lossفهو نيتش عام فأذا تخصصت اكث واخرتت نيتش مثل منتجات انقاص الوز  

بذلك اصبح النيتش متخصص و�كنك التعمق اكث واكث ىف كل نيتش اىل ا  تصل مثال 

  micro nicheنيتش مايكرو  اىل

 

 

 clack hat nichesو  whit hat niches�كن تقسيمة ايضا اىل  nicheك� ا  النيتش 

white hat niches  هى النيتش االمنة التى �كنك ترويجها دو  اى مشكلة عن حقوق

هى النيتش الغ� امنة  black hat nichesامللكية او أى انتهاكات أو منتجات مضللة و 

 قوق امللكية او عبارة من محتوى مضلل ومخادعوالتى تنتهك ح
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 الكتب االلكرتونية •

 الكوبونات والعروض •

 قوالب املواقع واملدونات بلوجر الوردبريس وجومال •

 والويبنارز –الفيديوهات والدورات التعليمية  •

 مية والوثاهقيةترجمة الفيديوهات واالفالم التعلي •

 املقاالت املهمة مثل كيف وطريقة عمل وغ�ها •

 االلعاب او  الين والعاب الفالش •

 plugins –اضافات الوردبريس  •

 facebook coverاغلفة الفيس بوك  •

 اغلفة جوجل بلص •

 الفيديوهات املهمة مثل كيفية اصالح ..او نقل امللفات اىل الفالش تلقائ وغ�ها •

 giveaways websitesة مثل مواقع التى تعطى عروض مجانية روابط املواقع الهام •

 سواء برامج قوالب وغ�ها

 virtual currency –العمالت االفرتاضية والبتكوين  •

مواقع الخدمات املجانية مثل االسضافة املجانية ومحول امللفات وتصميم اللوجو  •

 وغ�ها

 دليل اصالح السيارات •

 دليل اصالح الجواالت •
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 browser extensionsصفحات الهامة اضافات املت •

 سكربتات املواقع املجانية •

 سكربتات النرش التلقائ عىل الفيس بوك •

 الفيديوهات الشاهعة والف�وسية خالل هذة الفرتة عىل اليوتيوب وعىل السوشيال •

 الخصومات اليومية •

 amazon gift cardsكروت امازو  املجانية  •

• paypal gift cards  املجانية او كيفية الحصول عليهاكروت الباى بال 

 blue -rayملفات البلو راى  •

• 3d – 4k ملفات وفيديوهات 

 الربامج املجانية •

 ملفات وبرامج واطلس وكورسات تعليم االنجليزية وباقى اللغات االخرى •

 ملفات عن درسات جدوى املرشوعات •

 قوالب البوربوينت •

 تطبيقات والعاب الجوال •

 فية اخرى تستهدف اسواق متخصصةك� توجد نتيتش مجاالت اضا

 الكتب الطبية والصيدالنية املجانية •

 الكتب الهندسية •

 مناهج وكتب املراحل التعليمية املختلفة •

 تصمي�ت املنازل •

 عروض البور بوينت املتخصصة •
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 الجرافيك عاىل الجودة االيكونات والصور والخطوط وغ�ها •

 ادوات وملحقات الفوتوشوب •

 ل الدفع االلكرتو� والبنوك االلكرتونيةمقاالت طرق الدفع وحلو  •

 –املستدات واالوراق الحكومية التى قد تفيد البعض عند تجديد ترصيح العمل  •

 الباسبور وغ�ها

 

اذا استخدمت هذة النتيتش بطرق النرش العادية فمن الصعب ا  تحقق منها  – رس يهمك

شخص يقوم بأستك�ل عرض ارباح النها موجودة ومنترشة عىل األنرتنت ف� الذى يجعل 

حتى يقوم بتحميلها ولكن يجب ا  تستخدم طرق احرتافية اكث وسنأخذ هنا مثال الكتب 

والطبيعى انة من الصعب ا  يقوم شخص بأستك�ل عرض لتحميل كتاب مجا� ولكن 

�كنك استخدام طرق مختلفة فمثال هناك منتدييات توفر عدد كب� من الكتب املتخصصة 

الطبية أو كتب تعليم اللغة األنجليزية فيمكنك تحميل عدد كب� جدا من هذا مثل الكتب 

ثم قم بوضع كل  –لترسيع التحميل وتسهيل األمر عليك  VPS�كنك استخدام  –الكتب 

تلك الكتب ىف ملف مضغوط والذى بذلك قد يصل حجمة اىل جيجات كب�ة وقم بوضع 

ف املضغوط بة رابط تنزيل ملف الباسورد ثم مع املل textباسورد لهذا امللف ثم ضع ملف 

قم بضغطة مرة اخرى بدو  باسورد وقم برفعة عىل امليديافاير وملف الباسورد قم برفعة 

وبعد ذلك قم بالرتويج فأنت  cpaمنفصل وقم بقفل الرابط الخاص بة من خالل شبكة 

ة واحدة م� يكو  كتاب أو اكث �كن للزاهر تحميلة مر  500اال  مثال اصبحت تروج اىل 

دافع قوى لة للتحميل وبعد تحميلة هذا امللف الكب� سيحتاج اىل باسورد م� يجعلة 

وهذا هو املبدأ   سيقوم بأستك�ل العرض  يذهب اىل الرابط لتحميلة وبنسبة كب�ة جدا

بصفة عامة ا  تجعل الزاهر يقوم بتحميل ملف كب� مضغوط ثم يضطر بعد ذلك لتحميل 

و�كن استخدام هذة الفكرة بأشكال  cpaفك الضغط من خالل استك�ل عرض كلمة رس 

 متعددة
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الصحاب املدونات  cpaبالطبع قفل الروابط من اسهل االدوات لزيادة ارباحك من عروض 

مل الزاهر واملواقع حيث �كنك االستفادة منة لقفل الرابط عن برنامج او اى محتوى ليستك

العرض مه� كانت دولتة فكل زاهر يظهر لة العرض الخاص بدولتة م� يعنى انك تقوم 

 برتويج اكث من عروض الكث من دولة خالل رابط واحد

 cpagripخطوات قفل الروابط ىف 

 URL /file lockers اوال بعد تسجيل الدخول اىل حسابك اضغط عىل

 

 create new URL / file lockerديد قم بالضغط عىل عمل رابط ج ثانيا 
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 createثالثا ىف اعدادات الصفحة �كنك مبارشة وضع الرابط الذى تريد قفلة والضغط عىل 

ولكن االفضل اذا كا  املحتوى ملوقعك عرب فقم بالتغي�ات الالزمة للتوضيح للزاهر 

 الستك�ل العرض

واختيار  templatesل بالضغط عىل �كنك اوال تغي� القالب للصفحة واختيار قالب افض

 القالب الذى يناسبك ثم تبدأ ىف تعديل البيانات

 

 رابعا بعد اختيار القالب قم بتغي� البيانات املطلوبة للتوضيح للزاهر الستك�ل العرض
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 createخامسا بعد قيامك بالتعديالت الالزمة قم بالضغط عىل 

 

  

صول عىل الربط الجديد الذى تقوم بنرشة ىف للح get linksسادسا قم بالضغط عىل 

 موقعك

 سابعا قم بتغي� الدوم� االفرتاىض ا  اردت ذلك وانسخ الرابط وانرشة ىف موقعك
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 هناك العديد من املواقع اإللكرتونية التي ال �لك أصحابها وقتا كافيا لكتابة ما يودو  نرشه

عىل مواقعهم؛ فيلجأو  ألشخاص لديهم املوهبة والقدرة عىل كتابة املقاالت واملواد األخرى 

 .مقابل مبلغ من املال

وهنا سأطلعك عىل رس صغ�؛ فأنا أحد هؤالء األشخاص الذين يربحو  دخال إضافيا جيدا 

ك القدرة من خالل كتابة املقاالت وبيعها إىل أصحاب املواقع اإللكرتونية. إذا كنت تل

واملهارة عىل كتابة املقاالت، فل�ذا ال تسجل اسمك يف بعض املواقع املتخصصة يف ذلك 

وتعرض خدماتك بالشكل املناسب؟ وأؤكد لك بأنك سوف تحصل عىل عمل جيد من 

 .خاللها. فقط عليك أ  تتحىل بالصرب واملثابرة

مواقع الخدمات املصغرة والعمل وافضل املواقع التى �كنك الربح من كتابة املقاالت بها ىف 

 . الحر التى تعرفنا عليها ىف الطريقة السابقة

 

ولكن �كنك ايضا ا  تتواصل مع اصحاب املواقع االلكرتونية مبارشة من خالل صفحات 

اتصل بنا باملوقع والتى قد تالح  انها تعتمد عىل اكث من كاتب محتوى او حتى كاتب 

لنرش وعدم نرش مقاالت كث�ة وستجد منهم من سيتواصل واحد ولكن تالح  عدم انتظام ا

 معك وتبدأ العمل مبارشة
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هل تعلم أّ  إجادتك للغٍة أخرى مع اللغة العربيّة يعّد مصدراً للربح بإمكانك استث�ره، 

ن وأ  فرصًة كب�ة للربح بانتظارك لواستطعت استغاللها بالشكل الصحيح، فالعديد م

الباحث� يبحثو  عن مرتجم� لرتجمة الرساهل والدراسات لهم الستخدامها بأبحاثهم، ك� أ  

العديد من قنوات اليوتيوب تبحث عن مرتجم� لرتجمة محتويات الفيديوهات وإدراجها 

لقنواتهم، فال تتكاسل عن استخدام هذه اللغة التي تجيدها لتفتح لك باباً متّسعاً من 

 .لوف�الرزق والربح ا

 

يحتاج العديد من رواد األع�ل والرشكات املختلفة إىل الكث� من الخدمات الرضورية 

لتسهيل أع�لهم. عىل سبيل املثال هناك العديد من الرشكات تطلب تصميم شعار ملنتجاتها 

ا، أو تصميم وإدارة صفحاتها عىل شبكات أو تصميم واجهة إلكرتونية ملواقعها أو تطويره

التواصل االجت�عي أو تصميم الجرافيك وغ�ها. إذا كنت ممن يستطيعو  تقديم أي من 

هذه الخدمات؛ فبإمكانك تقديم عرض تثبت فيه أنك تلك املقدرة واملهارة الكافيت�، ورجا 

 .االنرتنتيتم اختيارك من ب� املتقدم� وتفوز بالصفقة وتربح املال من 
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بعض رواد األع�ل يحتاجو  إىل من يقوم بعمل دراسة جدوى للمرشوعات التي يفكرو  

بإنشاهها من أجل تحديد ربحيتها وقدرتها عىل توليد الدخل، وهم يضعو  طلباتهم عىل 

ثل هذه الخدمات يعود بربح جيد، بعض املواقع اإللكرتونية. وأود أ  اؤكد لك أ  تنفيذ م

ولكنه يتطلب خربة واطالعا عىل الكث� من املعلومات املتعلقة بكيفية إعداد دراسات 

الجدوى. ورجا تكو  املتطلبات الالزمة متوفرة لديك، ف� الذي �نعك من عرض ما لديك؟ 

ستشارية فقد يبتسم لك الح  وتتمكن من ربح املال؟ كذلك �كن أ  تقدم خدماتك اال 

التي تتناسب مع مؤهالتك العلمية وخرباتك العملية يف مجاالت عدة مثل اإلدارة، 

والتسويق، واملالية، والقانو ، والهندسة، وحتى الطب. املهم أ  تتلك الخربة الكافية 

واملعلومات الحديثة وأ  تهسوِّق نفسك جيدا، من خالل التسجيل يف املواقع واملنصات 

 .يف ربح املال من االنرتنت املناسبة وستبدأ

من الطرق التي قد يلجأ إليها بعض رواد األع�ل، الدخول يف رشاكات مع أفراد نشط� 

اجت�عيا بهدف زيادة حجم مبيعات منتجاتهم؛ أي لديهم مواقع إلكرتونية أو منصات 

ل تلك الرشاكة يتم بيع املنتجات إىل تواصل اجت�عي تتمتع بالشهرة والشعبية. ومن خال

املستهلك� مقابل نسبة عمولة متفق عليها ب� الطرف� عىل كل عملية بيع. وهنا نود لفت 

نظرك إىل أهمية االهت�م جوقعك أو صفحتك ك تجذب أعدادا كب�ة من املتابع� 

ع�ل لعرض واملعجب�؛ حيث أ  ذلك سيجعلها وسيلة تسويق وبيع مفضلة لدى رواد األ 

 !منتجاتهم وبيعها. وهكذا ستجد أنك تحقق ربحا من االنرتنت رجا وأنت ناهم
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كث� من األكاد�ي� والخرباء يف بعض املجاالت يقدمو  خدماتهم التعليمية والتدريبية 

لدرو  والربامج التدريبية أو تسجيلها باستخدام االنرتنت؛ حيث يقومو  بكتابة املواد وا

كمقاطع فيديو أو مقاطع صوتية ونرشها للمهتم� واملتابع�، وبيعها مقابل مبلغ جيد من 

املال. ك� يستفيدو  من اإلعالنات التي تظهر يف بداية الفيديو ويحققو  دخال ال بأ  به 

و تدريبية مشوقة ومفيدة منها. فإذا كنت واحدا من هؤالء، حاول أ  تجمع مادة علمية أ 

وقم بعرضها عىل املواقع ومنصات التواصل االجت�عي؛ فهي وسيلة جيدة لتحقيق الربح 

 .من االنرتنت
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أو مدونة لتشارك أفكارك وتجاربك يف املجال الذي تبدع  انشاء موقع الكرتو� هل تريد

ء يف مجال االخبار او مواضيع تقنية وحتى مواضيع سياحية أو ماتهوى الكتابة فيه؟ سوا

 عنه؟

منصة الووردبريس، والتي تكنك من إنشاء موقعك  إذا كا  جوابك نعم فتستطيع ذلك مع

 .أو مدونتك خالل دقاهق

أو مدونة بإستع�ل منصة  طريقة انشاء موقع الكرتو� ونظرا لكثة األسئلة حول

عىل  إنشاء موقع ووردبريس يس، سأقوم اليوم برشح خطوة بخطوة طريقةالووردبر

% 60إستضافة مدفوعة وهى استضافة هوست جاتور لعرضها الحاىل دوم� مجانا وخصم 

 .عىل االستضافة مع امكانيات ال محدودة وسيكو  رشح مفصل إ  شاء  

ى مجا� والذى �كنك استخدامة ىف انشاء مدونة او الووردبريس هو نظام ادارة محتو 

موقع الطرتو� احرتاىف بسهولة كب�ة دو  الحاجة اىل اى خربة سابقة ىف برمجة وتصميم 

املواقع وبة العديد من املزايا واالضافات التى تسهل عليك انشاء مقاالت وصفحات املوقع 

ديد من القوالب االحرتافية التى بسهولة تامة مع تصميم احرتاىف ملوقعك من خالل الع

  �كنك استخدامها مجانا

و�كنك من خالل الووردبريس انشاء مختلف اشكال املواقع االلكرتونية من مواقع شخصية 

 ومدونات ومتاجر الكرتونية ومواقع االخبار وغ�ها الكث�
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ىل اإلنرتنت % من إج�يل املواقع ع18.9تبلغ نسبة املواقع التي تستخدم منصة ووردبريس 

 The New York ، تتضمن أشهر املواقع ومنصات النرش العاملية مثل موقع جريدة

Timesوموقع ، CNN اإلخباري، وموقع eBay الشه�، ومدونة TechCrunch  التقنية

الشه�ة، وموقع وكالة ناسا وغ�ها الكث�، تضمنت اإلحصاهية السابقة أيًضا أنه خالل كل 

دوم� يهسَجل  100منشورات باستخدام ووردبريس، ومن ب�  6 ثانية تر فإنه ينرش

منها تكو  متصلة بووردبريس. إذا واصلنا يف رسد احصاهيات  22بالواليات املتحدة فإ  

ووردبريس فلن نتوقف، فاملنصة أشهر من أ  نتحدث عنها وحازت علىى ثقة املالي� من 

 .أصحاب املواقع وأصحاب املشاريع الناشئة

 

سنبدأ الرشح بإختيار االستضافة املناسبة، هناك رشكات إستضافة متعددة ومن بينها التي 

االستضافة توفر إستضافة مشرتكة تدعم بإمتياز منصة الووردبريس.أصبحت اال  رشكات 

فهي توفر تسجيل إسم نطاق مجا� عند   قوية ألصاحب املواقع واملدوني� بسعر مناسب،

رشاهك احد خططها االستضافية باالضافة إىل مساحة غ�محدودة ونقل بيانات غ� محدودة، 

اقات ونفس اليشء بالنسبة ألس�ء نطاقاتك، �كنك إضافة عدد غ� محدود من النط

 .إلستضافتك

وسكربتات جاهزة لتنصيب ومن بينها سكربت  cPanel ك� توفر لوحة تحكم خاصة

 .الووردبريس، و إمكانية تنصيب منصة الووردبريس أتومتيكيا بضغطة زر

خدمات االستضافة عىل الويب كث�ة جًدا وتختلف أسعارها من واحدة ألخرى، لك تقرر أي 

 .أ  تقرر احتياجاتك أوًال  خدمات االستضافة أنسب لك يجب

ما نوع املوقع الذي تريد بناؤه؟ موقع تجارة إلكرتونية، موقع نرش، موقع شخيص ..  •

 .إلخ

 .عدد املواقع التي تريد استضافتها؟ موقع واحد أم عدة مواقع •
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ما هو حجم املوقع املتوقع؟ إذا احتوى املوقع عىل وساهط متعددة كالفيديو  •

 .ساحة كب�ة بالس�فروالصوتيات فإنك ستحتاج مل

ما هي عدد الزيارات املتوقع؟ يف الغالب يزيد سعر خدمة االستضافة مع زيادة  •

 .(server) الضغط عىل الخادوم

وعىل حسب تلك االحتياجات �كنك االختيار من ب� خدمات االستضافة املتاحة وأقرتح 

ات االستضافة العاملية عليك اال  استضافة هوست جاتور النها واحدة من افضل واشهر رشك

وتوفر عرض ممتاز حاليا �كنك من خاللة الحصول عىل االستضافة مع دوم� مجانا وخصم 

 % وهى مناسبة لكل املواقع الناشئة60

ليتحمل  VPS وىف حالة زيادة عدد الزوار مع تقدم موقعك �كنك بعد ذلك حجز س�فر

 مئات االف الزوار حتى مالي� الزوار شهريا

 من افضل رشكات االستضافة العاملية  VPSكيف تختار افضل وارخص : مكقد يه

 

سنعرض اال  خطوات رشاء الدوم� واالستضافة من هوست جاتور من خالل استغالل هذا 

العرض الخاص الذى �كنك من خاللة الحصول عىل االستضافة الالمحدودة مع دوم� مجانا 

 دوالر فقط شهريا 2.75% مقابل 60مع خصم 

  من هنا قم بالذهاب اىل صفحة العرض

بعد الدخول اىل صفحة العرض قم بأختيار خطة االستضافة املناسبة لك ثم قم بالضغط 

 buy now عىل الرشاء اال 

 اذا كنت تريد انشاء موقع الكرتو� واحد مع مساحة وترافيك ال محدود قم باختيار الخطة

hatchling  ا اردت انشاء عدد ال محدود من املواقع �كنك اختيار احد خطط اما اذ

 االستضافة االعىل االخرى مثل البيبى والبيزنس

 دوالر شهريا 2.75مقابل  hatchling سنختار حاليا خطة االستضافة
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https://e3rf.net/best-cheap-vps-virtual-private-server-hosting/
https://e3rf.net/best-cheap-vps-virtual-private-server-hosting/
https://e3rf.net/makewebsite/go/Hostgator
https://e3rf.net/makewebsite/go/Hostgator


www.e3rf.net  ** اعرف دوت نت Page 130 
 

 

اال  ستدخل اىل صفحة ادخال البيانات وتحديد مدة االستضافة التى ترغب بها او اختيار 

 االضافية التى توفرها رشكة االستضافةبعض الخدمات 

ستكو  الخطوة االوىل هى اختيار اسم موقعك وهو الدوم� والذى توفرة استضافة 

 هوست جاتور حاليا مجانا

قم بكتابة الدوم� ىف املكا  املخصص وقم بأختيار االمتداد الذى ترغب بة مثل الدوت 

المتدادات السم املوقع الذى تريدة كوم والدوت نت او ك� تريد او احيانا يكو  احد ا

يكو  محجوز مسبقا فيمكنك اختيار امتداد االخرى ولكن الح  انة االفضل ا  يكو  اسم 

 موقعك ينتهى باالمتداد دوت كوم او دوت نت

 ولكن اليك اوال اهم النصاهح عند اختيار الدوم�

 

 domain اهم النصاهح عند اختيار الدوم� اسم موقعك

اخرت اس� سهل الكتابة، يف أغلب األحوال أنت تريد اس� يسهل كتابته فهذا سيسهل  •

 .الوصول وحف  االسم عىل املستخدم�

 .اجعله قص�ًا، االس�ء القص�ة سهلة الحف  والكتابة برشيط العنوا  •
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تاحية، الكلمة املفتاحية بعنوا  املوقع قد تجلب لك الكث� من استخدم كلمة مف •

 Sport الزيارات إذا تم استخدامها بحكمة، إذا كا  موقعك عن الرياضة فإ  كلمة

 .كلمة جيدة لتضمينها باالسم، وكل� كانت محددة كل� كا  أفضل

 .ة باملوقعإذا كا  موقعك يتضمن أع�ل محلية فيمكن تضم� اسم املدينة أو املنطق •

 .(name-site) والرشيطة الصغ�ة (123sitenameتجنب األرقام ( •

ميزًا سهل التذكر، يوجد املالي� من املواقع اآل  والتي قد تتشابه اس�هها،  • اخرت اسً� مه

احرص عىل اختيار اسم مميز فال تريد أ  يكتب املستخدم عنوا  موقع منافسك بدال 

 .منك

اسم النطاق ال �تلكه أحد أو لديه أي حقوق. تجنبًا  قم ببحثك جيًدا، تأكد أ  •

 .للمشاكل

ما جعله صعب  com. استخدم االمتداد املناسب، أشهر االمتدادات املوجودة هو •

الحصول عليه أو مرتفع السعر مؤخًرا، �كنك االختيار من االمتدادات االخرى 

 بدأت باستخدام املتوفرة حسب مناسبة اسم املوقع. يوجد بعض املواقع الشه�ة

.me كموقع ask.me و about.me ملناسبته الستخدام املوقع. 

 

والتى من خاللها يتم  whoisprivacy بعد ذلك �كنك تحديد او الغاء تحديد اختيار خدمة

لتاىل ح�يتك من الرساهل السبام وبا  whoisاخفاء بياناتك الشخصية عن مواقع وخدمات

ومن بعض الهاكرز الذى يستغل هذة البيانات الشخصية من االسم والعنوا  ورقم الجوال 

 بشكل خاطىء
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بعد ذلك �كنك تحديد مدة االستضافة التى ترغب بها ولك تستمتع باكرب خصم فاالفضل 

يجب ا  يبدأ بحرف وال  سنوات ثم قم باختيار اسم مستخدم ولكن 3ا  تختار مدة حجز 

 حرف 12اىل  2يحتوى عىل حروف كب�ة او رموز ويكو  ما ب� 

 

بعد ذلك يجب عليك ادخال بيانات الحساب وبيانات الدفع من البيانات الشخصية من 

 االسم والعنوا  والرقم الربيدى ورقم الجوال والربيد االلكرتو�

 الفيزا واملاسرت كارد او عن طريق الباى بالثم اختيار طريقة الدفع اما عن طريق البطاقات 

 

وبعد ذلك ستجد بعض الخيارات والخدمات االضافية التى �كنك ازالة التحديد عنها مثل 

خدمات السيو وجوجل كلود والنسخ االحتياطى واالستعادة ىف خطوة واحدة وهى خدمات 

بشكل كب� ثم يجب ا  لن تحتاجها اال  و�كنك ازالتها حتى ال تزيد تكلفة االستضافة 

النهاء  checkout now توافق عىل رشوط وسياسات استخدام االستضافة ثم اضغط عىل

 عملية الدفع
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وبذلك نكو  قد انتهينا من الخطوة االوىل وهى رشاء الدوم� واالستضافة وستصلك رسالة 

الستضافة الىس بريد الكرتو� بكل البيانات الالزمة من بيانات الدخول عىل لوحة تحكم ا

 باالضافة اىل تأكيد لعملية الدفع  بانل الخاصة بك

 

افة وهو من الخطوات وننتقل اال  اىل الخطوة الثانية وهى تثبيت الووردبريس عىل االستض

السهلة والبسيطة لكن كل رشكات االستضافة العاملية توفر اال  سكربتات جاهزة لتثبيت 

 الووردبريس والعديد من انظمة ادارة املحتوى االخرى ىف خطوة واحدة

 اذهب إىل قسم HostGator بعد الدخول عىل لوحة التحكم جوقع •

Software/Services واخرت منها Quick install. 

قم باختيار ووردبريس. ثم قم  Popular installs ثم من القائة الجانبية تحت •

 .بالتثبيت

قم باختيار النطاق الذي تريد التثبيت عليه، �كنك اختيار نطاق فرعي للصفحة  •

، ثم قم mydomain.com بدال من mydomain.com/site الرهيسية هنا مثال

اسم املستخدم الذي تريد الدخول به ثم بإدخال بريدك واسمك األول واألخ� و 

 .اضغط تثبيت

بعد انتهاء التثبيت تفقد اسم املستخدم وكلمة الرس من النافذة التي ستظهر، ثم قم  •

 .بالضغط عىل الرابط املوضح

ستظهر اال  لك صفحة الدخول اىل الووردبريس قم بادخال اسم املستخدم وكلمة  •

 لكرتو� راهع من خالل الووردبريساملرور ومربووك انت اال  لديك موقع ا
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انت اال  داخل موقعك الووردبريس �كنك البدء اال  ىف كتابة املقاالت واضافة صفحات 

موقعك ولكن قبل ذلك سنتعرف معا عىل اهم االعدادات التى يجب عليك ضبطها ىف موقع 

ها لتسهيل الووردبريس الخاصة بك ثم سنتعرف عىل اهم االضافات التى سوف تحتاج الي

عملك عىل الووردبريس وايضا كيفية تعديل وتغغ� القالب والحصول عىل مظهر احرتاىف 

 ملدونتك او موقعك

 

ت عىل اعدادات املدونة لتناسبك وتسهل عملك اوال سوف تحتاج اىل القيام ببعض التعديال 

 عليها ومنها

 

ص جوقعك سيكو  باللغة العربية فاالفضل هو اوال تغي� لغة املوقع فاذا كا  املحتوى الخا

تغي� لغة الووردبريس اىل اللغة العربية حتى ال تواجة اى مشكلة اثناء الكتابة ك� سيكو  

عليك من السهل ادارتة وخاصة ىف البداية حتى تتعرف بعد ذلك عىل كل املصطلحات 

 الالزمة ىف نظام الووردبريس

 general ثم عام settings العداداتولتغي� اللغة قم بالدخول اىل ا •

ستجد البيانات االسية ملوقعك منها رابط موقعك وبريدك االلكرتو� قم بالنزول اىل  •

 ثم اختار اللغة العربية language اسفل عند اللغة

 time ولتغي� التوقيت الزمنى قم باختيار مدينتك من القائة ىف املنطقة الزمنية •

zone 
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من االمور الهامة ايضا قبل البدء ىف انشاء صفحات موقعك وكتابة املقاالت هى ضبط 

حسب موقعك اعدادات التعليقات عىل املدونة وهنا �كنك تعديل هذة الخيارات عىل 

ومحتوى موقعك وهل تريد تعليقات عىل صفحاتك ومقاالتك ام ال وهل تريد االرشاف عىل 

وهذا افضل بالطبع حتى تتفادى التعليقات السبام ونرش الروابط   –التعليقات قبل نرشها 

 ام تريد نرشها مبارشة –ىف تعليقاتك 

 اقشةلتعديل اعدادات التعليقات قم بالدخول عىل اعدادات ثم من
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بالطبع هناك العديد من القوالب الراهعة املتوفرة مجانا عىل الووردبريس ولكنك قد تحتاج 

ة اكث الداء بعض املهام واالضافات التى ال توفرها القوالب ايضا اىل رشاء قوالب احرتافي

 املجانية

 متجر ومن افضل املتاجر العاملية املعروفة التى توفر قوالب احرتافية مميزة جدا هو

 themeforest 

� من القوالب االحرتافية التى تخدم جميع انواع �كنك من خاللة الحصول عىل عدد كب

وهو افضل   rehub قالب وحاليا املوقع يستخدم احد هذة القوالب وهو  محتوى املواقع

قالب االول املقرتح من قوالب ملواقع االفيليت والكوبونات واملراجعات واملدونات وهو ال

اضافة  11قوالب اضافية مجانا و 10باالضافة اىل انة يضم  Amazon associate امازو  ىف

 ووردبريس مدفوعة مجانا

احد اشهر القوالب   sahifaقالب وا  اردت انشاء موقع اخبارى فيمكنك االعت�د عىل

العربية ملواقع االخبار او �كنك تصفح املتجر للمزيد من القوالب سواء قوالب املتاجر 

 االلكرتونية او القوالب االخرى للمدونات الشخصية وغ�ها الكث�

 

 لتغي� قالب الووردبريس االفرتاىض الحاىل للمدونة

 قم بالدخول اىل مظهر ثم قوالب ثم قم بالضغط عىل اضف جديد

ستجد امامك االف من قوالب الووردبريس املجانية التى �كنك تثبيب اى قالب تريد منها 

الب قمت برشاهة من متجر اخر مثل ثيم او �كنك الضغط عىل رفع قالب للقيام برفع ق

 فورست الذى تحدثنا عنا قبل قليل
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دفوعة التى تساعدك عىل هناك العديد من اضافات الووردبريس املتوفرة املجانية وامل

 القيام بالكث� من االمور الراهعة عىل مدونتك او تسهيل الكث� من املهام عىل املدونة

 ومن اهم هذة االضافات التى ستحتاج اليها

ت�رات و�اذج االتصال والتى ستحتاجها النشاء االس مجانية : contact form7اضافة •

 النشاء صفحة اتصال بنا

من افضل اضافات تحس� ارشفة املواقع ملحركات  مجانية:  yoast SEO اضافة •

وتحس� املحتوى تحتاج اليها لتهيئة موقعك داخليا  SEO البحث فهى اهم اضافة

 الخاص بك ملحركات البحث

ا  كنت تريد انشاء متجر الكرتو� احرتاىف مجانا   مجانية:  woocommerce اضافة •

 من خالل الووردبريس فهذة هى االضافة االمثل لك
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انشاء صفحات موقعك بشكل احرتاىف من  مدفوعة  :  visual composerاضافة •

خالل السحب واالدراج باالضافة اىل انها توفر قوالب راهعة جاهزة �كنك استخدامها 

ىف انشاء صفحات احرتافية ملوقعك ىف دقاهق وهى من افضل اضافات الووردبريس 

 2الف مرة ويتم استخدامها عىل اكث من  385عىل االطالق والتى تم بيعها اكث من 

فال حاجة لرشاء هذة االضافة النك   rehubقالب ا  كنت قد اشرتيت  مليو  موقع

 تحصل عليها مجانا مع القالب

من اهم اضافات ح�ية موقع الووردبريس من خالل  مجانية:  wordfence اضافة •

وتحديد عدد مرات الس�ح بتسجيل الدخول وحظر اى ب  firewall الحاهط النارى

 مع� او حظر دولة بأكملها

لعمل النسخ االحتياطى لجميع ملفات موقعك  مجانية :  updraftplusاضافة •

وقواعد البيانات واسرتدادها و�كنك تخزينها اما عىل االستضافة او ارسالها اىل بريدك 

 االلكرتو� او عىل حسابك ىف احدى خدمات التخزين السحاب

افضل اضافات الووردبريس لعمل النوافذ املنبثقة  مدفوعة :  popup pluginاضافة •

االحرتافية باشكالها املختلفة من االنفو بار و الساليد الثابت والنوافذ التلقاهية مع 

يدية ملوقعك والحصول عىل العديد من االدوات التى تسهل عليك انشاء قائة بر

الربيد االلكرتو� للزوار بشكل سهل واحرتاىف باالضافة اىل امكانية تحديد استهداف 

دول معينة واجهزة معينة او نوعية زوار معينة وامكانية الظهور ىف اى وقت تحددة 

مثل عند بداية دخول الزاهر او بعد وقت معيت او عندما يحاول الخروج من املوقع 

 دما يصل اىل محتوى مع�او عن

لعمل روابط اعادة التوجية لتحويل الزاهر من صفحة   مجانية :  redirectionاضافة •

قد�ة او محذوفة اىل اخرى جديدة او تحويل الزاهر من احد روابط موقعك اىل رابط 

 خارجى
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 لك تقوم بثبيت االضافات املجانية او املدفوعة اىل مدونتك

 ىف القائة الرهيسية ملدونتك اضافات قم بالدخول اىل

  اضف جديد ثم قم باختيار •

عدد كب� من االضافات لك تقوم بثبيت اى اضافة منها فقط قم  ستجد امامك •

  التنصيب اال  بالضغط عىل

  تفعيل بعد انتهاء التنصيب قم بالضغط عىل •

اما اذا كنت تريد اضافة مدفوعة قمت بتحميلها او اضافة مجانية قمت بتحميلها  •

 رفع اضافة من متجر الووردبريس دوت اورج قم بالضغط عىل

الختيار ملف االضافة من جهازك ثم قم بالضغط  choose file ضغط عىلثم قم بال •

 عىل التنصيب اال  ثم الضغط عىل تفعيل

 

ة الضافة صفحات ومقاالت موقعك و�كنك البدء ىف ذلك اال  اصبحت مدونتك جاهز 

او الدخول عىل صفحات ثم اضف   بسهولة من خالل الدخول عىل مقاالت ثم اضف جديد

 جديد

فهناك بعض الصفحات االساسية التى يجب ا  تقوم بانشاهها ججرد انشاء موقع االلكرتو� 

 مثل

 صفحة سياسة الخصوصية •

 خدامصفحة اتفاقية ورشوط االست •
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 صفحة عن املوقع •

 صفحة اتصل بنا •

فهذة الصفحات رضورية الى موقع الكرتو� فهى رشط اساىس ىف حالة ا  اردت اضافات 

اعالنات جوجل ادسنس اىل موقعك وهى خطوة بسيطة فقط قم بنسخ هذة الصفحات من 

قع اى موقع مثل املوقع هنا ثم قم بلصقها ىف صفحة جديدة ىف موقعك مع تغي� اسم املو 

 االلكرتو� اىل اسم موقعك االلكرتو�

والتى نصحنا  contact form 7 بانشاهها من خالل اضافة ماعدا صفحة اتصل بنا ستقوم

 بتثبيتها ىف النقطة السابقة عند الحديث عن افضل اضافات الووردبريس

 

 ىف القائة الجانبية contact قم بالدخول اىل االتصال •

 ومنها قم بالدخول عىل �اذج االتصال •

 contact ستجد الكود املخترص لنموذج اتصال يتم انشاهة تلقاهيا بعد تثبيت اضافة •

form7 

 ىف املدونةقم بنسخ هذا الكود املخترص ثم لصقة ىف صفحة جديدة  •

قم بحف  ونرش الصفحة لتحصل اال  عىل صفحة اتصل بنا احرتافية ىف اقل من  •

 دقيقة
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واقع االلكرتونية وسيكو  لها دليل شامل هناك العديد من طرق الربح من املدونات وامل

منفصل عن طرق الربح من التدوين ولكن كلمحة موجزة عن طرق الربح من موقع 

 االلكرتو� والتى قد تختلف عىل حسب مجال كل موقع

 

 

 

�كنك الربح من عرض االعالنات عىل موقعك مثل اعالنات البانر واالعالنات النصية 

و�كنك ذلك بطريقة مبارشة من خالل تقديم خدمة عىل مواقع الخدمات املصغرة مثل 

 او من خالل إضافة طرق اإلعال  عىل موقعك عىل صفحة اعلن هنا خمسات وفايفر
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�كنك االشرتاك ىف العديد من برامج التسويق بالعمولة مثل امازو  وسوق دوت كوم 

مولة تحصل عليها عن كل عملية وجوميا والبدء ىف ترويج منتجاتهم عىل موقعك مقابل ع

والبدء ىف  cpa ك� �كنك ايضا االشرتاك ىف شبكات –رشاء تتم من خالل الرابط الخاص بك 

 والحصول عىل عمولة مقابل كل عملية تسجيل بريد الكرتو� او جوال cpa ترويج عروض

 

�كنك تقديم عضويات مدفوعة عىل موقعك للدخول عىل محتوى حرصى خاص بك او 

خدمات اخرى او كورسات مقابل رسوم شهرية وهذة الطريقة من الطرق املميزة للحصول 

 عىل دخل شهرى جيد من خالل موقعك االلكرتو�
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  Entrepreneurship ما هي ريادة األع�ل 

هي عملية خلق نوع جديد من املنظ�ت التي ل  Entrepreneurship ريادة االع�ل

يسبق القيام جثلها، واستغالل األفكار املبتكرة التي تخطر ببال كل منا وإمكانية تحويلها 

وتسخ� الفرص املتاحة لتطوير ، أو تطوير منشأة قائة بأع�لها ملشاريع عىل أرض الواقع

هذه املنشأة والتقدم بها بأسلوب ابتكاري ومستحدث، وال بد أ  يأخذ راهد األع�ل بع� 

االعتبار مدى املخاطر التي �كن أ  تواجهه و ال بد أ  يسلط الضوء عىل العواهد التي قد 

  يأت بها املرشوع.

 

 من هو راهد األع�ل ؟  

 .راهد األع�ل هوالشخص العصامي الذي ينشأ عمًال حًرا يتسم باإلبداع ويتصف باملخاطرة
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ع جيد ويبدأ ذلك العمل مع راهد األع�ل عن طريق فكرة مبتكرة جديدة، يرى فيها مرشو

يفيده ويعود بالنفع عليه وعىل اآلخرين، وذلك عن طريق تقديم خدمة أو حل مشكلة 

وتوجد أمثلة كث�ة عىل رواد األع�ل الناجح� محليًا وعامليًا. ثم يقوم القاهم عىل املرشوع 

بتنفيذ تلك الفكرة عن طريق خطة محكمة وتويل مناسب لها ينتج يف النهاية املرشوع 

ي نتحدث عنه ويتوقف ذلك عىل عدة صفات يجب توافرها يف راهد األع�ل. الريادي الذ

يجب أ  تتواجد لديه الفكرة املبتكرة والقدرة عىل التنفيذ ولكن ليس ذلك فقط فإ  راهد 

األع�ل يجب أ  تتواجد به العديد من الرشوط واملواصفات الهامة التي ستساعده يف عبور 

 جديد لذلك تابع معنا االختبار القادم. التحديات املحتملة يف أي مرشوع

 

 

ا رواد أع�ل وحتى بعض رواد األع�ل هناك دائا سؤال يطارد من يرغبو  أ  يكونو 

، بالتأكيد االنرتنت “هل فعالً انا لدي ما يتطلبه األمر ” الحالي�، كل يوم يسألو  أنفسهم 

ميلء باألفكار والنصاهح والطرق وحتى الكث� من األقوال و االقتباسات املشجعة، ولكن هل 

 أنت فعالً تتلك املهارات ؟

 

 عرف في� ييل عىللنكتشف ذلك معاً حيث سنت
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 أهم املهارات التي يجب أ  �تلكها كل راهد اع�ل حتى ينجح يف اع�له

 القدرة عىل إدارة األموال -1

األمر بسيط جداً إذا ل تستطيع إدارة األموال فأنت لن تستطيع إدارة األع�ل، هل تعلم 

أين تذهب أموالك بشكل شهري؟ هل تعيش عىل مبلغ أقل م� تكسبه؟ يف حال كانت 

 إجابتك عىل هذه األسئلة بال ، فأنت ستواجه صعوبة كب�ة يف إدارة ميزانية املرشوع ايضاً.

 دة أرباحكالقدرة عىل زيا -2

أوالً �كنك إدارة أرباحك، لكن هل تعتقد أنه بإمكانك أ  تكسب املزيد ؟ عند عملك عىل 

كسب االستث�رات أنت لست فقط بحاجة أل  تفهم من أين تحصل عىل االستث�ر، بل 

أيضاً يجب أ  تكو  مقنعاً لتجعل من مرشوعك مخاطرة جيدة للمستثمرين لتشجعهم 

 عىل االستث�ر فيه.

 القدرة عىل تخفيف الضغوطات واإلجهاد-3

الضغوطات ليست أمر هزلياً بل هي أمر مهم جداً ألنك يف حال استسلمت لإلحباط و 

االستياء عند النكسات فأنت ستواجه صعوبة كب�ة يف أ  تكو  راهد أع�ل لذلك من املهم 

 جداً ا  تتعلم كيف تستثمر الضغوطات لصالحك.

 قات من رواد األع�ل واملديرين الناجح�القدرة عىل تكوين صدا -4

أنت هو املعادل لألشخاص الخمسة الذين تقيض ”  Jim Rohn بناء عىل يقوله راهد األع�ل

إذا من تحب أ  تكو  ؟ قم بزيادة احت�الت نجاحك بإيجاد أصدقاء ” معظم وقتك معهم

الجاد و يعطوك من رواد األع�ل والذين سوف يكونو  قادرين عىل فهم نضالك وعملك 

 من خربتهم.

 القدرة عىل تحديد نقاط القوة والضعف -5
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كصاحب مرشوع أو صاحب عمل أنت لست بحاجة أ  تكو  كامالً ومحرتفاً يف كل يشء، 

بل يجب أ  تفهم أين هي نقاط ضعفك و نقاط قوتك، وتقييم هذه النقاط سوف يخربك 

ذين تعمل معهم حتى املوظف� الذين بالكث� من قرارات العمل التي تتخذها والرشكاء ال

 تستخدمهم.

 القدرة عىل توظيف أشخاص فعال� -6

بالحديث عن التوظيف فهذه أسهل مهارة �كن ألي راهد أع�ل أ  �لكها، حيث إ  امتالك 

اشخاص جيدين يف فريق عملك سوف �نحك نقاط قوة إضافية، باإلضافة لبناء ثقافة رشكة 

يكونوا جزء منها، أي إ  توظيف األشخاص املناسب� هو اليشء تجعل النا  يرغبو  بأ  

 األسايس لتصل إىل ما تخطط له.

 القدرة عىل إدارة العامل�  -7

ججرد حصولك عىل األشخاص املناسب� يف العمل تصبح بحاجة إلدارتهم بشكل جيد، سوف 

ا  تكو  فعاالً، تكو  مسؤوال عن إدارة الجميع يف بداية �و عملك الخاص، وهذا يتطلب 

وإذا كنت ال تعلم كيف تدير العامل� خذ وقتك وتعلم كيف تشجع العامل� وتحفزهم 

 وتطورهم.

 )SEOالقدرة عىل التعامل مع أساسيات تحس� محركات البحث (ٍ  -8

يف بداية العمل أنت سوف تكو  مسؤوالً عن متاعبة كل أقسام الرشكة مع سؤال يجب أ  

والتسويق الرقمي ؟ يف حال كنت ال تعرفها  SEO ف أساسيات الـيكو  يف ذهنك، هل تعر 

 فأنت بحاجة أل  تصقل معلوماتك يف هذه الناحية قبل أ  تطلق عملك الخاص.

 القدرة عىل التواصل عرب شبكات التواصل االجت�عية -9

تهشكل شبكات التواصل االجت�عي الجزء الرهييس من اسرتاتيجية التسويق ألي مرشوع 

ي، فأنت لست فقط بحاجة أل  تفهم كل منصة بل أيضاً أنت بحاجة للتسلح بأفضل تجار 

 اسرتاتيجيات لتجعل عالمتك التجارية ومرشوعك تظهر عىل كل من هذه املنصات.

 القدرة عىل الرتكيز عىل زباهنك -10
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لك نكو  واضح�، بدو  زباهن ليس هناك عمل تجاري، تأكد أ  تركز كل منتجاتك 

ىل احتياجات الزباهن الفعلية، ويف حال ل تكن تعرف أو ل تستطيع أ  تحدد وخدماتك ع

ما هي هذه االحتياجات بدقة، قم باألبحاث وأطرح األسئلة لتحصل عىل اإلجابات وتصبح 

 قادراً عىل أ  تعطي منتجات وخدمات جيدة تلبي حاجات الزباهن.

 القدرة عىل إتام الصفقات -11

  أنك تدرك متاعبهم هي نقطة مهمة جداً، لكن البيع هو النقطة أ  تجعل الزباهن يعلمو 

التي يعلق عندها رواد األع�ل، فإذا كنت تشعر بالتوتر عند هذه املرحلة جرب أ  تشارك 

 يف ورشات عمل لتتعلم مهارات األساسية التي أنت بحاجتها.

 القدرة عىل تحديد التوجهات الجديدة -12

رك برسعة لذلك يجب عليك أ  تكو  قادراً عىل أ  ترى التغ� مجال الرشكات واألع�ل يتح

قادماً يف مجال عملك، وتكو  هذه نقطة قوة لك لتحاف  عىل مرشوعك مواكباً للتطورات 

وللتقدم التكنولوجي الذي من املمكن أ  يكو  عاهق أو يعطل مجال عملك لو ل تكن 

 مستعداً له.

 القدرة عىل التعامل مع الفشل -13

هناك أي مرشوع تجاري يكو  دائاً ناجح، ال بد أ  تعرف كيف تتعامل مع الصعود  ليس

والهبوط مع النجاح والفشل، تذكر دائاً أنه كل شخص ناجح قد فشل عرشات املرات قبل 

 أ  يصبح ناجحاً، فالفشل ليس النهاية بل هو نقطة يف طريق النجاح.

 هل لديك الرغبة يف تحس� العال ؟ -14

ضل دافع داهم �كن أ  يكو  موجوداً لدى رواد األع�ل هو الرغبة للقيام بتغ� إ  أف

إيجا  يف هذا العال، فعندما تركز أع�لك ونجاحاتك عىل هذه األولوية سوف تجد نفسك 

 مستعداً لتواجه الصعوبات والتحديات لتحقيق أهدافك.

راهد أع�ل مهمة كب�ة لكن  أخ�اً ال تدع هذه القائة تحبطك أو تخيفك صحيح أ  كونك

بنفس الوقت كل هذه املهارات �كن تعلمها، إذا الحظت أنك تفتقد لواحدة منها أنطلق 

 .وتعلمها فيجب أ  تعرف أ  نجاحك كراهد أع�ل يعتمد عليها
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أصبحت ريادة األع�ل هو  ب� الشباب العر ، بعدما روج لها كأحد أهم محركات 

االقتصاد، سواء كنت طالب مهتم ججال ريادة األع�ل وتحلم يوًما ما بأ  تتمكن من 

أع�ل مبتدئ تتحسس الطريق، فـ أنت بكل تأكيد بحاجة ملعرفة اقتحامه، أو حتى راهد 

 .معا� بعض املهصطلحات املهتخصصة قليًال، والتي تعترب ألف باء مجال ريادة األع�ل

 

وبعيًدا عن التعقيد نقدم لك برشح سهل ومبسط للغاية ملجموعة من املصطلحات 

مكن من الفهم الكايف لكل مصطلح الرياديةوالتي يتم استخدامها بكثة داخل املجال، لتت

 تسمعه منهم بداخل مجتمع ريادة األع�ل والرشكات الناشئة:

1- Entrepreneurship – ريادة األع�ل 

أسلوب يوفر إطار لكيفية تحويل الفكرة العظيمة إيل عمل تجاري عظيم، مروًرا بكافة 

ع الحرص عىل االستمرارية مراحل التأسيس والنمو والتمويل بطريقة فعالة وغ� تقليدية، م

بغية الحصول عىل ربح وتحقيق االستقالل املايل، من خالل تنمية رشكة ناشئة تخلق اإللفة 

 واالنطباع اإليجا  لدى العمالء واملوردين واملستثمرين.

2- Entrepreneur – راهد أع�ل 

رة ليحلق �كن تشبيهه بشخص يقفز من أعىل منحدر جبيل، ويف طريقه للسقوط يصنع طاه

بها عاليًا، فهو بارع يف تصور وبناء األفكار، وخياالت واسعة، ليجد الوساهل لتحقيق غاياته، 

وينتهج ثقافة الحّرية الّشخصية واملالية، ويتسم باإلبداع واالبتكار ويتقبل املهخاطرة، 

ويبحث ويستجيب ويستغل الفرص السانحة للتغي�، مع إدراكه التام لنقاط القوة لديه 

 فيبني عليها إلطالق رشكته.
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3- Virgin Entrepreneur – راهد أع�ل مبتدىء 

راهد أع�ل ىف بداية طريقه، يؤسس عمل خاص تجاري ألول مرة، وبالتايل فهو يفتقد للخربة 

والتأهيل وليس لديه مصدر تويل، ويف حاجة دائة إىل نصاهح متعلقة بكيفية تحويل 

 لنمو واالستمرار.الفكرة إىل رشكة ناجحة قابلة ل

4- Social Entrepreneurship – الريادة االجت�عية 

ريادة أع�ل أيًضا، ولكن بهدف الوصول إىل تأث� مجتمعي وليس تجاري، من خالل إيجاد 

حلول مبتكرة وريادية ملشاكل اجت�عية وبيئية، وغالبًا ما تستخدم الطرق التجارية 

 التقليدية لتحقيق ذلك.

5- Social Entrepreneur – بادر اجت�عي  مه

شخص يدرك وجود مشكلة اجت�عية أو بيئية أو ثقافية أكث إلحاًحا يف مهحيطه، لديه حلول 

مبتكرة لها، ويستعمل مبادئ روح املبادرة الحرة لتنظيم وإقامة وإدارة مرشوع إلجراء 

 تغي� اجت�عي.

6- Startup Company – رشكة ناشئة 

ي مازالت يف طور النمو والبحث عن سوق لها ومصادر تويل، رشكة أنشئت حديثًا، فه

 والسعى لبناء وترسيخ العالمة التجارية، مع بناء �وذج ربحي يحقق لها البقاء والنمو.

7- Unicorn Company –  رشكة أحادية القر 

 وصٌف يهطلق عىل الرشكات الناشئة التي تتخطّى قيمتها مليار دوالر، حيث يعترب هذا األمر

إعجازي ونادر الحدوث يف عال األع�ل، تاًما كوجود حيوا  أحادي القر  الخيايل، وغالبًا ما 

 .Careem ، ومؤخًرا رشكةAirBnB تكو  يف قطاع التكنولوجيا والربمجيات، ومن أبرزها:

8- Decacorn Company –  رشكة ذو العرشة قرو 

اشئة التقنية، التي تتخطى حاجز عىل الرشكات الن Bloomberg Business مصطلح أطلقته

، وهو باألسا  مصطلح يصف حيوا  أسطوري Uberو Xiaomi مليار دوالر، مثل: 10الـ 

 خيايل ذو عرشة قرو .

http://www.e3rf.net/


www.e3rf.net  ** اعرف دوت نت Page 150 
 

9- Hectocorn Company –  رشكة ذات مئة قر 

، كوصٍف يهطلق عىل الرشكات التقنية رسيعة النمو التي Super Unicorn تهسمى أيًضا

 Microsoftو Apple Google مليار دوالر، مثل: 100تتخطّى قيمتها 

10- Get Big Fast – اسرتاتيجية النمو الرسيع 

، ويهطلقها الخرباء االقتصاديو  عىل الرشكات التي تحقق �ًوا هاهًال خالل GBF اختصارها

 .Amazon وقت قص�، اعت�ًدا عىل االبتكارات التقنية الجديدة. كرشكة

11- Lean Startup –  كة ناشئة رشيقةرش 

منهجية جديدة لبدء الرشكات الناشئة جال ووقت وجهد أقل من الطرق التقليدية، وذلك 

 لتقليل مخاطر السوق وتجنب الحاجة لتمويل أويل كب�.

12- Scale-up companies – رشكات ذات �ّو رسيع 

 ثالث سنوات.% سنويًا، وملّدِة 20الرشكات الناشئة التي تنمو برسعة كب�، ال تقل عن 

13- FinTech Companies – رشكات التكنولوجيا املالية 

رشكات ناشئة تستخدم تقنيات رقمية مبتكرة، لتوف� حلول مالية بسيطة وسهلة االستخدام 

 وبتكلفة أقل، كمنصات الدفع اإللكرتو�.

14- Business Model – وذج العمل/النموذج الربحي� 

هو أّ   Uber حقيق دخل أو عاهد، فمثًال النموذج الربحي لـاألسلوب الذي تتبعه الرشكة لت

الرشكة تقدم للساهق زبونًا إليصاله، وتحصل عىل ربحها من عمولٍة عىل كهّل راكب، في� نجد 

، قاهم عىل إتاحة خدمات كث�ة مجانية، تجذب جمهور Facebook أّ  النموذج الربحي لـ

 عريض، ثم بيع إعالنات لهذا الجمهور.

15- Business plan – خطة العمل 

خارطة الطريق، وثيقة مكتوبة ملجموعة من األهداف التجارية لنجاح أع�ل الرشكة 

الناشئة، تهوضح بالتفصيل مرشوع مقرتح، وتغطي الوضع الحايل، واالحتياجات املتوقعة، 
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 والنتاهج املقدرة للمرشوع، حيث تساعد راهد األع�ل عىل تحويل فكرته لواقع فعيل،

وبذلك يحدد ما إذا كا  بحاجة لتمويل خارجي، وكذلك تساعد عىل إقناع املستثمرين 

 باالستث�ر معه.

 Minimum Viable Product –املنتج الجوهري  -16

املنتج/الرشكة بصورته األساسية، بالحد األد� املهبسط القابل للتطبيق واالستخدام واملنافع 

لرشيحة املستهدفة من الزباهن إلرضاء حاجاتهم، الجوهرية التي يؤديها بشكل رهييس ل

سنجد أّ  محرك البحث هو املنتج الجوهري لها  Google فمثًال لو طبقنا الفكرة عىل رشكة

يف  Windows بالرغم من تقد�ها العديد من املنتجات األخرى، مثل نظام التشغيل

 .Microsoft رشكة

17- Prototype – يل تجريبي  �وذج أَوَّ

فكرة أي منتج أو سلعة أو تطبيق أو موقع إىل �وذج أويل تفاعيل، ليبدو وكأنّه  تحويل

املنتج النهائ عند استعراضه، م� يسمح بإيصال الفكرة املطلوبة منه بشكٍل واضح عند 

 العرض عىل املستثمرين املهحتمل� أثناء جوالتك االستث�رية.

18- Startup financing – ةتويل الرشكة الناشئ 

تويل يقدم إىل الرشكة الناشئة الستع�له يف تطوير املنتج وتسويقه االبتدائ. إنّه عادة 

 تويل لرشكات ل تقم بعد ببيع منتجاتها يف السوق التجارية.

19- Bootstrapping – التمويل الذات 

يص باملوارد املالية الذاتية واملهدخرات والدخل الشخ Self Financing التمويل الشخيص

لراهد األع�ل نفسه، يطلق عليها أموال البذرة األوىل، من خالل مساعدة النفس عىل اقتحام 

دنيا األع�ل الريادية دو  الحصول عىل أّي مساعدة خارجية؛ لتأسيس رشكات ناشئة ذات 

 موارد محدودة جًدا.

20- Seed financing – تويل تأسييس/ابتدائ 
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هل واألقارب واألصدقاء املهقرب�، ويسمى برأ  املال املوايل، أو التمويل املوايل القادم من األ 

، وهو Seed money – Seed funding – Seed capital املال األويل أو التمويل األويل

 مقدار صغ� نسبيًا من املال يزود إلثبات فكرة، وقد يشمل تطوير املنتج وأبحاث السوق.

21- Angel investors – الهكةاملستثمرو  امل 

أفراد أسخياء يقدمو  التمويل والخربة املهنية يف مرحلة مبكرة من التأسيس، سواًء كدفعة 

واحدة عند انشاء الرشكة أو دعم مستمر ملساعدة الرشكة خالل األوقات الصعبة، ملساندة 

املشاريع الجديدة الواعدة، مقابل حصة بسيطة يف ملكية األسهم، وكث�ًا ما تشكل تويالتهم 

 ا ب� مرحلة التمويل الذات والنقطة التي تكن الرشكة من جذب رأ  مال مهغامر.جًرس 

22- Venture investors –  املستثمرو  املغامرو 

بل تأسيس الرشكات، ويجيدو  السباحة وسط  مستثمرو  محرتفو ، عىل دراية واسعة بسه

الناشئة مقابل حصة كب�ة يف املخاطر املتالطمة لالستث�ر، فيوفرو  التمويل الالزم للرشكة 

 امللكية، حتى يكو  لهم حق التأث� عىل القرارات اإلدارية مستقبًال.

23- Crowd Funding – التمويل الج�ه�ي 

بديل عميل لطرق التمويل التقليدية كالتمويل عن طريق البنك أو املستثمرين األفراد. 

بغية الحصول عىل تويل كايف،  يقوم الشخص بطرح مرشوعه عىل اإلنرتنت عىل الجمهور

وقد يساهم يف التمويل أكث من شخص لح� الوصول إىل املبلغ املطلوب مقابل الحصول 

 عىل نسبة يف املرشوع .

24- Startup Incubators – حاضنة األع�ل 

منظمة تهدف احتضا  الرشكات الناشئة، يف مرحلة نشاطها املهبكر وترسيع إطالقها، من 

الدعم لها يف األغلب يف صورة خدمات وموارد من الحاضنة، أو أحيانًا من خالل تقديم 

خالل شبكة العالقات و الرشكاء، كونها شكل من أشكال اإلرشاد يتم فيه توف� مكا  العمل، 

 وخدمات التدريب والدعم إىل رواد األع�ل، مقابل كلفة منخفضة أو مجانًا.

25- Accordion Management –  ديو إدارة أكور 
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تبعة يف إدارة فرق العمل بالرشكات الناشئة، عرب تقليص/ زيادة أعداد املوظف�  طريقة مه

املؤقت� الذين يعملو  بالساعة أو بوقت جزئ، فتمنحهم حرية كب�ة يف ظروف ومواعيد 

العمل والدوام والحوافز، تبًعا لظروف التشغيل، تشبه هذه الطريقة االنك�ش واالتساع 

 به عمل األكورديو . الذي يتميز

26- Co-working spaces – مساحات العمل املهشرتكة 

نادي للعمل الج�عي، مجهز باألثاث وأدوات ورش العمل والعروض واالجت�عات وبعض 

األدوات الفنية للمرشوعات التقنية واإلنرتنت، يتم تأج�ه ملن يريد، إّما بالساعة أو باليوم 

ريادة األع�ل، حيث تتيح لراهد األع�ل تكوين شبكة أو بالشهر؛ بغرض دعم مفهوم 

 عالقات قوية، وإتاحة الفرصة لعقد استث�رات جديدة من خالل الفعاليات املختلفة.

27- Profit – الربح 

هدف كافة املرشوعات االقتصادية، وللوصول له يكو  راهد األع�ل مستعد لبذل الجهد 

ث�ر وتحمل املخاطر، فهو مقدار املكسب التجاري، والوقت وتوظيف األموال الالزمة لالست

الناتج عن الفرق ب� اإليرادات واملرصوفات، فإذا كا  موجبًا فهو ربح، وإذا كا  سالبًا فهو 

 خسارة.

28- Sole Proprietorship – املرشوع الفردي 

يف تعب� عن امللكية الحرصية، فهو مرشوع اقتصادي �تلكه ويديره ويحصل عىل أرباحه 

مقابل تحمل مخاطر االستث�ر املرتبط به شخص واحد فقط، وهو أبسط أشكال امللكية يف 

 حالة الرغبة يف بدء مرشوع دو  أ  يتوافر لصاحبه حجم كب� من األرصدة املالية.

29- Partnership – الرشاكة/رشكة التضامن 

عات األع�ل بهدف رشكة قانونية ب� شخص� أو أكث يشرتكو  مًعا يف ملكية أحد مرشو 

 الربح، ويتقاسم الرشكاء األرباح أو الخساهر ك� يتقاسمو  عادة مسؤوليات اإلدارة.

30- Limited partnership – رشاكة محدودة 
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اتفاق تجاري يتم جوجبه إدارة العمليات اليومية عىل يد واحد أو أكث من الرشكاء العام�، 

يكونو  مسؤول� قانونيًا عن الخساهر تبًعا ملبالغ و�وله رشكاء محدودو  أو رشكاء موصو  

 مساهمتهم يف الرشكة.

31- Franchising – حق االمتياز التجاري 

أحد أشكال بدء األع�ل، التي تكن راهد األع�ل من استخدام االسم التجاري لرشكة أخرى 

سيس رشكته ناجحة ولها سمعة طيبة ومعروفة يف السوق، وبيع منتجاتها يف منطقة ما، تأ 

الناشئة تحت نفس العالمة التجارية، ويف مقابل ذلك يقوم بدفع رسوم مبدهية وأقساط 

 شهرية للرشكة مانحة االمتياز.

 

وإليك مجموعة من العنارص األساسية التى يجب أ  تتأكد من توفرها ىف الفكرة قبل 

 :األنطالق بها نحو أى خطوة عىل طريق التنفيذ

أوالً: ال بد أ  تلبي الفكرة الجيدة إحتياجات ومتطلبات املستفيدين منها، سواء من  •

من فكرتك، وذلك بتحديد األفراد أو الرشكات، فعليك أ  تعرف الجهة املستهدفة 

 .وجهتها القائة عىل نظرة شمولية لوضع السوق الحايل واحتياجاته

ثانياً: يجب أ  يكو  حجم السوق كافياً لتلبية رؤية وطموح الرشكة الناشئة، فقد  •

يكو  هناك فجوة يف السوق، ولكن هل يوجد سوق يف هذه الفجوة؟ جعنى آخر، 

 .توسعتها؟ وما مقدار هذا النمو؟ وكم سيستمر؟هل هناك فرصة لنمو هذه الرشكة و 

ثالثاً: عىل راهد األع�ل معرفة ما أذا كا  بإمكانه تنفيذ هذه الفكرة وحده، أو أنه  •

 .بحاجة لتكوين فريق عمل

رابًعا: عىل راهد األع�ل أ  يعي قدرة فكرته عىل مواكبة التطور والنمو بعد فرتة من  •

 .الزمن
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ة لديك هو أمر جيد، ولكن من املهم للغاية أ  تعزز فكرة رشكتك إ  وجود فكرة رشكة ناشئ

املستقبلية، الذى تنتوى تأسيسه، عن طريق تحس� وتطوير الفكرة عرب أختبارها قدر 

اإلمكا ، فبقدر ما يكو  الح�  دافًعا لك، يكو  من املجدى دائًا أ  تاخذ وقتًا كافيًا 

لكامل بتنفيذها، فيجب عليك أيضاً أ  تناقش الفكرة، ألختبار الفكرة قبل أ  تقرر اإللتزام ا

وتتمتع باملرونة الكافية؛ حتى تحصل عىل املزيد من األفكار، التى تستطيع أ  تواجه 

 .السوق واملنافس� بها

نفرد برأيك تجاه فكرة رشكتك املستقبلية، بل قم باستشارة األهل واألصدقاء والخرباء يف ال ت

القرارات التي تنوى اتخاذها ىف هذا الصدد، أل  ذلك سوف يساعدك جداً يف اتخاذ قرارات 

إستث�رية صاهبة، حيث أ  الرؤية املخلصة من قريب أو صديق أو شخص موثوق به قد 

 .املالتجنبك أهدار الجهد و 

أ  الحديث مع العاهلة واألصدقاء واألقارب يزودك جعلومات عن الفرص املتاحة من خالل 

أع�لهم وإيًضا عن اإلحتياجات املطلوب إشباعها ىف املناطق التى يسكنو  فيها، ولهذا 

أطلب من أصدقاهك ومعارفك تحرى الصدق واألمانة والوضوح التام، وأرشح لهم السبب، 

األسئلة، وال تحاول الدفاع كث�ًا عن فكرتك، اتركهم يقدمو  تعليقاتهم ودعهم يطرحو  

واقرتاحاتهم، وحاول أ  تستفيد اكرب فاهدة ممكنة منها، سجل آراءهم لك تقوم بدراستها 

 .في� بعد، وأحتف  بهذه امللحوظات يف كراسة واحدة، واقرأها مراراً وتكراراً 

ض الن�ذج واأل�اط األولية عىل عمالهك املحتمل� من أفضل الوساهل ألرشاكهم يف يعترب عر 

تطوير وتحس� فكرة رشكتك املستقبلية، حتى وإ  كنت قد توصلت إىل فكرتك الجديدة، ال 

 .تغفل أبًدا عن الحصول عىل التوجيه بسؤال املستخدم� املهنتظرين ملنتجاتك
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أ  يزودوك جقرتحات لتعزيز الفكرة التي تبحث عنها حيث يستطيع عمالهك املهستهدف� 

دو  عناء البحث، هذا يف حال ل تستطع التوصل وحدك اىل تلك املشكلة التي تهؤرق 

 .عمالهك، لتقوم بتقديم حل لها يف منتجات وخدمات رشكتك املستقبلية

ي سيغ� فيمكنك أ  تسألهم بطريقة مبارشة عن أهم ما يبحثو  عنه، وعن ذلك األمر الذ

حياتهم نحو األفضل، وقم بعرض البداهل عىل عمالهك، وأجعلهم يعربوا عن األسباب وراء 

 .تفضيلهم شيئًا دو  أخر

تعد مقابلة العامة يف الشارع وسؤالهم عن أراههم طريقة راهعة ألختبار فكرة املستهلك 

  أوًال قبل أ  تفعل هذا يف سوق تجاري والعميل املحتمل لك، بالطبع يتع� عليك األستئذا

 .خاص، وبوجه عام يسعد النا  أ  يتوقفوا لألعراب عن أراههم

حاول أيضاً أ  تقرأ املقاالت املتعلقة بفكرة رشكتك الناشئة، وأبحث يف مصادر املعلومات 

وجمعيات األع�ل واإلحصاءات  املختلفة لدى غرف التجارة والصناعة ومراكز البحث

 .الرسمية والتقارير والدراسات، وغ�ها عن أي يشء له عالقة جوضوع فكرة رشكتك

أصبحت شبكة اإلنرتنت أداة هامة للغاية للبحث عن جميع أنواع املعلومات، لذلك أستعن 

ثل لنشاط رشكتك املستقبىل، م� �كنك بها للبحث عن مؤسسات تجارية ذات نشاط م�

من فحصه ودراسته، إذ �كنك البحث عن غالب ما يتصل بفكرة رشكتك، عن طريق كتابة 

 .الكل�ت األساسية املتصلة بها يف املكا  املخصص لذلك

ك� أنه ليس هناك مجال لطرح الكث� من األفكار الجديدة، فاألرجح أ  فكرتك قد طرحت 

  أخر، فأبحث عن املنتديات املتخصصة املناسبة عىل شبكة االنرتنت، ك� من قبل يف مكا

أ  عىل األرجح أ  بعض اإلكاد�ي� يف مكا  ما يتناولو  مجال رشكتك بالبحث، لذا عليك 

بالولوج إىل منتديات اإلكاد�ي� عىل اإلنرتنت لالطالع عىل ما يتوصلو  اليه من أراء يف هذا 

 .املجال
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راقب املشاريع والرشكات املشابهة، وحاول معرفة أساليب عملها والتكنولوجيا املستخدمة 

فيها وعدد العامل� والعمالء وساعات العمل واملوردين، وستمكنك هذه املعلومات من 

 .فحص فكرة رشكتك وتقويتها

 ىض وكاالت الدعاية واإلعال  وقتها بأكمله يف البحث عن أفكار لتسويق األشياء الجديدةتق

. 

تلك الوكاالت؛لتعمل عىل الرتويج لرشكتك املستقبلية. فال شك أ  أسئلتها   قم بدعوة

وتعليقاتها وأفكارها سوف تسهم يف بلورة تفك�ك نحو فكرة رشكتك املستقبلية؛ فإذا وجدت 

 .ا أفكاًرا إبداعية، تعاقد عىل خدماته عىل الفورلدى البعض منه

بامكا  ج�عات الدراسة والتقييم املتيرسة أ  تشجع النا  عىل التفك� يف رشكتك ومناقشة 

فكرتك؛ فهذه املجموعات تبحث حرفيًا عن اإلجابات التي تسعى أنت للحصول عليها، ك� 

 .باحث� غرف خاصةتوجد لدى بعضن ال

حيث �كن تسجيل هذه اإلجت�عات من اجل نسخها أو تحليلها في� بعد، هذه 

 .املجموعات متوافرة يف مساحات العمل املشرتكة لرواد األع�ل، وحاضنات األع�ل

مالؤك قد تستحق فكرتك الجديدة أ  تنرش، لذلك اطلب من محررى الصحف التي يهتم ع

بقراءتها أ  يعرضوا مالمح من رشكتك، وسوف يؤدى عرض التصور الخاص بك إىل تحفيز 

التعليقات حوله، بل ورجا بعض االستفسارات كذلك؛ حيث ال تقل ردود افعال املحررين 

 .اهمية عن تلك الخاصة بالقراءة
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غم اختالفه عن نتاهج أختبارات السوق؛ فإذا كا  أحيانًا ما يصدق أحساسك الغريزى ر 

قرارك هو أ  تنفذ فكرتك فحسب، فأحرص عىل أ  تكو  املجازفات املتوقعة يف حدها 

األد�. وإليك بعض األسئلة التي يجب األجابة عنها عند إتخاذك قرار تنفيذ فكرة رشكتك 

 -:املستقبلية

 .كم تبلغ تكلفة عملية تنفيذ هذه الفكرة؟ •

 .جم السوق املحتمل؟ما ح •

 .ما املحفزات الخارجية التي تدفعنى إىل االعتقاد با  هذا هو التوقيت املناسب؟ •

 .كيف سأتكن من تويل الفكرة؟ •

 .ما املنتج الذي ستكو  فكرت بديًال له؟ •

 .ما القدر الذي يتع� عيل تحقيقه / توف�ه للوصول إىل تغطية التكلفة دو  خساهر؟ •

 .رشاءه للمنتج؟ هل سيكرر املستهلك •

 .من سيقبل عىل رشاء هذا الرشوع بعد األنتهاء من تأسيسه؟ •

 .ما الذي احاول اثباته من خالل تطويرهذا املرشوع؟ •

 .هل �كن تنفيذ الفكرة بصورة أبسط؟ •
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حتى  مرشوع ناجح ه بعدوى، ف� إ  يظهرأشب عال املشاريع الصغ�ة أصبح التقليد يف

يسارع العديد من النا  بنفس املدينة وبنفس الحي وبنفس الشارع ىف تقليد وعمل نفس 

افكار  املرشوع ليسقط الجميع يف النهاية دو  ا  يحاول حتى ىف البحث عن

من  فكرة مرشوع ناجح، عىل األقل ابدأ ناجحة جديدة . وإذا كنت مرصا عىل تقليد مشاريع

 .حيث انتهى اآلخرو  من تطوير وتحس� فالسوق ال يرحم

تعترب الفكرة الجيدة و املناسبة هي اللبنة األوىل لكل مرشوع ناجح، وقد يدور يف خلدك 

العديد من األفكار التي �كن أ  تؤدي إذا أحسنت دراستها اىل مرشوع مربح وناجح ، 

حب القيام به، وأ  اآلخرين عىل استعداد فمه� كا  النشاط الذي ستختاره، تأكد من أنك ت

 .لدفع الثمن من أجل الحصول عىل منتجاتك أو خدماتك

سنقدم لك يف هذا املوضوع مجموعة من األفكار و النصاهح ستساعدك حت� يف الحصول 

ما عليك أ  تستوعب هذه االفكار عىل فكرة مرشوع ناجح يناسب مؤهالتك و قدراتك. كل 

الث�نية التالية والتي ارتبطت ببعض رجال االع�ل الكبار الذين اصبحت قصص نجاحهم 

 . ذاهعة الصيت

هل بحثت عن منتج أو خدمة ول تجدها يف محيطك؟ حاول توف� ما كنت تحتاجه و 

ت صعوبة يف إيجاده، فإحدى أشهر رشكات طبع األفالم يف اوزبكستا  بدأها صاحبها وجد

مليـو   100عندما ل يجد محال لطبع أفالمه هناك، واليوم تساوى رشكته ما يقرب من 

 .دوالر
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أما يف منطقتنا العربية ويف إحدى األمسيات وبين� كا  الشيخ سعود بهوا  يف سلطنة 

عه املرتبطة بالسيارات، وسأل أحد الساهق�: ماذا عساي أ  أفعل ع�  يتفقد أحد مشاري

إذا تعطلت سيارت وأصبحت يف حاجة إىل املساعدة يف الليل؟ فرد الساهق ليس عليك إال 

االنتظار إىل الصباح ، ول تر هذه املالحظة عىل الشيخ سعود وقرر إنشاء مراكز خدمات 

ة إلرضاء زباهنه، واآل  �تلك امرباطورية تشتمل تعمل عىل مدار الساعة وطوال أيام السن

 .عىل اآلالف من املوظف� واملئات من الفروع ومالي� االصناف

إ  من ب� أنجح األع�ل هي تلك التي تبدأ بهواية تتطور وتصبح احرتافاً ومصدر إبداع 

 .ضع صاحبه من أصحاب املشاريع الناجحةلعمل مميز، ويتطور إىل مرشوع ناجح و مربح ي

و ما يفرس ذلك هو أ  السبب نجد العديد من النا  عندما يختارو  البدء بالعمل 

لصالحهم، يلجؤو  فورا وبدو  تردد إىل األشياء التي يشعرو  بالشغف إزاءها، ويف أغلب 

باح، وهو ما األحيا  ما تكو  هذه األشياء سوى هواياتهم. فالشغف هو ما يوقظك يف الص

يبقيك حريصا عىل االستمرار عند مواجهة النكسات والشكوك أثناء تقدمك، وعندما ينتهي 

 .اليوم. الشغف هو ما �نعك من االستالم والرجوع إىل الطريق اآلمن

فتِّش عن املشاكل وابحث عن الحلول بطريقتك واسأل كل من حولك عن املشاكل اليومية 

تي تواجههم ، فقد يش�و  عليك بأفكار جديدة، فالحاجة أم االخرتاع، فاخرتاع وتسويق ال

أغلب األدوات املكتبية كا  بسبب مشاكل واحتياجات تس اع�ل املوظف� اليومية. 

البحث عن حل ملشكلة كب�ة كانت أو صغ�ة يعترب أحد أسس الحصول عىل فكرة مرشوع 

 . ناجح

أشخاص  5أنها ليست مربحة، فاملشكلة الصغ�ة التي يعا� منها  ِصغر املشكلة ال يعني

 .تعترب صغ�ة، لكن هل تزال صغ�ة لو أ  من يعا� منها آالف شخص أو أكث ؟ بالطبع ال
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عندما تقدم شيئا مختلفا ع� يقدمه اآلخرو  ، سوف تستقطب رشيحة من السوق 

، وهذا يعني أ  السلعة او الخدمة التي تقدمها يجب أ  تستهدف هذا االختالف و التميز

تكو  فريدة، وأ  تعرفها أنت وتعرفها لعمالهك ، ونتاهج هذه املغامرة ال تعرتف بالحلول 

 .الوسط ، فإما أ  تنجح نجاحا باهرا أو تفشل فشال ذريعا

وجية من حولك. ففي الوقت الذي كا  �كنك أ  تستفيد من التقدم و التطورات التكنول

فيه التجار يوردو  أثاث املكاتب وتجهيزات بسيطة، أدَخل عبد الرحمن الجرييس للسوق 

ألف ريال، واختار الرتكيز يف  40السعودية مجال تقنيات املكاتب وتجهيزها حيث بدأ جبلغ 

ث كا  يعمل معه مجال تقنيات املعلومات والشبكات الكومبيوترية ومن بداية بسيطة حي

آالف  4آالف موظف وعامل منهم  5شخص واحد فقط ، اصبح يعمل يف رشكاته أكث من 

 .موظف يعملو  يف مجال التقنية

ابدأ يف االسواق الِبكر التي ل يلتفت اليها الكباال، وال تنس أ  هؤالء الكبار بدأوا صغارا، 

الذي قبل تحديا فيه الكث� من املغامرة من خالل  –  رحمه  –فهناك رفيق الحريري 

الفرنسية يف انشاء فندق يف الطاهف يف فرتة تسعة اشهر ، بعد ا  ” اوجيه“اشرتاكه مع رشكة 

اعتذرت رشكات كربى عن قبول هذا التحدي يف حينه ، ليحقق اول انجازاته الكربى ويؤسس 

 .واالع�ل وينطلق يف عال املال” سعودي اوجيه“بعدها 

 

مثال ل تخرتع ماكينة ” سنجر“يعترب هذا مدخال بديال عن ابتكار أفكار جديدة ، فرشكة 

 .الخياطة، ولكنها أضافت اليها تطوير الحركة امليكانيكية بالرجل بدال من اليد

http://www.e3rf.net/


www.e3rf.net  ** اعرف دوت نت Page 162 
 

 

ر ابتكارية. هناك دائا حلول للمشكالت، �كنك الحصول عىل فكرة مرشوع من خالل افكا

لكنها يف الغالب تكو  تقليدية ال جديد فيها ، لذلك فاملرشوع االبتكاري يقوم عىل تقديم 

.حلول جديدة مقرتحة ملشكالت قائة يف جانب من جانب الحياة

أ  تدرك مجموعة من الخطوات ولك تخطو يف اتجاه املرشوع االبتكاري بنجاح، ينبغي 

 :املهمة قبل البدء وهي

أما بالنسبة   هناك نوعا  من املشاريع االبتكارية: مشاريع عامة، مشاريع متخصصة،

للمشاريع االبتكارية العامة، فهي متاحة برشط اإلمكا . وأما املشاريع املتخصصة فيجب أ  

تتجنب منها تلك التي ليست يف داهرة تخصصك، أو عىل األقل ليست قريبة منه، فليس 

جقدورك عىل أية حال أ  تبتكر يف مجال التجاذب الكو�، وأنت ل تدر  الفيزياء. إذا ال 

 .تبتكر خارج تخصصك

ذا كانت متطلبات فكر يف داهرة اإلمكا  والقدرات، املرشوع االبتكاري يبقى مجرد وهم، إ 

دراسته للتأكد من نجاحه من عدمه، ولو نظريا كا  صعب التطبيق وخارج عن قدراتك، 

فليس من الحكمة أ  تشغل بالك جرشوع حل مشكلة يحتاج إىل تجربة يف الفضاء، فهذا 

 .خارج عن اإلمكا  والتفك�، و فيه مضيعة للوقت فقط

  

تستطيع التفك� يف الحل، املرشوع االبتكاري يقوم عىل تقديم ضع يدك عىل املشكلة لك 

حل ملشكلة قائة يف منتج أو صناعة أو علوم، إنه مرشوع يقوم عىل فكرة علمية، سواء 

نظرية أو قابلة للتطبيق العميل، ويف كلتا الحالت� أنت بحاجة للوقوف عىل طبيعة املشكلة 
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املناسب، فتصور الحلول فرع عن تصور  لتتصورها، ومن ثم تستطيع البحث عن الحل

املشكالت وأسبابها. لو فرضنا أنك تبحث عن حل ملشكلة الصوت املزعج للمروحة مثال، 

فأنت تحتاج إىل الوقوف عىل املشكلة التقنية املسببة للصوت بكل أبعادها العلمية 

أ  تدرك أ   والتطبيقية؛ لتستطيع الحصول عىل املرحة الصامتة تاما مثال. وهنا ينبغي

الوقوف عىل املشكالت وإمكانية حلولها، هو املفتاح األول للمرشوع االبتكاري، وأسا  

ذلك هو دقة املالحظة والتأمل. وباملناسبة فهناك مراوح تعمل بدو  صوت تاما، وهي 

مرشوع ابتكاري قاهم اليوم بذاته. ابحث عن مروحة ديسو  يف غوغل ستدرك قيمة هذا 

 .شك األمر جدياً املثال، وسيده

كن منهجيا يف دراستك للمشكلة، وهذه املنهجية تعتمد عىل دقة املالحظة، وتدوين 

نحو مشكلة يف منتج صناعي يف الوقت “املشاكل الحالية يف املرشوع املراد االبتكار فيه 

ذلك التفك� يف ، أو يف معادلة كي�هية مثال، أو برنامج حاسو  أو نحو ذلك، وبعد ”الحارض

الحلول بتقييم تكاليفها ومدى إمكانية تطبيقها يف الواقع، ومدى الجدوى املرجوة منها. إ  

دراسة منهجية باتباع هذه الخطوات، كافية لتعطيك التصور السليم عن خريطة الطريق 

 .لتحقيق مرشوعك االبتكاري بنجاح

، لكنها يف الغالب تكو  تقليدية ال جديد فيها. ويف املبادرة، فهناك دائا حلول للمشكالت

الغالب تكو  حلوال وهمية تنطوي عىل عيوب، لذلك فالتفك� يف الحلول ينبغي أ  يكو  

مقرونا بكونها حلوال فعال، ومبادرة يف الوقت ذاته أي عملية مجدية وغ� مسبوقة أيضا، 

حلول عملية ذات جدوى، وليس ججرد فروح املبادرة هي أسا  االبتكار، لكنها املبادرة ب

 .حلول نظرية غ� قابلة للتطبيق، أو تطبيقية ولكنها ذات مردود أقل

التحيل بأساسيات النجاح واحرتام قوانينه، وهي خطوة عامة للنجاح عموما، فبعد ما ذكرناه 

حديد األهداف بوضوح، يأت العزم والتوكل عىل   تعاىل، واإلرصار وحسن الظن بال، وت
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والثبات عىل امليض يف اإلنجاز بصرب وتحمل وتفاؤل وعدم اليأ ، وهذه كلها من األساسيات 

 .املعنوية للنجاح ومتطلبات الطريق للمرشوع االبتكاري

ح�ية املرشوع االبتكاري إذا كا  من النوع الذي �كن ح�يته يف الجهات املعنية املحلية 

قليمية والدولية، فالفكرة ملك لصاحبها، وإذا كانت صالحة ملرشوع ابتكاري عىل شكل واإل 

فلصاحبها الحق يف ح�يتها من الرسقة والتقليد لسنوات محددة تصل   اخرتاع مثالً،

لعرشين سنة قابلة للتجديد، وفق منهجية بحثية تتطلبها خطوات ح�ية، مثل هذه 

 .خرتاعاملشاريع والحصول عىل براءة اال 
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�كنك تعلم كيفية إصالح الهواتف الذكية، فاألمر ليس بغاية الصعوبة إ  كنت مهتً� 

تخزين األجزاء  وتتلك بعض الصرب. �كنك رشاء أجهزة أو أجزاء مستعلمة، يجب عليك

األكث استخداًما وشيوًعا، و�كنك مشاهدة مقاطع فيديو عىل يوتيوب فهناك الكث� من 

 .املقاطع التي ترشح لك كيفية إجراء مختلف أنواع اإلصالحات

�كنك بالطبع أ  تبدأ بتخصص واحد فقط، فهناك بعض املحالت املتخصصة فقط بتثبيت 

هواتف الذكية. يعترب سوق الهواتف الذكية من أكرب الغالف والالصقة الزجاجية عىل ال

األسواق حجً� وانتشاًرا، ك� أ  أعطالها والخدمات التي �كن تقد�ها لها من دعم وصيانة 

واعًدا بامتياز، وسيحقق الكث�   واكسسوار تكاد ال تنتهي. لذلك يعترب هذا املرشوع ناجحا

 .من األرباح، لكن األمر يحتاج بعض الصرب

اول الرتكيز عىل الجوانب الجذابة يف تقديم خدماتك، ابدأ بواجهة املتجر، حتى لو كانت ح

صغ�ة أو يف شارع ثانوي أو حتى يف الطابق الثا� من املبا� التي تغص باملكاتب، 

سيساعدك االهت�م بها يف ترسيخ اسم متجرك يف أذها  العمالء وبناء قاعدة واسعة 

 .وراسخة من الزباهن
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عندما تقرأ اسم هذه الفكرة رجا سيتبادر لذهنك خدمات تعهد املناسبات أو باألحرى 

يف الحقيقة يعتمد هذا املرشوع عىل حفالت الزفاف، لكن الفكرة أشمل وأكرب من ذلك. 

تخطيط وتنظيم مختلف املناسبات. �كنك أ  تتخصص مثًال بتنظيم املؤترات، االجت�عات، 

 .أعياد امليالد، حفالت الزفاف أو فعاليات الرشكات الكب�ة

يعترب هذا املرشوع من املشاريع الصغ�ة واملربحة، فكل ما يحتاجه هو اللباقة 

يف التعامل مع مختلف أنواع الزباهن. �كنك أ  تتخصص بنوع واحد فقط والدبلوماسية 

 .من املناسبات، ومن ثم تقوم بافتتاح مكتب لتقوم بالتنسيق مع عمالهك

 

مع انتشار اإلعالنات الرقمية الجديدة، أصبح تطوير برنامج إعال� ومدرو  أمًرا أكث 

تعقيًدا بالنسبة للرشكات أو املحالت أو غ�ها! وبالتايل أصبحت تلك الرشكات تعتمد بشكل 

ء كب� عىل طرف ثالث مثل الوكاالت اإلعالنية لحل لغز التسويق الخاص بها وجذب العمال 

 .إليها

لك تبدأ بتأسيس وكالة إعالنية، ستحتاج إىل بعض الذكاء التسويقي املميز. ومع ذلك، فإنك 

لست مضطًرا لتكو  خب�ًا يف جميع جوانب التسويق، لذلك ستحتاج أيًضا إىل بعض 

 .األشخاص الخرباء الذي ستحتاج إليهم ولنصاهحهم من وقت آلخر

القدرة عىل التخطيط ورسم اسرتاتيجيات إعالنية يعتمد هذا املرشوع بشكل كب� عىل 

وترويجية ناجحة، باإلضافة إىل القدرة إىل التعامل مع مختلف أنواع العمالء، وال تنَس أ  

مرشوع كهذا غ� منترش عىل نطاق واسع يف السوق العربية، لذلك حاول أ  تقوم 

 .باستغالله
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تعترب هذه الخدمة من أكث الخدمات أهمية يف الوقت الحايل وذلك بسبب االستخدام 

املتزايد لوساهل الرتويج البرصية واالعت�د بشكل كب� عىل التصاميم الجذابة يف التسويق. 

رة هي جثابة حل للكث� من الزباهن الذين يقلقو  بشأ  اختيار املصمم وتعترب هذه الفك

 .املناسب أو حتى يخافو  من خداع العامل� يف املطبعة لهم

�كنك أ  تقوم بافتتاح مكتب وتتعاقد مع عدد من املصمم� املحرتف�، باإلضافة إىل 

هنا هو القدرة عىل التعاقد مع مطبعة تقدم خدماتها بجودة عالية. وكل ما تحتاجه 

التواصل مع العمالء والتنسيق مع املصمم� واملطبعة لتقوم بتقديم الخدمة بأقل وقت 

 .ممكن وبأكرب جودة ممكنة

�كنك أيًضا أ  تبدأ بتقديم خدماتك عرب اإلنرتنت حتى تتمكن من ادخار املبلغ املناسب 

أ  تقدم �اذج دائة من الفتتاح مكتب خاص بك عىل أرض الواقع. ويف هذه الحالة يجب 

أع�لك جعنى أع�ل التصميم وأ  تعرض آراء الزباهن يف كل من خدمات التصميم 

والطباعة. ويف هذه الحالة أيًضا ستتعامل أيًضا مع مصمم� مستقل� قبل أ  تقوم 

 .بتوظيفهم أو التعاقد معهم للعمل يف مكتبك

املرشوع، �كنك وضع أسعار منافسة  بالطبع فإ  الجودة هنا هي العامل الرهييس لنجاح

بالبداية. و�كنك أ  تقدم للزباهن نصاهح بشأ  نوعية الورق مثًال أو حجم التصميم وغ� 

ذلك. وإ  أردت دخول السوق بقوة، فإننا ننصحك أ  تبقي يف ذهنك خدمات الطباعة 

عليك أرباح غ�  ثالثية األبعاد، حيث تعترب هذه الخدمة جثابة سوق واعد يف البالد وستدر

 .معقولة، لذلك كن سبّاًقا يف تقد�ها لتستحوذ عىل السوق بأكمله
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فقط من العنارص �كنك أ  تبدأ عملك هذا يف مرآب منزلك من خالل بيع عنرص واحد 

 .التي تعتقد بأنها ستلقى رواًجا كب�ًا

ابدأ بدوام جزئ مثًال أي إىل جانب عملك األسايس وحاول أ  تضع كل ما تلك من شغف 

يف هذا املرشوع، فهو مرشوع رابح لكنه يحتاج إىل صرب واهت�م كايف! ال تشرتي إال التحف 

هدف الحصول عىل سمعة جيدة، وتجنب التي تثق بإمكانية بيعها برسعة نسبية وذلك ب

 .الوقوع يف خطأ تكديس املخزو 

حتى ينجح املرشوع بشكل كب�، حاول أ  تبني خربة واسعة وأ  تتخصص قليًال يف هذا 

 .املجال، لتبني قاعدة واسعة من العمالء

 

بالطبع يجب أ  تكو  يف مدينة ساحلية لك تستطيع العمل عىل هذا املرشوع الناجح. ويف 

الحقيقة لست بحاجة إىل امتالك قارب كب� لتنقل الزباهن يف جوالت القوارب املساهية! بل 

كتك دو  أ  تتكلف بالنفقات �كنك استئجار قارب، وتسويق جوالتك املميزة لتبني رش 

 .األولية

لتجعل املرشوع أكث نجاحا، �كنك رشاء عدد قليل من القوارب الرسيعة التي تقودها 

بنفسك، وتذهب مع عمالهك بجولة حول امليناء مثًال. سيكو  املرشوع برّمته ممتًعا ورابًحا 

 !يف الوقت ذاته
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قد تعتقد بأ  هذا املرشوع واسع االنتشار وأنه لن يحقق لك األرباح التي تحلم بها، لكن 

هذا املرشوع ناجح بعكس ما تظن تاًما. كل ما عليك القيام به هو أ  تختار موقع مناسب 

املتجر، وأ  تقوم باختيار البضاهع التي تالهم طبيعة الزباهن الذين س�تادو  للمحل أو 

 .الشارع أو الحي الذي ستعمل به

يجب بعد ذلك أ  تبدأ بتسويق منتجاتك بشكل كب� من خالل اإلعالنات الطرقية أو 

 .بالوسيلة األوسع انتشاًرا يف مدينتك

 

إ  كنت مهتً� يف مجال تركيب املواد سيكو  هذا املرشوع ممتًعا بالنسبة لك، حيث 

ستقوم برتكيب املنتج الذي يحتوي لو  وراهحة مميزة مثل الصابو  ومن ثم تقدمه لزباهنك 

 .أ برتويج منتجاتكاملحتمل� وتبد

إ  كنت قادًرا عىل صناعة منتجات جذابة وذات جودة عالية فإننا ننصحك بتأسيس ورشة 

لتصنيع مواد التنظيف املنزلية. يفضل بالطبع أ  تتلك خربة واسعة يف تركيب املواد 

الكيمياهية للحصول عىل منتجات ذات فعالية كب�ة يف التخلص من البقع، الشحوم، 

 .وغ� ذلكواألوساخ 

يتميز املرشوع يف الواقع بأ  أسعار املنتجات ستكو  أرخص بكث� من املنتجات التي 

تقدمها رشكات صناعة املنظفات الكربى، ألنك لن تتكلف بأسعار الكث� من املواد وخاصة 

إ  قمت برشاهها بالجملة. و�كنك بالبداية أ  تعمل جفردك وبعد حصولك عىل عاهد 

سيع املرشوع واستقطاب أيدي عاملة مدّربة، أو �كنك أ  تقوم بتدريبها مناسب �كنك تو 

 .أنت
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بات ليست مقبولة فحسب، بل إ  عملك يف مرشوع كهذا يتطلب منك بالطبع تقديم مرشو 

مرشوبات بطعم راهع، بحيث تستطيع منافسة املحالت األخرى. يجب أ  تقدم أيًضا أجواء 

 .مناسبة ومميزة وأ  يكو  موقعك جيًدا أيًضا

�كنك أ  تبدأ جرشوب� فقط ولكن بطريقة جذابة ومن ثم تنتقل لتقديم املرشوبات 

 .األخرى ذات الطعم الراهع

 

إ  كنت هاويًا للمغامرات يف الهواء الطلق، فابدأ مرشوعك اآل  لتتفاجأ بعدد األشخاص 

ار رحلة جذابة وضع أسعاًرا املستعدين لدفع املال مقابل رحلة كهذه. يف البداية قم باختي

رمزية لتقوم بالرتويج لخدماتك. ومن ثم اسأل الزباهن عن تعليقاتهم حول املغامرة وقم 

 .بنرشها عىل صفحة مرشوعك عىل فيسبوك مثًال 

حاول أ  تركز عىل الرحلة األوىل بشكل كب�، لتجعلها رحلة ال تصدق! وعليك أ  تركز يف 

ديم تجربة راهعة وسمعة جيدة يف العمل، ومن ثم ستكسب رحالتك القليلة األوىل عىل تق

 .الكث� من املال مبارشةً 

 

ب عىل هذه واحد من افضل افكار مشاريع صغ�ة ناجحة و ومربحة حيث إ  الطل

الخدمات يعترب طلبًا هاهًال، وكمية املال التي ستكسبها من املرشوع هي كمية هاهلة أيًضا. 

هناك الكث� من األشخاص الذين يرغبو  بتنظيف مفروشاتهم بطريقة مضمونة وبجودة 

عالية وبأسعار مناسبة، وكل ما عليك أ  تقوم به أنت هو أ  تجمع كل تلك العنارص يف 

 .ستأجر مكانًا مالئًا وتعاقد مع عدد من الع�ل املاهرين وابدأ العملخدماتك، ا
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يعتمد هذا املرشوع عىل افتتاح مكتب يقوم بالتعهد بصيانة املنازل، وتقديم مختلف 

الخدمات املتعلقة بذلك مثل صيانة املطبخ أو الح�مات، الكهرباء، التكييف أو أع�ل 

 .الدها 

كل ما تحتاجه هنا هو التعاقد مع مجموعة من الفني� املحرتف�، لتقوم أنت بالتنسيق مع 

العمالء وإرسال الفني� املناسب�. إ  السمعة الجيدة تعني اعت�د عمالهك عليك بشكل 

التايل سيتخلصو  من عبء البحث عن الفني املاهر واملناسب، وسيكو  لهم تعامل كيل، وب

 .داهم معك

م املناظر الطبيعية الكاملة. وتعترب هناك فرق كب� ب� خدمة قص العشب وخدمة تصمي

هذه الفكرة من األفكار الهامة ألنها غ� مشبعة يف السوق والطلب عليها كب�. لذلك إ  

كنت مهتً� وبارًعا يف تصميم الحداهق وتحويلها للوحات فنية مذهلة، ابدأ مرشوعك اآل  

األشخاص الذين  لتقدم تصاميم ملناظر طبيعية بأعىل مستوى ممكن. ستتفاجأ من عدد

يرغبو  يف تزي� حداهقهم ومنحها تصاميم طبيعية جذابة، وستتفاجأ أيًضا بكمية األرباح 

 .التي ستحصل عليها

املمتعة والبسيطة واملجزية ماديًا حتى وخاصة إ  كنت يعترب هذا العمل من أكث األع�ل 

مختًصا يف مجال الديكور. ويف الوقت ذاته يعترب هذا السوق تنافسيًا للغاية وقد يكو  من 

 .الصعب اقتحامه

لكن إ  كنت بارًعا لن يكو  األمر صعبًا ك� تتصور، حيث يجب أ  تركز بشكل كب� عىل 

التصميم التي تعتمد عىل املحاكاة، حيث تستطيع أ  استخدام التكنولوجيا وبرمجيات 

تقدم للزبو  صورة كاملة وواقعية ع� سيبدو عليه املنزل بعد التصميم، ك� تستطيع أ  

توضح له آثار التعديالت عىل الفور دو  الحاجة إىل التجربة والتعرض الحت�ل ظهور 

 .أخطاء
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تعترب هذه الفكرة من األفكار املميزة والتي تدر عليك أرباًحا هاهلة، وخاصة إ  قمت 

بالرتكيز عىل تصنيع األثاث بشكل احرتايف. تحتاج لبعض الخربة واالطالع والرتكيز عىل صناعة 

استلهام الكث� من التصاميم واألفكار عرب اإلنرتنت ومن األثاث عايل الجودة فقط. �كنك 

 .كربى رشكات تصنيع األهثاث

قم باستئجار صالة لعرض منتجاتك، وابدأ بالرتويج لها عرب اإلنرتنت وعىل الواقع أيًضا. وإ  

 .أردت األرباح األكرب فحاول استهداف العمالء األثرياء وبعض الفنادق الراقية

 

تعترب خدمات التنظيف مرشوًعا ناجحا واحد افضل افكار مشاريع صغ�ة ناجحة ومربحة 

خاّصة. جدا، ويحقق الكث� من األرباح غ� املتوقعة، باإلضافة إىل أنه ال يحتاج ألي مهارات 

�كنك ببساطة أ  تستثمر مبلغ بسيط من املال، لتحصل عىل عاهد أكرب وبرسعة كب�ة أيًضا. 

كل ما يجب أ  تقوم به هو أ  تقوم باستئجار مكتب مناسب، وتتعاقد مع مجموعة من 

 .ع�ل النظافة، وابدأ بتقديم خدماتك

ة عالية لتتفاجأ بعدد إ  جودة عملك هي العامل األسايس لنجاح العمل، فقط ابدأ بجود

الزباهن الذين �كن أ  تعمل معهم. �كنك تقديم خدمات التنظيف للمنازل، للمحالت، 

للرشكات واملؤسسات، وغ� ذلك. إ  أفضل طريقة لتسويق خدماتك هي أ  تقوم أوًال 

باإلعال  بشكل واسع عن طبيعة خدماتك وما �يزها عن بقية خدمات التنظيف االعتيادية، 

ك بعد ذلك أ  تقوم بزيارات ملختلف املحالت أو الرشكات لتعرض خدماتك عليها، أو �كن

�كنك أ  تعمل بشكل خ�ي عىل تنظيف مدرسة أو أي مؤسسة عامة وتقوم باإلضاءة عىل 

 .جودة عملك
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يعترب مرشوع غسيل السيارات من املشاريع الناجحة للغاية. حيث ستمتلك عمالء 

يحتاجو  لخدماتك بشكل منتظم، واملنافسة لن تكو  شديدة للغاية، وهناك دائًا مجال 

كب� لزيادة الخدمات أو التفاصيل بهدف زيادة األسعار، و�كنك التعاقد مع ع�ل بأسعار 

 .مناسبة

ال قررت العمل عىل هذا النشاط التجاري، فعليك أ  تبدأ جغسلة صغ�ة يف سوق يف ح

أصغر، حتى تحرتف قواعد العمل ومن ثم تنطلق وتسعى للتحول إىل منشأة أكرب، يف سوق 

 .أكث تنافسية

 

�كنك استغالل خربتك ومهارتك يف التدريب الريايض وتوظيفها يف إحدى املشاريع الرابحة، 

حيث تتمثل فكرة هذا املرشوع، يف تقديم خدمات التدريب الريايض باإلضافة إىل 

 .استشارات يف مجال التغذية وأسلوب الحياة الصحي

و تدريب زباهنك عىل مجموعة من الت�رين الرياضية اليومية، كل ما عليك القيام به ه

ومراقبة عادات طعامهم وحياتهم اليومية، لتقدم لهم النصاهح في� يتعلق باألوقات 

 .املناسبة للتمرين وطبيعة الطعام وتوزيع الوجبات اليومية وغ� ذلك

دة خدماتك، وابدأ بالطبع وقبل أي يشء، يجب أ  تكو  أنت نفسك مثاًال جيًدا عىل جو 

بإنشاء صفحة عىل فيسبوك تقدم فيها بعض النصاهح والتجارب الناجحة لتقوم بتسويق 

نفسك كمدرب ناجح. ابدأ بعد ذلك بالرتويج لخدماتك وضع األسعار املناسبة لتنافس بها 

 .النوادي الرياضية
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دراسة جدوى ملرشوع هي دراسة يجب أ  تقوم بها قبل أ  تبدأ بتنفيذ مرشوعك أياً كا  

 :حجمه ونوعه، والنتيجة تكو  باإلجابة عن سؤال�

السؤال األول: هل تستطيع أ  تقوم بتنفيذ مرشوعك، أي يعني أنه يقبل التنفيذ؟ فإذا 

ستقوم بتنفيذ املرشوع، يعني ما هي  كانت إجابتك نعم انتقل إىل السؤال الثا� وهو: كيف

الخطوات التي يجب أ  تقوم بها لتنفيذ املرشوع بالتفاصيل؟ املرشوع هو مجموعة أع�ل 

 .أو أنشطة تقوم باستهالك موارد، بهدف أ  تحصل عىل نتيجة

 .معه سهلتوضيحِ جميع أفكار أو تفاصيل املرشوع حتى يكو  التعامل  •

تساعد املستثمر عىل االختيار ب� الفرص املتاحة له حتى يستثمر مرشوعه بالطريقة  •

 .السليمة

تعترب النتاهج التي تتوصل إليها من دراسة الجدوى هي الوسيلة حتى تتابع مراحل  •

 .تنفيذ املرشوع

تحقيق الهدف من عمل املرشوع، والذي يؤدي للحصول عىل نفع مادي، أو وصوله  •

 .جة معينةلنتي

 .تعمل عىل تحديد مصادر تقوم بتوف� دخل املرشوع •
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 :دراسة الجدوى للمرشوع تسعى لتحقيق العديد من األهداف، وهي

 .وضع أساليب مختلفة تساعدك يف التعامل مع مرشوعك بأساليب حديثة ومتطورة •

ية، مثل: مصطلح القيمة املاليّة، تساعدك يف فهم مصطلحات تخص املشاريع االقتصاد •

 .أو األدوات الفنية، أو وساهل االستث�ر

دراسة الحالة العامة للسوق، والتي تهساعدك يف أ  تتعرف عىل حجم الطلب عىل  •

 .األشياء املستخرجة من مرشوعك

قيا  أي آثار تنتج عن املرشوع عليك وعىل االقتصاد بصفة عامة، ويسهم هذا يف  •

 .يتك يف استمرارك يف املرشوع، أو اختيارك ملرشوع بدالً منهتحديدك إلمكان

اختيار أفراد وتوظيفهم ممن لديهم الخربة يف مجال املرشوعات االقتصادية، م�  •

 .سيوفر دعم مهني لكافة مراحل تنفيذ مرشوعك

 

 :عة خطوات، وهيتشتمل طرق عمل دراسة جدوى ناجحة ملرشوع مجمو 

وهي بتحديدك جميع االحتياجات يف البيئة التي تحيط جرشوعك، فيجب أ  تقوم بدراسة 

حاجات النا  الغ� مشبعة عند بعض النا  وتقوم باستهدافها عن طريق مرشوعك؛ أل  

عدم تحقيق اعت�دك وتركيزك عىل االحتياجات املهشبعة قد ينتج عنها فشل مرشوعك و 

هدفه ونجاحه، ويجب عليك أ  تختار فكرة مميزة ملرشوعك، وتكو  مختلفة عن أي أفكار 

ملرشوعات أخرى، فال بد أ  تبتعد عن تكرارك ألفكار مشاريع موجودة بالفعل مسبقاً، لهذا 

 .فهام جداً أ  تبحث عن فكرة ل يفكر فيها أي شخص يف وقت سابق
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نات االقتصاديّة هي بيانات بسيطة وال تتطلب أي تكلفة أو نفقات كب�ة حتى تقوم البيا

بتجميعها، ولكن البيانات قد تحتاج إىل تحليل دقيق وبالتفصيل للسوق الذي تستهدفه، 

وتقوم بقيا  نسبة العرض والطلب، واملنافسات املتواجدة من ب� املرشوعات األهخرى. 

أكد من عدم وجود أي مشاكل كب�ة تنعك من تنفيذ مرشوعك وهذه البيانات هدفها أ  تت

 .يف الواقع

تشتمل البيانات االقتصادية عىل مجموعة معلومات رهيسية تقوم بتقديم دعم كامل 

 :للمرشوع، مثل

 .مدى حاجة النا  إليه أي مدى احتياج بعض األفراد إليه يف مجتمعنا •

ل، أو املوظف�، واملوقع مثل املبنى، أو املادة التي يحتاجها املرشوع وهي تشمل: املا •

مكتب أو محل أو غ�ها من املواقع، وأيضاً السلع أو املواد التي تحتاجها حتى تبدأ 

 .تنفيذ مرشوعك

تعمل عىل تحديد كافة املراحل الخاصة بنمو مرشوعك؛ حيث أ  مرشوعك يبدأ  •

رى من �وه حتى بحجم صغ� بشكل تجريبي، ثم ينتقل من املراحل مرحلة تلو األهخ

يكرب حجمه، واألمر أيضاً يحدث مع األرباح التي تتوقع أ  تحققها بعد نجاح كل 

 .مراحل �و مرشوعك

ستساعدك يف أ  تهقدر التكاليف التي قمت بتخصيصها ملرشوعك، والتي تعتمد  •

بشكل أسايس عىل رأ  مالك املهتاح لديك، وخطتك املالية التي ستطبقها حتى تنفذ 

 .حل مرشوعك، والتي تساعد يف معرفتك لقيمة نفقاتك وإيراداتككافة مرا
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هي مرحلة هدفها أ  توفر بعض البداهل التي �كنك أ  تستخدمها بدالً من البيانات التي 

تم رفضها، والتي من الصعب أ  تقوم بتطبيقها بسبب وجود عاهق اقتصادي، أو مايل، أو 

أ  يكوَ  كل بديل من البيانات يتساوى مع نفس القيمة من نوع عاهق استث�ري، ويجب 

البيانات األصلية، ولكن يكو  مختلفاً عنها يف قيمتها املالية، أو طريقة تطبيقها التي تتبعها 

يف خطة دراسة الجدوى باالقتصاد، ويجب أ  تكو  حريص عىل تقييم البداهل قبل التنفيذ 

 .مع املرشوع، وأنها ستؤدي املهمة املطلوبةوبعده حتى تتأكد من أنها تتوافق 

هذه هي آخر مرحلة لعمل دراسة جدوى، فهي تقرر إذا كا  هذا املرشوع يستحق أ  

تقوم بتنفيذه أم ال، وهذه املرحلة بها بيانات ومعلومات كاملة ونهاهية ومفصلة بشكل 

 :أكرب، وتقوم بتطبيق هذه الخطوات

 .قم بعمل دراسة بالتفصيل للسوق أو ملجال مرشوعك التي تريد أ  تتعامل معه •

ادر  كافة مستلزمات املرشوع ومتطلَباته املادية بالتفاصيل من قيامك بتقييم مايل  •

 .ملرشوعك

لجوهك للموظف� واملختص� يف مجاالت إدارة وتسويق وتخطيط ومحاسبة وغ�هم  •

 .حسبها وتقوم بتحليلها بكل دقةحتى تجمع معلومات الزمة حتى ت

 .بارش يف تنفيذ مرشوعك •
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 دراسة السوق •

تحديد مدى استيعاب السوق للسلعة جعرفة حجم الطلب املتوقع عليه، وذلك من  .1

خالل دراسة من هم املستهلكو ، الكميات املستهلكة وتوقعات زيادة أو نقصا  

 .ب عىل السوقالطل

تحديد الحصة يف السوق من خالل مقارنة الكمية املعروضة من السلع والكمية  .2

املطلوبة من خالل مقارنة الكمية املعروضة من السلع والكمية املطلوبة من خالل 

 .فهم أساليب املنافسة املتبعة

لوب تحديد حجم املبيعات آخذين بع� االعتبار سياسة التسع�، وجودة اإلنتاج وأس .3

 .التوزيع والرتويج

 الدراسة الفنية •

 .تحديد األصول الثابتة جعرفة املوقع املالهم والبناء واملعدالت الالزمة للتصنيع .1

 .تحديد متطلبات اإلنتاج من مواد خام، وع�ل ومرافق عامة .2

عملية التخزين، ومدة الدورة تحديد عملية اإلنتاج من حيث مراحل اإلنتاج حتى  .3

 .اإلنتاجية، والكمية املنتجة فيها

 الدراسة املالية •

التكاليف التأسيسية: وهى التكاليف التي تدفع مرة واحدة وال تسرتد وتكو  مرتبطة  -أ

 .(جيل، واستشارات ودراساتبإعداد لبدء العمل (الرسوم القانونية، ورسوم الرتخيص والتس
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التكاليف الرأس�لية: وهى تكلفة الحصول عىل عنارص اإلنتاج (األرض، واملبا�، واآلالت  -ب

 .واملعدات) وترصف مرة واحدة قبل بداية اإلنتاج ولكن �كن اسرتجاعها عن طريق البيع

ملدة الدورة  التكاليف التشغيلية: وهى التكاليف الناتجة من عملية اإلنتاج، وتحسب -ج

 .اإلنتاجية الواحدة باألخذ يف ع� االعتبار تواريخ التكاليف الثابتة

التكاليف الثابتة: وهى التكلفة الالزمة لتشغيل املرشوع، أي أنها ال تتغ� بتغ� حجم  .1

 .اإلنتاج كإيجار األرض، والصيانة الدورية والرواتب

وى اإلنتاج، أي أنها تتغ� مع التكاليف املتغ�ة: وهى التكاليف التي ترتبط جست .2

 .حجم اإلنتاج وتشمل مواد خام، وأجرة الع�ل، وفوات� طاقة

مجموع التكاليف الكلية للمرشوع: وتثل مجموع التكاليف املذكورة أعاله للبدء بقيام  -د

 .وتشغيل املرشوع

ات املباعة مرضوبة بسعرها، وهى الدخل النقدي اإليرادات الشهرية : وتثل الكمي -أ

 .الشهري باملرشوع

 .التكاليف التشغيلية الشهرية: وهى مجموع التكاليف الثابتة واملتغ�ة الشهرية-ب

الربح الشهري اإلج�يل: وهو عبارة عن الدخل املتبقي من املبيعات بعد طرح التكاليف  -ج

 .التشغيلية

يف هذه الخطوة سيتم طرح جميع املصاريف الغ� نقدية من الربح اإلج�يل، (مثل اإلهالك 

 .(ومعدل التكاليف التأسيسية، وتكاليف التمويل كالفاهدة البنكية

 الربح الصايف الشهري = اإليرادات الشهرية ـ املصاريف الشهرية

 (اإليرادات الشهرية : (من الخطوة الثانية-أ
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ملصاريف الشهرية الكلية: هي عبارة عن مجموع املصاريف النقدية وغ� النقدية ا -ب

وتشمل التكاليف التشغيلية الشهرية، ومعدل التكاليف التأسيسية الشهري وإهالك اآلالت 

 .(والبناء الشهري، وتكلفة التمويل الشهري (وتتمثل غالباً بالفاهدة الشهرية

ة عن الدخل املتبقي من املبيعات بعد طرح املصاريف الربح الشهري الصايف: وهو عبار  -ج

 . .الشهرية الكلية

 :: االختبارات املالية5الخطوة 

حساب نقطة التعادل: وتتمثل نقطة التعادل بالنقطة التي عندها ال يحقق املرشوع أي 

 .ربح أو خسارة ويكو  فيها مجموع اإليرادات مساوي للتكاليف التشغيلية

ادل: وهى النقطة التي عندها تتساوى عندها التكاليف التشغيلية مع حساب نقطة التع -أ

اإليرادات، قبل هذه النقطة يحقق املرشوع خساهر وبعد هذه النقطة يبدأ املرشوع 

 .بتحقيق ربح تشغييل

حساب العاهد عىل االستث�ر: وهو نسبة صاىف الربح السنوي إىل التكاليف الكلية –ب 

نسبة االستث�ر التي ستسرتجع بعد سنة كاملة من البدء  للمرشوع، هذه النسبة تثل

 .باملرشوع

 ملخص : الدراسة املالية

حساب التكاليف الكلية للمرشوع عن طريق جمع التكاليف الرأس�لية والتكاليف  .1

 .التأسيسية، والتكاليف التشغيلية، وتحديد حجم االستث�ر

كاليف التشغيل الشهرية من حساب الربح اإلج�يل الشهري املتوقع وذلك بطرح ت .2

 .العواهد الشهرية

 .حساب الربح الصايف الشهري بطرح املصاريف الكلية الشهرية من العواهد الشهرية .3

قم بعمل جدول التدفق النقدي بتحديد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من  .4

 .املرشوع خالل فرتة زمنية معينة

 : وع عن طريقعمل االختبارات املالية لقيا  جدوى املرش  .5
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 .حساب نقطة التعادل -أ

 العاهد عىل االستث�ر -ب

 :وأخ�ا نصيحة هامة لنجاح دراسة الجدوى

عند عملك لدراسة جدوى ناجحة ملرشوع يجب عليك أ  ال تترسع بالتنفيذ؛ أل  فشلك يف 

مرشوعك يف دراسته عىل الورق سيكو  سهل أكث من فشله أثناء التنفيذ؛ أل  فشلك عىل 

رق يكو  أقل تكلفة مادياً و�كنك أ  تصحح عيوب املرشوع بسهولة، قد كتب العديد الو 

، والتي قد ساعدت كث�اً من املستثمرين عىل دراسة الجدوى من الكتب ومقاالت عن

 .مبارشتهم بعمل دراسة جدوى ملرشوعاتهم
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ملرشوعك حتى اال  فأنت تخرس العديد من  متجر الكرتو� ا  كنت ال تتلك موقع او

لفرص السهلة للحصول عىل عمالء جدد ملرشوعك باالضافة اىل سهولة التواصل وبناء عالقة ا

قوية مع عمالهك الحالي� ىف تقديم كل املعلومات والدعم الالزم لهم بعد قيامهم برشاء 

منتجك واملوقع االلكرتو� لة العديد من املزايا والفواهد ملرشوعك سواء كا  مرشوع صغ� 

 او كب�

وبتكلقة بسيطة جدا والذى �كنك انشاهة بنفسك دو   انشاء موقع الكرتو� ا  سهولةك� 

الحاجة اىل مربمج ودو  الحاجة اىل خربة سابقة يزيل كل الحواجز املوجودة سابقا والتى 

 كانت تعيق بناء موقع الكرتو�

واختيار موقع الستضافته  domain ات العملية إلنشاء موقع تتطلب حجز إسمالخطو 

واستخدام احد برامج تصميم املواقع ومع ذلك هناك بعض املواقع التي تتيح لك خدمات 

الدوم� واإلستضافة مجانًا او بتكلفة بسيطة جدا ولكن يجب ا  تعلم عن رشوط املوقع 

 .بهذا الشأ 

التى ننصح بها استضافة دوم� كوم ا  اردت  افضل رشكات االستضافة العاملية ومن •

تصميم موقعك من خالل مصمم مواقع احرتاىف وسهل االستخدام والذى �كنك من 

 انشاء موقعك ىف دقاهق بسيطة وايضا بتكلفة منخفضة جدا

االلكرتو� من خالل مصمم املواقع االحرتىف من دوم�  �كنك البدء ىف انشاء موقعك •

  من هنا كوم
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هوست  واستضافة بلوهوست وا  اردت انشاء مدونة ووردبريس فهناك استضافة •

 والتى �كنك من خالله� انشاء موقع ووردبريس راهع جاتور

إ  كنت ال تستطيع أ  تنشئ موقع �كنك أ  تنشئ مدونة تتحدث عن عملك، وهي عادة 

ولكن يجب مراعاة أ  يكو  شكلها محرتف قدر  انشاء مدونة بلوجر ما تكو  مجانية مثل

اإلمكا  يناسب طبيعة منتجاتك ك� يجب أ  تحاف  عىل نرش إسم عملك ومعلومات عن 

 .كيفية اإلتصال املبارش بك وموقعك عىل الخريطة

تذكر وجود بعض املنتجات املجانية كهدايا أو غ�ها لك تشجع النا  عىل  ومن املفضل أ 

 .الدخول إىل مدونة أع�لك والتعرف عليها

أهم ما تقدمه مواقع التواصل اإلجت�عي هذه األيام هو تجمع عدد كب� من النا  

 كب� مثل فيس بوك و تويرت و يوتيوب ووالعالقات يف مكا  واحد دو  الحاجة إىل مجهود 

LinkedIn  والعديد غ�ها. و�كنك حينها أ  تستخدمها للرتويج ملنتجك جنتهى السهولة

ججرد أ  تعلن عن وجوده عىل هذا املوقع بالطريقة التي تناسب املوقع نفسه ك� أنه من 

 .املهم أ  تحاف  عىل أ  يعرف متابعيك كل ما هو جديد عن منتجك

خطوتك االساسية هنا ا  تقوم بانشاء حساب ملوقع مرشوعك عىل شبكات التواصل ف

االجت�عى االكث استخداما واهمها الفيس بوك وتويرت وانستجرام وسناب شات ومتابعة 

  النرش اليومى فيها والرد عىل تعليقات املتابع�

�كنك االستعانة  �كنك ىف البداية عمل ذلك بنفسك اذا كا  لديك عدد عمالء صغ� او

باملواقع التى تقدم هذة الخدمات بتكلفة بسيطة مثل مواقع الخدمات املصغرة مثل 

اشهر منصات  فايفر منصة الخدمات املصغرة االوىل ىف الوطن العرب وموقع خمسات موقع

الخدمات املصغرة العاملية والتى ستجد بها العديد من خدمات ادارة ومتابعة صفحات 

 دوالر فقط 5التواصل االجت�عى بدءا من 
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ة بريدية تنشئها تأت يف من املفيد أ  تقوم بارسال كل ما هو جديد عن رشكتك إىل قائ

شكل نرشة إخبارية شهرية جذابة للعمالء بحيث تشجعهم عىل إقتناء خدماتك أو 

منتجاتك. ك� أنه من املفيد أ  تشجع أصدقاءك للتحدث عنك ونرش عملك كخدمة منهم 

 .لك

ويعترب التسويق عرب الربيد االلكرتو� احد افضل الطرق فعالية للوصول اىل عمالهك 

ول عىل رد فعل رسيع منهم حيث ا  الجميع اال  يتفقد بريدة االلكرتو� بشكل والحص

 يومى ويتفاعل مع الربيد االلكرتو� الذى يصل الية بشكل رسيع

فحاول دائا استغالل ذلك وطلب الربيد االلكرتو� لكل املهتم� جرشوعك سواء كا  من 

ى الخاصة بك وهناك العديد من خالل موقعك االلكرتو� او صفحات التواصل االجت�ع

املواقع التى �كنك من خاللها ادارة حمالت الربيد االلكرتو� وتقدم لك العديد من االدوات 

مثل تصميم صفحات هبوط يتم من خاللها تجميع الربيد االلكرتو� وايضا من خالل انشاء 

دد متى ترسل ك� حمالت مسبقة ومجدولة حيث تقوم باضافة رساهل الربيد االلكرتو� وتح

�كنك ايضا تحديد من يقوم بفتح الرساهل ومن يتفاعل معها بشكل كب� وبذلك �كنك 

 ارسال عروض خاصة لة م� يضمن لك تفاعل ومبيعات اكث

ومن اشهر ادوات ادارة حمالت الربيد االلكرتو� التى �كنك االعت�د عليها 

  constantcontactهى

واحدة من افضل الطرق التى �كنك بها الوصول اىل عمالء مستهدف� ملرشوعك او موقعك 

االلكرتو� هى محركات البحث مثل جوجل وبينج فعندما يبحث شخص عن منتج او 

بعض املوضوعات املتعلقة جرشوعك او موقعك االلكرتو� فيجد موقعك خدمة او 

االلكرتو� وبالتاىل تكسب زاهر جديد والذى �كنك تحويلة اىل عميل ومشرتى لخدماتك 

 بسهولة
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ولك تقوم بذلك فيجب ا  تكو  صفحات موقعك ىف الصفحة االوىل ىف محركات البحث 

ك والتى تسمى بالكل�ت املفتاحية و�كنك عند البحث عن كل�ت معينة تتعلق ججال

 تصدر نتاهج البحث من خالل طريقت�

وهى طريقة مجانية ولكنها تحتاج  SEO تهيئة موقعك ملحركات البحث اى السيو .1

بعض الوقت حيث تقوم بتحس� موقعك داخليا وخارجيا ليظهر موقعك ىف النتاهج 

 يوتيوب �كنك من خاللها تعلم االوىل وهناك العديد من الفيديوهات املجانية عىل

 السيو وتحس� موقعك ملحركات البحث

االعالنات املدفوعة عىل محركات البحث وهى طريقة عملية ورسيعة حيث �كنك  .2

عمل اعال  مدفوع ملوقعك منذ اليوم االول النطالق موقعك ليظهر موقعك 

ديدها اعت�دا عىل االلكرتو� ىف اول النتاهج عند البحث عن كل�ت معينة تقوم بتح

ال  تكلة  bing ads مجالك و�كنك البدء بعمل حمالت اعالنية عىل موقع بينج

دوالر  100النقرات اىل موقعك ارخص باالضافة اىل انها توفر كوبو  بقيمة 

 للمستخدم� الجدد

لتعلم   Microsoft Ads كيفية انشاء حمالت اعالنية عىل  Bing Adsو�كنك الرجوع اىل

دوالر  100كيفية انشاء حمالت اعالنية عىل بينج باالضافة اىل الحصول عىل كوبو  بقيمة 

  �كنك البدء بة ىف ترويج مرشوعك

هم أ  تتحدث معهم وجًها بالطبع سيمس مرشوعك طبقة معينة من النا  لذلك من امل

لوجه عن طريق عروض التقديم يف أماكن معينة ورشح كيفية إدارة أع�لك أو رشح جزء 

 .منها بشكل مجا� لك يتعرف النا  عليك بشكل أكرب
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يسمحو  بإتاحة أماكن لإلعال  بشكل مجا� عن  Craigslist هناك مواقع ك� جوجل و

أو خدماتك وكل ما عليك فعله هو أ  تنشئ حساب عىل هذه املواقع وتكتب أع�لك 

 .املعلومات التي تريدها أ  تظهر عن عملك يف اإلعال 

الغرف التجارية هي منظ�ت تتيح لك الكث� من اإلتصاالت خاصة الغرف التجارية 

املختلفة ليست األجنبية فقط بل والعربية  األمريكية والتي تتحدث عن الكث� يف األسواق

أيًضا فهي تتحدث عن الكث� من املعلومات التي �كن أال تكو  عىل دراية بها أنت صاحب 

العمل يف الدولة ك� �كنها أ  تقدم لك العروض التعليمية والدعم املايل الذي تحتاج ولكن 

طيك الكث� من املهارات يف فن يجب أ  تدر  الرشوط أوًال وقبل كل شئ واألهم أنها تع

 .التسويق واألع�ل

وبناًء عىل ذلك سأقوم هنا بجمع عدد من املواقع املفيدة يف إطالق املشاريع أو املبادرة أو 

األفكار الجديدة، بعضها اخترص عيل التعاو  مع مصمم�، وبعضها سيساعدك يف عمل 

ها سيساعدك يف إنشاء هوية فيديو ترويجي عن مرشوعك، وترجمة أفكارك، بل إّ  بعض

 !كاملة للمرشوع، وهناك ما سيساعدك يف إنشاء موقعك اإللكرتو� بنفسك

حاولت الرتكيزعىل املواقع التي تقدم خدماتها بشكل مجا�، سواء كنت يف مرحلة انطالقك 

األشياء لتمكّنك من ترجمة أفكارك أو يف مرحلة عرض فكرتك، فأنت تحتاج عدًدا من 

 . لآلخرين سواء كانوا عمالء أو مستثمرين
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�ثل الشعار والهوية أهمية كب�ة لكل مرشوع، فه� يعتربا  املرآة األوىل التي يراها 

ل أ  تختار العميل، ويساه�  يف تكوين الصورة الذهنية عن مرشوعك أو فكرتك. حاو 

شعاًرا مميزًا وليس معقًدا! شعار يوصل الفكرة لرشيحتك املستهدفة ويوصل هدف 

مرشوعك ببساطة، حدد ألوا  هويتك واجعلها بسيطًة ومريحًة للع�، واستخدمها يف 

 .شعارك، موقعك، حسابات التواصل االجت�عي الخاصة بك

 موقع خمسات خدمات تصميم الشعارات االحرتافية عىل •

  موقع فايفر خدمات تصميم لوجو احرتاىف عىل •

  | LOGASTERرتنتصانع ومنتج الشعار مجانًا | برنامج لتصميم الشعار عرب اإلن •

• DesignMantic: The Design  Logo Design | Web & Graphic Services |

Shop 

�ت وكأنّك محرتف، و�كّنك املوقع من ترجمة أفكارك ك� موقع راهع �كّنك من التصمي

تشاء دو  الحاجة للتعاو  مع مصمم�، أو استخدام أحد برامج التصميم االحرتافية، ك� 

 !أنّه يوفر �اذَج متعددة لكل ما �كن أ  تحتاجه وأكث

• Canva –Your Designs  

• easel.ly | create and share visual ideas using infographics 

بإمكانك أ  تنِشئ موقعك اإللكرتو� الخاص سواٌء كا  مدونًة شخصيًة تعرض فيها أفكارك، 

ع�لك، أو حتى موقع تجاري لرشكتك أو كمتجر الكرتو�! دو  أو كمعرض ملرشوعك، أو ا

 :الحاجة ألي خربات برمجية باستخدام األدوات التالية
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هنا ىف املدونة لتتعرف عىل اهم املواقع والطرق  ستضافة املواقعا و�كنك الرجوع اىل قسم

النشاء وتصميم موقع الكرتو� وكيف �كنك القيام بذلك بنفسك مجانا او بتكلفة بسيطة 

 جدا

 !ستحتاج لعرض فكرتك بطريقة حيوية أكث من الصور

ض أو فيديو، أو صنع فيديو موشن عرب العديد هنا بعض املواقع التي تساعدك يف إنشاء عر 

 .من الن�ذج املتنوعة

• The Easy Online Tool for Animated Video | Moovly 

• esentations, Websites and MoreCreate & Share Amazing Pr –Emaze  

• powtoon –Awesome Videos & Presentations  
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