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 E-managementاإلدارةًاإللكترونيةً-أولاً

االنتقااال مااج إنجاااا الم اااميم  وتقااديا الخاادمام ال امااة مااج 

مااج لجاال الطريقااة التقليديااة اليدويااة إلااا التااكل االلكتروناا   
.  االستخداا األمثل للوقم والمال والجهد
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– Electronic Business:األعمالًاإللكترونية
EB) ً)
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اعمال 
الكترونية

ةغير تجاري تجارية



E-governmentالحكومةًاإللكترونيةً

األعمال اإلدارية والخدمام الحكومية باستخداا وسائل •

اءة بهدف تحقيق الكف،ًملتكنولوجيا الم لومام واالتصا

هيل وتس  وخلق حالة مج التفافية والمسؤولية  والفاعلية
بهاتبادل الم لومام بيج األجهاة الحكومية والوسط المحيط
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اإلدارة اإللكترونية خصائص

قاإلدارة اإللكترونية إدارة بي لورا•

3/17/20205



،اإلدارةًاإللكترونيةًإدارةًبالًمكان

اجة حيث يمكج الحصول علا الخدمام والم لومام عج طريق االنترنم دوج الح•
.إلا ايارة المؤسسام

3/17/20206



اإلدارةًاإللكترونيةًإدارةًبالًزمان

.ال تتقيد بال طل وساعام الدواا الرسم 

3/17/20207



:محاورًالحكومةًاإللكترونيةً

محور حكومة إلا حكومة

Government 2 Government (G2G) 
محور حكومة إلا مواطج

(G2C) Government 2 Customer
محور حكومة إلا قطاع خاص

(G2B) Government 2 Business
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الحاجة   ؟؟؟؟

سرعة االداء •

تخفيض التكاليف •

تحسيج الجودة •

ايادة رضا•
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:أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية-رابعا  

إجَّ التحول إلا اإلدارة االلكترونية •

رفاهية لا ضرورة   ؟؟؟؟
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متطلبات تطبيق التجارة اإللكترونية

11

التهيئةً:ًالمطلبًاألول-أولاً•

اً• التغيير:ًالمطلبًالثانيً-ثانيا

اً• التكاملًفيًاألعمالًوأنظمةً:ًالمطلبًالثالث-ثالثا

المعلوماتيةً

الت اوج مع القطاع الخاص : المطلب الرابع-راب ا  •



:التهيئة-1م

مبواباوإنتاءالتحتية البناتوفيرلخيمجوتتا

ضمجالم لومامتبادلف واألمجالثقةضماجمعاالنترنم 

.البوابامهذه

رغينتائجإلايقينا  سيقودالمدروسغيرفالدخول
محسوبة 
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التغيير : 2م

ظيمية  والثقافة التن  ويتمل النواح  البترية
.  والقانونية واإلدارية
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التغيير: المطلب الثاني-ثانيا  

:البشريةًالتغييرًفيًالمواردً•

ر تركيباااة إجَّ تطبياااق اإلدارة اإللكترونياااة  ماااج تااا ن  لج ي غي  ااا•

حيااث ياااداد الطلااب علااا محترفاا   ال ماال داخاال المؤسسااام
ليدي التقاستخداا الحاسب واالنترنم ويتراجع دور الموظف 
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:التنظيمية  التغيير في الثقافة 

لبام إذا كاج التغيير ف  نوعية الموارد البترية إحدى متط•

ائدة ضمج تطبيق اإلدارة اإللكترونية  فإج تغيير الثقافة الس

المنظمة ه  المطلب األكثر إلحاحا  

(  ال ي غي  ر هللا قوماَ حتا يغيروا ما ف  لنفسها)•
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تشريعية والالقانونية تهيئة البيئة : المطلب الرابع 

  مجرد ال يكفللم اميم االلكترونية تنظيا قانون  لي وضع 

إصدار نظاا خاص بتجريا االعتداء علا الت اميم 

اإللكترونية  وإنما يلاا إصدار نظاا خاص ينظا التجارة 

اإللكترونية  علا نحو ما لصدرت  ال ديد مج الدول  ونظاا

ليامة خاص ينظا التوقيع اإللكترون  الذي ي د إحدى األدوام ا

.  للت اميم اإللكترونية
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إيناس األموي :الدكتورة 
1المحاضرة 



















:السلع االلكترونية 

:  يتوافر حالياً نوعان من السع التي يمكن شراؤها الكترونيا

لى الشبكة المنتجات أو البضائع االلكترونية التي يمكن استالمها أو إرسالها للعميل فورا ع❑
ومات رقمية شكل بيانات أو معلفىوهى المنتجات التي يمكن تحويلها إلى ملفات الكترونية 

.مثل برامج الكمبيوتر وما شابه 

مات رقمية منتجات ال يمكن تسليمها الكترونيا نظرا لعم إمكانية تحويلها إلى ملفات أو معلو❑
اء وطريقة ويقصر دور التجارة االلكترونية هنا في مرحلة الدعاية واالتفاق على أسعار الشر

.التسليم  وهذه السلع يتم شحنها إلى المشترى من خالل وسيلة نقل مناسبة 

اآللي تعد وعموما فإن السلع الخدمية أو القابلة لتحويلها إلى ملفات ويتم نقلها عبر الحاسب
أهم أنماط التجارة االلكترونية ومن أهمها خدمات البريد االلكتروني والخدمات المالية 

واالنترنت المصرفي





:مراحل التجارة االلكترونية

:تمر التجارة االلكترونية بعدة مراحل 

: المرحلة االولى 

د التعرف على المنتجات المطلوب تداولها ومواصفاتها وبدائلها وشروط السدا
الخ ....وأسلوب التسليم

من وهذه المرحلة هي التي تمكن المستهلك من التسوق من خالل الحاسب الشخصى
.أي مكان وإلى أي مكان واختيار ما يناسبه



:المرحلة الثانية

لتحويل إلى حالة قبول السلعة لفىهي مرحلة تسليم المنتجات ويتم ذلك إما الكترونيا 
.ملفاتملفات كبرامج الكمبيوتر أو من خالل الشحن في حالة استحالة التحويل إلى

:المرحلة الثالثة

:سائلوهى تتعلق بسداد قيمة البضاعة المشترة وهى تتم الكترونيا من خالل عدة و



:  الدفع النقدي االلكتروني-أ

بأنهانيةااللكتروالنقودتعرف)االلكترونيةالنقوداستخدامطريقعنويتم
فيماهابالعميليحتفظحيثمادىشكلفيتداولهايتمالملموسةغيروسيلة
فيلحاسبلالصلبالقرصعلىعليهاالحفاظيتمااللكترونيةبالمحفظةيسمى
نععبارةوهىالذكيةالبطاقاتفيعليهاالتحفظيتمأوتمامامؤمنهمنطقة

حملهاوحفظهايمكن(كاردالماستر–الفيزا)االئتمانبطاقاتحجمفيبطاقات
منمكانأيمنواإلضافةبالخصمالقيامإمكانيةلهااألساسيةوالميزةبسهولة
.(المعلوماتلتخزينذاكرةبهاالكترونيةرقائقمنتحويهماخالل



:الشيكات االلكترونية-ب

لورقي وهى شيكات تحرر باستخدام الحواسب وهى تأخذ نفس مسارات الشيك ا
د االلكتروني حساب المستفيد وهو ينتقل بالبريفىمنذ لحظة صدورها حتى قيده 

تفيد أيضا من مصدره إلى المستفيد بعد توقيعه الكترونيا وبعد استالمه المس
حسابه فىوني يوقعه الكترونيا ويرسله بالبريد االلكتروني بإشعار إيداع الكتر

.  البنكي







المتجر االلكتروني
E-STORES

المحاضرة

الدكتورة إيناس االموي 
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بكافةةكاملدرايةإلىوصحيحسليمبشكلاإللكترونيةالتجارةمجالفيالبدءيحتاج
متعلقةالالعملياتوكذلكالشاملبمفهومهااإللكترونيةالتجارةعليهاتقومالتيالمقومات

أونالين،للبيعإلكترونيموقعأوإلكترونيمتجرامتالكأوإنشاءمرحلةتأتيثمومنبها،
إلكترونيبشكلاألرباحتحصيلثمومنوبيعهالمنتجعرضخاللهمنالتُجارلكافةيمكن

.أخطاءأومشقةأوتعبأيدونكاملديناميكي



المتجر اإللكتروني 

جقققا  كتالو)يحقققإ إمكانيقققة إجقققراء كافقققة العمليقققا  التجاريقققة بقققين الشقققركة وعمال  قققا يتضقققمن 
داد و قوا م األصناف و األسعار و نماذج طلبا  الشراء و أسقباب السق، المنتجا  أو الخدما   

بققاط لققذلك ف ققو بحاجققة لبرمجيققا  و أدوا  تققامين و الحمايققة و ن ققم االرت، التحققويال  الماليققة 
المالي للسداد و استثمارا  
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تعريف المتجر االلكتروني 

ات أو عبارة عن منصة لبيع وشراء السلع سواء كانت منتج•
خدمات أو معلومات عبر شبكة اإلنترنت، 

اجر وهو مجال يزدهر بقوة في السنوات األخيرة بعد صعود مؤشرات تعداد المت•
ياإللكترونية والمتسوقين عبر اإلنترنت علي الصعيد العربي والدول



مميزا  المتجرااللكتروني 

: يوفر لك امتالك متجر إلكتروني الكثير من المزايا مقارنة بامتالك متجر حقيقي•

.ال يوجد إيجار يجب دفعه•

.  يمكنك الوصول لماليين األشخاص بكل س ولة من منزلك•

.بيعهترغبفكرة منتج مميّز إذا أرد  أن تنشأ متجًرا إلكترونيًّا، فمن المتوقع أنك تملك 

ضع في االعتبار أن هناك أشياء معيّنة تكون مناسبة وفعّالة للبيع عبر اإلنترن ،

نيه على أرض حين أن بيع أشياء أخرى قد يكون أكثر صعوبة لعدم تمّكن العميل من رؤيت ا بعيفى
الواقع

واصل مع على أّي حال، يجب أن تثإ ثقة تامة في قيمة منتجك وإال سيكون من الصعب عليك الت. 
العمالء
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حدد المنتج الذي ترغب ببيعه
:  بعض األس لة التي ينبغي التفكير في ا

عبر اإلنترن ؟إرسالةهل يحتاج منتجك إلى شحن أم أنّه منتج رقمي يمكن 

ا فقط من كل منتج، أم سيكون المنتج واحدً ( أكثر من قطعة)هل ستمتلك مخزونًا •
؟(كعمل فني، أو مواد أثريّة)

في بيع هل ترغب ببيع مجموعة مختلفة من المنتجا  أم أنّك تخّطط للتخّصص•
نوع محّدد من المنتجا ، كبيع القمصان أو الكتب فقط؟

لبية طلبا  هل تصنع المنتج بنفسك؟ إذا كان الوضع كذلك، تأّكد من قدرتك على ت•
.قم ببناء عالقة عمل مع موّرد يمكن االعتماد عليه. العمالء

حث عن شركا  قم بالب. صنع المنتج بنفسك، فستحتاج لمصنع جيّدتنتويإذا لم •
.مختلفة حتى تجد المصنع المناسب لتنفيذ فكرتك

.  حّدد طريقة شحن منتجاتك•
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تعريف المنتج االلكتروني 
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تبالك:مثلالشا عة عبر اإلنترن  ( الرقمية)وجد الكثير من المنتجا  اإللكترونية •
ال واتف االلكترونية والتي ساهم  في االستعاضة ب ا عن الكتب الورقية ومنتشرة على

.الذكية

.الدورا  التعليمية والتي ساهم  في استقطاب عدد كبير الرواد•

.You Tubeمقاطع الفيديو ومنتشرة على الموقع الش ير •

.الصور الفوتوغرافية والتي اصبح  تخضع لقوانين محكمة•

.وما هو غير مجاني Google Playالتطبيقا  االلكترونية والتي من ا ما هو مجاني عبر •

تطبيقا  ال واتف المحمولة الذكية•

الكتب و المجال  االلكترونية•

•



ناجح تجر الكترونيخطوات إنشاء م

.اسم عنوانه على الشبكة : تأسيس ال وية -1
.بناء الموقع الجذاب -2
موقع مساحة اللجوء إلى شركا  استضافة المواقع التي توفر لل:    االستضافة -3

على                                                                                                                          
.الخادم، البرمجيا ، 
.ة مثل خدمة ختم الموقع اآلمن الخاص ليعرض كرمز أمان و ثق:    التامين -4
.توفر طرق السداد االلكتروني -5
.اختبار الموقع -6
.مثل تسجيله على محركا  البحث : ترويج الموقع -7
14. دعم المصداقية و الخصوصية و إعالنه -8



مقومات إنشاء متجر إلكتروني احترافي-ثانيًا

االتفاق مع مزود خدمة إنشاء متاجر إلكترونية-1•

ف أول مقوم أساسي في رحلة إنشاء متجر إلكتروني احترافي هو إيجاد مزود خدمة محتر•
رغب في ا يساعدك بشكل فعال على إطالق متجرك اإللكتروني بالخصا ص والمزايا التي ت

.والتي يجب أن تميز متجرك عن أي متجر إلكتروني أخر منافس

 ا في وقد يساعدك مزود الخدمة هذا في توفير مع م هذه المقوما  التي سوف نتعرف علي•
.التاليهالفقرا  

ترونية ويتوفر في العالم العربي عدد كبير ومحترف من مزودي خدمة إطالق المتاجر اإللك•
مزايا االحترافية، التي يمكنك االختيار فيما بين م والمقارنة بين مجموعة الخدما  وال

. واألسعار الُمقدمة من قبل م
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امتالك اسم نطاق خاص بالمتجر-2

طاق أو المقوم الثاني في قا مة أهم المقوما  األساسية إلنشاء متجر إلكتروني، هو امتالك اسم ن•
“Domain” يكون خاص بالمتجر اإللكتروني ويحمل اسمه.

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في اسم النطاق الخاص بمتجرك اإللكتروني؛ من
يجب أن . نأهم ا أن يكون س ل الكتابة والتذكر وكذلك س ل الوصول من قبل المستخدمين والمتسوقي

يكون االسم مميًّزا أيًضا حيث أن مع م األسماء المعروفة ستكون محجوزة بالفعل

جيل أسماء ابحث عن شركة متخّصصة في تس.. اختر اسًما قصيًرا، وملفتًا، وس ل االستذكار•
ا كان اسم إذ. النطاقا  وقم بتجربة أسماء مختلفة حتى تحصل على اسم غير محجوز يناسب عملك

تعبّر عن ا، قم باستبدال األرقام بحروف. النطاق الذي اخترته محجوًزا، فعليك باإلبداع واالبتكار
.أو حاول إضافة كلما  أخرى، أو جّرب الرموز المتاحة

مشاب ة إذا كان االسم الذي ترغب به محجوًزا، ستوفّر شركة تسجيل أسماء النطاقا  اقتراحا •
.لتس يل األمر عليك



.صّمم موقعك اإللكتروني( 3

.نيابة عنكيمكنك إما تصميم موقعك بنفسك، أو تعيين مصّمم مواقع لتصميم الموقع بال•

لشراء يجب أن ينصب تركيزك على عرض منتجاتك بشكل أنيإ وواضح وجعل عملية ا•
ما كان كل-للغاية مبرهًجاال تنخدع وتحاول جعل الموقع . س لة بقدر المستطاع للعمالء

.الموقع بسيًطا وواضًحا، كلّما كان ذلك أفضل لتجربة التسوق عبر اإلنترن 

رسال الموقع طريقة لجمع عناوين البريد اإللكتروني حتى تتمكن من إبتضميينقم •
. اإلعالنا  والعروض لعمال ك

.راء بالكامليجب أاّل تتطلّب عملية الشراء أكثر من نقرتين ليتمّكن العميل من إتمام الش•

.اختر عدد ألوان قليل، وأنواع خطوط محدودة•
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توفير وسيلة دفع إلكتروني آمنة

ضمن أهم وأخطر مقوما  إنشاء متجر إلكتروني، هو توفير وسيلة آمنة للدفع يمكن يأتي 
ي من خالل ا إرسال واستقبال األموال إلكترونيًا بين العميل وصاحب المتجر اإللكترون

.بشكل فعال وآمن وس ل
تجاهل ا أو اليمكنفالدفع اإللكتروني أحد أهم مقوما  التجارة اإللكترونية التي 

االستس ال في توفيرها داخل المتجر
ا وهناك العديد من بوابا  الدفع التي توفر خدما  إرسال واستقبال األموال إلكترونيً . 

وتعمل في الوطن العربي، والتي توفر مجموعة متميزة من المزايا والخدما  
.والخصا ص سواء للمتسوق أو صاحب المتجر

وتتم هذه الخدمة اإلستالمإتاحة خدمة الدفع عند بجانب الدفع عبر متجرك يمكن
بواسطة بعض شركا  البريد السريع وأش رها علي المستوي العربي شركة أرامكس، 

.حيث يقوم مندوب الشركة بتسليم الشحنة للمشتري وتحصيل المبلغ المطلوب



امتالك وسيلة شحن سريعة ومتميزة( 4
افر ال تكتمل علمية التجارة اإللكترونية بأي حال من األحوال دون تو•

لطلب وسيلة شحن مميزة، يمكن من خالل ا توصيل المنتج بعد تأكيد ا
. عليه إلى منزل العميل أو المتسوق

ط التي لذلك يُعد توفير أكثر من وسيلة شحن أحد أهم المقوما  والشرو•
يقوم علي ا إنشاء متجر إلكتروني

دمات ا وهناك مجموعة كبيرة ومتميزة من شركا  الشحن التي تتوافر خ•
ادية، في مختلف دول العالم العربي وتقدم خدما  شحن ممتازة واقتص

وغيرها من شركا  آرامكس“، وشركة ”دي إتش إل“على رأس ا شركة 
.الشحن العاملة في الوطن العربي



وضع سياسات واضحة للمتجر اإللكتروني( 5

بد وأن أي موقع ويب على شبكة اإلنترن  بشكل عام وأي متجر إلكتروني بشكل خاص ال•
رونية، أي يتضمن سياسا  واضحة تحكم العالقة بين طرفي المعامال  في التجارة اإللكت

تاجر أن ا توضح حقوق وواجبا  كاًل من العميل أو المتسوق وكذلك التُجار أصحاب الم
.اإللكترونية

:وسياسا  المتجر يُقصد ب ا نوعين أساسين من السياسا  هما •

.A سياسة الخصوصية

.Bشروط وبنود االستخدام.

.



بعة من قبل هنا الوسا ل الُمتيُقصد بسياسة الخصوصية •
المتجر أو موقع البيع من أجل حماية بيانا  

ومعلوما  العميل بشكل آمن بعيد عن السرقة أو 
االختراق 

قصد ب ا فيُ فيما يتعلإ بسياسا  وشروط االستخدام •
ع بأي البنود المعمول ب ا عند استخدام المتجر أو التمت
من خدماته والتي تعمل كوثيقة أو عقد عمل بين 

، المتسوق وصاحب المتجر، وتضم سياسة اإلرجاع
من وسياسة شحن المنتجا ، وسياسة الدفع، وغيرها

.سياسا  االستخدام



توافر أنظمة وأمكنة تخزين جيدة لدى المتجر( 6

ي، يجب كضرورة ملحة في طريإ توفير أهم مقوما  إنشاء متجر إلكتروني عربي احتراف•
جا  عليك الوعي بضرورة توفير أن مة تخزين جيدة وأماكن آمنة يمكنك تخزين المنت

د الطلب علي ا داخل ا، والتي تتسلم من ا شركا  الشحن الُمتعاقد مع ا المنتجا  التي تم تأكي
._مكان الشحن_حتى يتم توصيل ا إلى منزل العميل 

وما  جدير بالذكر أن نشير إلى أن توفير ن ام وأماكن تخزين جيدة كمقوم أساسي من مق•
جا  تختلف إنشاء متجر إلكتروني يتوقف على طبيعة المنتج الذي يعرضه المتجر، فالمنت
إلى أن مة فيما بين ا في حاجات ا إلى أن مة التخزين، ف ناك بعض المنتجا  التي تحتاج

تخزين محكمة حتى يمكن الحفا  على جودت ا وحمايت ا من التلف



خدمة عمالء محترفة على مدار الساعة( 7

جربة توفير فريإ خدمة عمالء محترفة ونشطة يُعد واحد من أبرز العوامل التي توفر ت•
تسوق ممتازة ومحترفة عبر متجرك اإللكتروني، 

رب فمن الضروري ان يتمكن العميل من الوصول في أي وق  إلى فريإ خدمة عمالء ُمد•
ي طريقه للرد على استفساراته واالستماع إلى شكواه وحل المشاكل والعقبا  التي تقف ف

عند التسوق داخل المتجر على مدار الساع

مكن من في هذا الصدد البد أن نشير إلى أنه من الضروري كذلك توفير أكثر من وسيلة ي•
خالل ا للعميل التواصل مع فريإ خدمة العمالء في أي وق ، على رأس هذه الوسا ل 

يد أو البر–أو عن طريإ المكالما  التليفونية –ان مة الدردشة على رسا ل الموقع )
(.اإللكتروني



استقطاب العمالء واالحتفاظ بهم( 8

من األساليب االجتماعىتعّد منّصا  التواصل .تويتربترويج متجرك من خالل فيسبوك و •
الم مة واألساسية لألعمال التجارية، وخاصة األعمال التجارية اإللكترونية من ناحية

حة المتجر بصف" اإلعجاب"قم بإنشاء حساب لمتجرك، وقم بتشجيع الناس على . تسويقية
مالء قم بتقديم حوافز للع. محتويا  الصفحة إلش ار المتجر وجذب العمالء" مشاركة"و

.فعاليا يمكنك عرض خصم أو هدية مجانية للعمالء الذين يشاركون في ال. لترويج متجرك

ض احرص دا ًما على تحديث صفحتك ونشر معلوما  تخص المنتجا ، ونشر العرو•
.الجديدة
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مبادئ 

يمثل العميل جوهر العمل التسويقي ضمن معطيات الفكر التسويقي الحديث،•

.  جميع أصول المنظمة ليس لها قيمة بدون وجود العميل•

نتجها أن الواجب األساسي للمنظمة هو اجتذاب العمالء للتعامل في السلع والخدمات التي ت•
إن الوسيلة األساسية لجذب العمالء هو وعدهم بتحقيق اإلشباع المطلوب لحاجاتهم 

0ورغباتهم

من إشباع أن الواجب األساسي للتسويق هو تعريف وشرح وتقديم هذه الوعود للعمالء التأكد•
. (هذه الرغبات



مبادئ التسويق واالتصال بالعمالء 



مفهوم التواصل مع العمالء وخصائصه

ن واليوم تسعى المنظمة جاهدة إلى تأسيس عالقة وطيدة ومتميزة مع عمالئها، معتبرة أ•
ئم فحسب، بل معادلة النجاح ال تستند إلى الترويج االبتكاري أو المنتج المتميز والسعر المال

عميل تعتمد بالدرجة األولى على بناء عالقة ناجحة بين المنظمة وعمالئها تمهد إلشباع ال
.وكسب رضاءه

ترجم هذا االهتمام بمفهوم الرضا•



ها حيث يعد  ً مفهوم التواصل أساسا  ًمهما، عند سعي المنظمة لتعزيز عالقاتها مع عمالئ•
.تشكل معرفة العمالء  الخطوة األولى واألساسية إلقامة عالقة معهم

شكل ولن تستطيع أي منظمة من تفهم احتياجات ورغبات العمالء إال إذا تعرفت عليهم ب•
.  صحيح

عليةاالستمرارية  والتفا: فالتواصل يضيف بعدين مهمين على مفهوم االتصال ً وهما



قي الفرق بين التواصل التسويقي و االتصال التسوي

قي التسويالتصالتبدأ عملية التواصل التسويقي بعميلة ا•

.  نحو عمالءهاباتجاه واحد من المنظمة وهو اتصال •

المنظمة وال يمكن ان يحدث تواصل تسويقي ع العمالء لتعريفهم ب•
لتي تحاول مجموعة لوسائل اومنتجاتها ها المنظمة من دون 

رة أو المنظمة من خاللها إبالغ وتذكير المستهلكين بصورة مباش
. غير مباشرة عن المنتجات التي تقوم بإنتاجها

ن بما تقدمه مباإلقناع المستمر بل يمتد الى رغبة المنظمة ، •
حصل عليها بتلك المنافع التي يلمستمراالتذكير منتجات فضال عن 

.العميل من تعامله التسويقي مع المنظمة

إلدامة صلة العالقة المتبادلة مع المنظمة،    •



تفاعل: ......... التواصل•

إلشباع رغبات العميل 



،التواصل التسويقي هو مفهوم أكثر شموليه واستمرارية من االتصال التسويقي•

اتصال



لمنظمة تحتاج المنظمة صور لمتكاملة األبعاد والزوايا لعمالئها  وهذا بدوره يفرض على ا•
صال مع العمالء بدال من االتالتفاعل والحوار لمبني على عملية التواصل ااالخذ بمفهوم 
.احادي الجانب

نسى أن و يتوجب على المنظمة أثناء سعيها لبناء عالقات متينة ودائمة مع العمالء، أال ت•
ال يمثالن هدفين تسعى إلى تحقيقهما تطوير نشاطهاالرضا والوالء 

ولكنهما يعتبران وسيلتين مهمتين للمنافسة والبقاء وتحقيق األرباح•



الهدف من التواصل التسويقي 



الهدف من التواصل التسويقي 

العمالءحاجاتفهم •

التغذية المرتدة للعمالء •

قياس رضا العمالء •

األداء مع المتوقع، ومعرفة حجم الفجوة بينهما إن )
.(  وجدت

التطوير التقويموالتصحيح و ▪

كسب الرضا ▪

كسب الوالء ▪



LOYALTY



كررسلوك شرائي مت....... موقف ايجابي للعميل....الوالء 

(  ديم    والء العميل هو استمرار العميل في والئه للمنظمة وشراء منتجاتها، بالرغم من تق•
الشركات المنافسة منتجات أفضل وأرخص



وسائل وأدوات التواصل اإللكترونية مع العمالء 



وسائل وأدوات التواصل اإللكتروني مع العمالء

ع المنظمة، وعلى الرغم من بقاء الهاتف والتواصل المباشر قنوات مفضلة لتواصل العميل م•

 ً مع العمالءتحسين العالقة في اال ان االنترنيت والتكنولوجيا المرتبطة به تلعب دور مهما
مستندات حيث يسمح التواصل االلكتروني للعميل  الحصول على جواب   برسوم أو مقاطع ً

اتصوتية ومصورمرفقا ات توضيحية

. كما يوفر عنصري التفاعلية والسرعة في عملية التواصل•





أنماط العمالء اإللكترونيين وخصائصهم الشرائية



الطرق االلكترونية للتواصل مع العمالء •



الموقع االلكتروني



البريد االلكتروني 



formumsمجموعات النقاش 



المنتديات االلكترونية 

ة يجمع األشخاص من ذوي االهتمامات المشتركاإلنترنتهو موقع على ملتقيمنتدى أو 
.األفكار والنقاشليتبادلوا

فتراضي في وهو اجتماع ا. نتاليوزالمنتديات الحديثة انتشارا اوسع بكثير من التقنية األم •
، التي هي تواصل افتراضي في مكان وزمان واحددردشة اإلنترنتمكان واحد بخالف 

باعتبار المكان هو الصفحة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


المدونات االلكترونية 



ن : معجم الوسيط• ن الكتب. أنشأه أو جمعه(: الديوان ) دوَّ : و دوَّ
.جمعها ورتبها، وهي كلمة معربة

دفتر و هو ال” الديوان“هي في العصور القديمة كانت تٌنسب إلى 
في ” ندو  “الذي يٌكتب فيه أسماء الجيش و أهل العطاء و تعبر كلمة 

ن أسماء “سياق جملة ما، عن جمع و ترتيب، كمثال  أيمن دو 
Blog.و لهذا كانت منها كلمة مدونة أو” األصدقاء في ورقة

التي تأتي  bloggersبمعنى مدونة أو  Blogو حقيقة كلمة 
يا و أما ترجمتها إلى كلمة مدونة كان وصف[. مدونون]بمعنى مدونين 

فٌحذفت  web logهي اختصار لكلمة  blogليس حرفيا، ألن كلمة 
وانتشرت الكلمة  blog. لتصبح Logمع الـ  bو ٌضمت الـ  weالـ 

ب و تٌنطق في البالد العربية بلهجات مختلفة، فمثال في مصر تٌكت
و في دول المغرب العربي أيضا[ بلوج]



شبكات التواصل االجتماعي 



محاضرة اإلعالن االلكتروني

الدكتورة إيناس األموي
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اإلعالن االلكتروني
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جملةةمختلفصناعةاإلنترنتشبكةعلىاإللكترونياإلعالنيبدو
زيونيالتلفأواإلذاعياإلعالنوحتىالمطبوع،اإلعالنعنوتفصيالا 
«وغلغ»تقودهاعالميةتجارةاليومأضحتجداا،الفتيةالصناعةوهذه

.أرباحهامعظموتجني-اإللكترونيالبحثآلياتكبرى-

ا  علىأمامنايقفزالذياإلعالنهذاحقيقةحولالسؤالعنوجوابا
إنتاجهتقودالتيوالسياسةمعيَّن،موقععننبحثعندماالكمبيوترشاشة
المحاضرةهذهفينعرضجدواه،وحتىونشره

الهتماملوالمثيرحينا ًالمزعجاإللكتروني،باإلعالنالخاصةالعملآلية
.حالياصناعتهتواجهالتيالتحدياتوأهمالمختلفةوأنواعهآخر،حينا ً



:اإلعالن االلكترونيومن هنا 

لترويج هو طريقة حديثة فتحت نطاقًا واسعًا للشركات ورجال اإلعمال ل
ي عالم واإلعالن بسهولة عبر االنترنت وكذلك لتواكب التطور الملحوظ ف

ترنت من أهم التكنولوجيا واالنترنت فأصبح الترويج عن طريق شبكة االن
.عوامل نجاح تسويق المنتج حيث ال غنى عنه

ا لتوجه الجمهور للمواد االلكترونية أكثر من المطبوعةرنظأيضا •

شار كذلك يمكن لإلعالن عن طريق االنترنت إن يصل ألبعد حدود وانت
.السلعة بشكل سريع جدًا ولمجموعة أوسع 



أنواع اإلعالنات االلكترونية

أوصورأورسائللعرضمحجوزةمساحةعنعبارةوهي•
امإحجفيتأتيوالمساحةاالنترنتمواقععلىتجاريةإعالنات
كثافةبالتحكميمكنكااللكترونياإلعالنفيإنحيث،مختلفة
دافاالستهإلىباإلضافةاالنطباعاتبزيادةيتمثلوهذااإلعالن
.دقةبكلوالرجالالنساءاستهداففيمكنكالجنسحسب



:  اإلعالن األفقي)1

ا، وتنةالنوع متواجدهذا  درج ضةمنه في كل المواقع اإللكترونيةة تقريبةا
شةارك من التنويعةات فةي الشةكل والمضةمون، إال أن جميعهةا يتد العدي

رونةةةي إن نقةةةرتم عليهةةةا، ينفةةةتا أمةةةامكم الموقةةةع اإللكت: وظيفةةةة أساسةةةية
. المعلَن عنه

هةةذا النةةوع مةةن اإلعالنةةات هةةو أول نةةوع ظهةةر بةةين األنةةواع الموجةةودة 
ا  .حاليا



:الجانبياإلعالن( 2

ا باإلعالن ناطا السحاب، ويمتاز عن النوع األو ل ويُعرف أيضا
بكسل وأكثر، فيما يقارب600، حيث قد يصل طوله إلى الـ بعموديته

ي تأثير هذا النوع أقوى، وكذلك فاعليته ف. بكسل120عرضه الـ 
ا ينزل هذا إيصال رسالة المعلن إلى المتصفا، ذلك ألنه ال يختفي حالم
ب، أي في األخير إلى أسفل الصفحة اإللكترونية، بل يبقى إلى الجان

.مرأى المتصفا، وهذا يزيد من فرص النقر عليه
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(نماط التي تزعجنا األمن ):اإلعالنانًالقافزًوالمتسلل(3ً

ة خاصةة ، كما يدل عليه اسةمه، يقفةز فةي صةفحة إلكترونيةاإلعالنًالقافز•
ا مةةا دد وهةةو يخبةةم الموقةةع الةةذي تكونةةون بصةة. بةةه حالمةةا تةةدخلون موقعةةا

تصةةفحه، مةةا يجبةةركم علةةى إغةةال  اإلعةةالن أو إزاحتةةه علةةى األقةةل، مةةا 
ا  .يجعله مزعجا

سفل المواد التي مشابه لنظيره القافز، إال أنه يتسلَّل أ:ًاإلعالنًالمتسل ِّل•
ا بعةةض الشةةيء هةةذا، . تكونةةون بصةةدد قراءتهةةا، مةةا يجعلةةه أقةةل إزعاجةةا

والنوعةةان معتمةةدان رغةةم إزعاجهمةةا، حيةةث إنهمةةا فةةي نهايةةة األمةةر أكثةةر 
.همافاعلية من اإلعالن األفقي مثالا، ويزيدان من فرص النقر علي



:ًًاإلعالنًالطائر(4ً

ا • .  عما نتكلملو كنتم في موقعٍ إلكتروني يستخدمه، سوف تعرفون حتما
بدأ فما أن تفتحوا الموقع الذي تنشدونه حتى يظهر معه اإلعالن، وي

.ثانية30و الـ 5بالطيران فو  الصفحة لمدة تتراوح بين الـ 

ا ما أثناء رحلته هذه، يعو  اإلعالن رؤيتكم لما تحاولون قراءته، وغ• البا
ا، إال أن العديد من اإلعال نات يعو  قدرتكم على تحريك الفأرة أيضا

د بزر ٍ يغلقها إن شئتم أن تعودوا فوراا إلى ال صفحة الطائرة مزوَّ
عنى أنه هذا النوع هو أقرب األنواع لإلعالنات التلفزيونية، بم. األصلية

.يقاطع ما كان المستخدم بصدد فعله في سبيل عرض اإلعالن



االعالن االلكتروني عبر الهاتف الجوال( 5

ا شكل الرسائل القصيرة الت• ي نتلقاهةا يأخذ هذا اإلعالن الذي نعرفه جميعا
نةةا أن فجةةأة علةةى هواتفنةةا الجوالةةة، وفةةي أي وقةةت يشةةاءه المرسةةل، لتخبر
فالنيةة المتجر الفالنةي يعةرض تنةزيالت علةى األسةعار، أو أن الشةركة ال

وتسةةما تقنيةةة الهواتةةف الجوالةةة .. أطلقةةت خدمةةة جديةةدة، ومةةا إلةةى ذلةةك
ناعة، بتجاوز شركات اإلعالن والوسطاء ومنهجهم التقليدي في هذه الص

قةام إذ يكفي أن يكون المعلةن قةد جمةع فةي قاعةدة بياناتةه مجموعةة مةن أر
ب الهواتةةف، وعنةةدما يريةةد أن يعلةةن عةةن بضةةاعته، مةةا عليةةه إال أن يكتةة

ل ، تصة«إرسةال إلةى الجميةع»رسالة قصةيرة، وبكبسةة زر واحةدة علةى 
رسالته إلى اآلالف



:أنواعًأخرىً•

ا ليست اإلعالنات الواردة أعاله سوى نماذج مما قد يطالع المتصةف    . ا يوميةا
قليديةةة بعةةض األنةةواع األخةةرى تشةةمل أفةةالم فيةةديو قصةةيرة ضةةمن الرقعةةة الت

م ، وإعالنةةةةات شةةةةرائية يحةةةةتفظ بهةةةةا المسةةةةتخد(أفقيةةةةةا كانةةةةت أو عموديةةةةة)
ا )ويسةةتخدمها لةةدى نقطةةة البيةةع  ا مصةةغ(اإللكترونيةةة طبعةةا رة تةةأتي ، وألعابةةا

.ضمن الرقعة، وغيرها من األشكال

جعةل مجتمع اإلعالن اإللكتروني هذا في سعي دائم إليجةاد وسةائل جديةدة ل
السةلعة المتصفا ينقر على اإلعةالن، وفةي أفضةل األحةوال، لجعلةه يشةتري

.المعلن عنها



اإلعالناتًالمقاطعةً.1

:





:مثال 



مميزات اإلعالن االلكتروني

مةةة يمكةةن للموقةةع أن يوصةةل رسةةالتك للماليةةين مةةع إقامةةة عالقةةة دائ-1•
ومستمرة مع عمالئك

ليف التكلفةةة المنخفضةةة لإلعةةالن علةةى االنترنةةت مةةع عةةدم وجةةود تكةةا-2•
الطباعة واإلنتاج

لفةةت انتبةةاه تةةوفير اسةةتخدام الوسةةائط التقنيةةة والفنيةةة المتعةةددة التةةي ت-3•
.المشاهد 

إمكانية فحص تقبل السو  لمنتج أو خدمة جديدة -4•
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مميزات اإلعالن االلكترونيتابع ـ 

عة لوحة سرعة معرفة نتائج الحملة اإلعالنية والتسويقية عن طريق متاب-5
.التحكم الخاصة بالمعلن 

محددة تخصيص ظهور اإلعالن لفئة مستهدفة أو تحديده للظهور في أوقات-6
.من اليوم أو من أيام األسبوع 

دمين تثبيت اسم منتجك أو شركتك لدى قاعدة واسعة من الزوار والمستخ-7
.في مختلف أنحاء العالم 

.السرعة والمرونة-8
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االلكترونياإلعالنأطراف 

قةد . هو مالك الموقع الةذي يحتةوي مسةاحةا مةا لإلعةالن:الناشرالطرفًاألولً
ا، أو خدمةا إضافية تؤمنها الهواتة ا إلكترونيا ف الجوالةة، يكون الموقع هذا موقعا

. يةأو لعبة فيديو، المهم أن يكون موصوالا بباقي الشبكة العنكبوت

ا فموقةةع جريةةدة يوميةةة معيَّنةةة هةةو مثةةالذ عةةن ناشةةر، وذلةةك ألننةةا نجةةد فيةة ه رقعةةا
اإلضةافية،  iPhoneكذلك الحال مع خةدمات هةاتف الةـ. مخصصة لإلعالنات
ومع لعبة الفيديو 

(Project Gotham).. ا أن مواقةع البحةث اإللكترونة -ي يجةدر بالةذكر أيضةا
هةةةي -وغيرهةةةا« مايكروسةةةوفت»و«يةةةاهو»و« غوغةةةل»كتلةةةك التةةةي تملكهةةةا 

حتةوي جميعها مواقع ناشةرة، بمعنةى أنهةا موجةودة علةى الشةبكة العنكبوتيةة وت
ا مخصصة لإلعالنات .رقعا
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:المعلن :الطرف الثاني 

ى هةةو أيةةة جهةةة لةةديها بضةةاعة ترغةةب فةةي بيعهةةا، وبالتةةالي فةةي عرضةةها علةة
السةيارات فشةركات محركةات. ماليين المستخدمين علةى الشةبكة العنكبوتيةة

مثلهةةةا مثةةةل شةةةركات المرطبةةةات وغيرهةةةا الكثيةةةر مةةةن الشةةةركات الكبيةةةرة
والصغيرة، تندرج جميعها تحت عنوان المعلنين
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شركة اإلعالنات:الطرف الثالث 

لميزانية فهي تلك التي تتواصل مع المعلن، والتي تعمل على توظيف ا
ة ممكنة الموضوعة لإلعالن بأفضل شكل ممكن، بحيث يلقى أكبر نسب

ذلك أكان-وتقوم شركة اإلعالن بشراء المساحات من الناشر . من اإلقبال
ة وعادةا تأخذ حصة من الميزاني-مباشرةا أو عبر الوسيط اإلعالني

الموضوعة لإلعالن
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:الوسيط اإلعالني:الطرف الرابع 

هووو جهووة مسوونولة عوون شوورا  المسوواحات بأسووعار ر،يصووة موون الناشوور  
ط بعقود فيقوو  هوذا الوسوي. ومن ثم بيعها بأغلى للمعلن أو شركة اإلعوالن

بيورة مون صفقات شرا  مع عدد كبير من الناشرين  مكوناً بذلك جردةً ك
طا  بودور ويقوو  الوسو. الرقع اإلعالنية المختلفة الممكن بيعهوا بعود كلوك

اشوورون وكووال  البيووع لنبوواونهم  ولووذا غالبوواً مووا يسووتفيد موون ،وودماتهم الن
،اصوين األصغر حجماً  الذين ال يملكوون مينانيوة لتوظيوك وكوال  بيوع

« سون آد »وهنوا  ماوات الوسوطا  فوي السووك اإللكترونوي  مونهم . بهم
غيرهماو« مايكروسوفت»التابعة لـ « سنترآد»و  «غوغل»التابعة لـ 



التي تواجه تطبيق اإلعالن االلكترونيالتحديات

ا، ال يكفي وضع إعالن على صفحة إلكترونية لحث الم تصفا غالبا
بحوا ال سيما وأن المتصفحين اعتادوا اإلعالنات وقد أص. على الشراء

. ماهرين في تجاهلها

من في من هنا يمكن القول إن التحدي الرئيس في هذه التجارة اليوم يك
.المستخدم من دون األخذ من تجربة التصفا نفسهاجذبًاهتمامً

كثر نحو فواحدة من الطر  المتبعة تكمن في توجيه اإلعالنات أكثر فأ
قع المتصفحين، بمعنى اإلعراض عن توزيع اإلعالنات على الموا

رة تجمع اإللكترونية كيفما اتفق، والتحول بدل ذلك نحو أنظمة متطو   
المعلومات عن المتصفحين قبل إظهار اإلعالن



فةةي المبةةدأ، أمةةا فةةي الواقةةع فةةالن تعةةديل اإلعةةالن حسةةب الشةةخصهةةذا •
ن معلومةات خاصةة بالمسةتخ دم، كعمةره يتطلَّب من الشركات أن تخةز  
ون قد قام وجنسه ومعاشه وموقعه وباقي األبحاث اإللكترونية التي يك

بها، والعديد من هذه المعلومات شخصي، 

مةع معلومةات يبقى إذاا أن تنجا شبكات الوساطة في التوفيق ما بين ج•
كافيةةة البتكةةار إعالنةةات فعالةةة مةةن جهةةة، وبةةين عةةدم انتهةةاك حرمةةة 

المستخدمين الشخصية من جهة أخرى
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