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تمهيد
احلمدهلل الودود, املعطي بال حدود , املتف�سل على عباده , وال�سالة وال�سالم علي خري الأنام حممد بن عبداهلل عليه وعلى 

اآله و�سحبه اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم. 

اإن مما ل �سك فيه اأن التقنية اليوم هي لغة الع�سر , وهي اأف�سل و�سيلة للو�سول اإىل �سرائح كبرية من املجتمع بتكلفة اقل بكثري 
من غريها , وانطالقًا من قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ) ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز اأو بذل ذليل ( 
رواه اأحمد واحلاكم و�سححه ووافقه الذهبي و�سححه الألباين ,فقد خطى مكتب الدعوة بحي الرو�سة خطوات دعوية يف 

جمال التقنية عرب العديد من امل�ساريع والربامج منها :
 , الربتغالية   , الإ�سبانية   , الإجنليزية   ( هي  لغات  بع�سر   )www.IslamReligion.com( الإ�سالم  دين  موقع   -1
الأملانية , الفرن�سية , الإيطالية , الرو�سية , ال�سينية , اليابانية , الكورية ( ي�سلم عن طريقه اأكرث من ت�سعة اأ�سخا�ص يوميا .

. )www.NewMuslims.com( 2- موقع تعليم امل�سلم اجلديد
3- فريق جوال اخلري .

 ) ال�ساملة  املكتبة   ( ال�سخم  العملي  امل�سروع  مثل  الدعوة  تخدم  التي  والربامج  التطبيقات  العديد من  ورعاية  اإنتاج   -4
وبرنامج ) وهلل الأ�سماء احل�سنى ( و برنامج ) البطاقات الدعوية ( وكذلك برنامج ) تطبيق جوال اخلري ( و يف امل�ستقبل 

القريب بحول اهلل �سيتم اإنتاج العديد من الربامج التي تخدم امل�ساريع الدعوية املتنوعة .
 وليكتمل العقد , وي�ستمر العطاء والإنتاج , فقد راأى املكتب اأن يخو�ص غمار التقنية ب�سكل اأكرب وذلك عرب الو�سائل التقنية 
وو�سائل التوا�سل الجتماعي للدعوة والت�سويق للمكتب , ونحن هنا ن�سع بني يدي القارئ جتربة املكتب يف الن�سر والت�سويق 
عرب التقنية بجميع املجالت التي ا�ستطعنا خو�ص غمارها حتى الآن لت�ستفيد منها كل اجلهات واملوؤ�س�سات اخلريية , وكم 
ي�سعد فريق العمل لدينا باملالحظات والأفكار التطويرية لتجربتنا , كما اأنه على اأمت ال�ستعداد للم�ساعدة ومد يد العون لأي 

جهة ترغب يف خو�ص غمار هذا املجال .
واهلل من وراء الق�سد وهلل الأمر من قبل ومن بعد ..

صالح بن عبد اهلل الدليقان
 مدير المكتب
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مقدمة 

يف هـذه الوريقات �سنعر�ص جتربتنا العملية عرب امل�سارات التقنية التي بداأنا العمل عليها , و�سنحاول عر�سها بطريقة 
ت�ساعد كل جهة ترغب يف تطبيق بع�ص اأو كل ما �سنعر�سه هنا و�سيكون عملنا يف التقرير كما يلي :

•  اأرقام قبل البدء.  	
•  اآلية و مراحل العمل . 	
•  م�سار امل�ساريع واملطبوعات والت�ساميم .  	
•  م�سار التويرت .  	
•  م�سار الفي�سبوك .  	
•  م�سار املجموعات الربيدية . 	
•  م�سار الر�سائل الن�سية .  	
•  م�سار البالك بريي . 	
•  م�سار الوات�ص اأب .   	
•  م�سار قوقل و في�ص بوك اآدز . 	
•  ملحق اخلطط اخلا�سة بن�سر املحتوى . 	
•  اقرتاحات وتنبيهات عامة . 	
•  خامتة . 	
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ارقام قبل البدء 

الرقم المسار البيان العدد

28.988 املتابعني  تويرت  1

170.000 عدد املعجبني وال�سدقاء بجميع �سفحات املكتب في�ص بوك  2

8.826 عدد امل�سافني + عدد الذين نر�سل لهم عرب و�سيط خارجي بالك بريي  3

7634 عدد امل�سافني + عدد الذين نر�سل لهم عرب و�سيط خارجي وت�ص اأب  4

11.054 عدد امل�سافني ر�سائل ن�سية  5

1.000.000
عدد امل�سرتكني يف املجموعة الربيدية للمكتب + عدد الذين 

نر�سل لهم عرب و�سيط خارجي 
املجموعات الربيدية  6
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آلية و مراحل العمل
اأوًل: تكوين جلنة الن�سر الإلكرتوين ) فريق العمل (.

ثانيًا: حتديد امل�سارات التقنية التي �سيتم الن�سر عربها . 
ثالثًا: التدريب .

رابعًا: درا�سة املحتوى املوجود لال�ستفادة منه .
خام�سًا: و�سع خطة ن�سر املحتوى .

�ساد�سًا: جتهيز املحتوى الإ�سايف للن�سر .
�سابعًا: الجتماعات الدورية والتطوير امل�ستمر .
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أوالً : تكوين لجنة النشر االلكتروني ) فريق العمل (:

مت ت�سكيل جلنة الن�سر اللكرتوين وهي جلنة مكونة من موظفني داخل املكتب اأغلبهم لهم اأعمال اأ�سا�سية , وتعترب هذه 
مهمة اإ�سافية مكلف بها اإما لتميزه يف جمالة اأو لطبيعة عمله يف املكتب , وجتتمع اللجنة ب�سكل اأ�سبوعي ملتابعة العمل حيث 
يقدم كل م�سوؤول عن م�سار تقريرًا اأ�سبوعيًا حول م�ساره , بالإ�سافة اإىل الأعمال التي تطلب منه يف خالل الجتماعات , 

وقد ا�ستمر تطوير اللجنة وزيادة كوادرها حتى اأ�سبحت بال�سكل التايل :

مالحظات المهمة  مسمى الوظيفة
الرسمية بالمكتب الرقم

- رئي�ص اللجنة رئي�ص ق�سم العالقات 1

اإ�سافية  بها  مكلف  مهمة  تعترب 
لأعماله الأخرى يف ق�سم العالقات

ع�سو وم�سرف على فريق اإعداد املحتوى رئي�ص �سعبة الدعاية 
والإعالم 2

اإ�سافية  بها  مكلف  مهمة  تعترب 
لأعماله الأخرى يف ق�سم العالقات

وم�سوؤول  الت�ساميم  متابعة  عن  م�سوؤول 
املجموعات الربيدية 

رئي�ص وحدة الت�سميم 3

اإ�سافية  بها  مكلف  مهمة  تعترب 
لأعماله الأخرى يف ق�سم احلا�سب

والفي�ص  املوقع  على  املحتوى  ن�سر  عن  م�سوؤول 
بوك ومتابعة م�ستجدات التقنية وحل امل�سكالت 
التقنية التي تواجه فريق العمل و مكلف بالرد 
اأوقات  غري  يف  تويرت  عرب  ال�ستف�سارات  على 
اأع�ساء  عدة  بني  موزع  جدول  عرب  الدوام 

وم�سوؤول الدعاية عرب جوجل اد وردز ونحوها

رئي�ص �سعبة البوابة 
اللكرتونية

4

اإ�سافية  بها  مكلف  مهمة  تعترب 
لأعماله الأخرى يف ق�سم احلا�سب

م�سوؤول عن ر�سائل ) SMS ( الن�سية ومكلف 
غري  يف  تويرت  عرب  ال�ستف�سارات  على  بالرد 
اأوقات الدوام عربجدول موزع بني عدة اأع�ساء.

رئي�ص �سعبة الت�سغيل 
وال�سيانة 

5

متفرغ للعمل م�سوؤول عن الن�سر عرب التويرت و مكلف بالرد 
على ال�ستف�سارات عرب تويرت يف اأوقات الدوام 

من�سق اإداري – 
البوابة اللكرتونية

6

تعترب مهمة مكلف بها اإ�سافية 
لأعماله الأخرى يف ق�سم العالقات

م�سووؤل عن اإعداد اأخبار املكتب املنا�سبة للن�سر حمرر �سحفي 7

اأن  اإل  الأع�ساء  اأهمية جميع  رغم 
لأنه  الأهم  املناطة هنا هي  املهمة 
لفريق  املحتوى  جلميع  امل�سدر 

العمل

وامل�سوؤول  اب  الوات�ص  فريق  على  م�سرف 
واإعداد  املحتوى  ن�سر  خطة  متابعة  عن 

ومراجعةاملحتوى لكل م�سار ح�سب ما ينا�سبه

من�سق اإداري 
-  وحدة التحرير 

والن�سر
 ) العالقات العامة 

)

8

اإ�سافية  بها  مكلف  مهمة  تعترب 
لأعماله الأخرى فيق�سم العالقات م�سوؤول عن الن�سر عرب البالك بريي م�سور 9

يف  ر�سمي  موظف  ولي�ص  متعاون 
املكتب

ع�سو متخ�س�ص يف الت�سويق والن�سر اللكرتوين متعاون 10
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ثانيًا : تحديد المسارات التقنية التي سيتم النشر عبرها . 

من خالل الجتماعات الأولية مت حتديد امل�سارات التي ن�ستطيع العمل عربها وهي :
• املوقع التعريفي للمكتب.	
• املجموعات الربيدية .	
• التويرت .	
• الفي�سبوك .	
• الوات�ص اب .	
• البالك بريي .	
• الر�سائل الن�سية .	
• اليوتيوب ) حيث ين�سر فيه اإنتاج املكتب من املقاطع الدعوية والدعائية عرب اأق�سام املكتب وحاليا العمل جاري لتفعيل 	

فكرة خا�سة باملكتب يف اليوتيوب تن�سر عرب قناة خا�سة بها ( .
علمًا باأنه يتم الن�سر يف العديد من امل�سارات الأخرى مثل ) الن�ستجرام , keek .... ( ولكن الهتمام بامل�سارات 

ح�سب حجم انت�سار الربنامج بني امل�ستخدمني . 

ثالثًا : التدريب 

مت تدريب فريق العمل على ا�ستخدام هـذه التقنيات وفق م�سارين ) تقني – ت�سويقي ( عرب دورات متخ�س�سة ملدة ثالثة 
اأيام , وهذه لي�ست �سرورية بحيث ميكن البدء بالعمل بدونها ومن ثم حتديد مدى احلاجة لها .

رابعًا : دراسة المحتوى الموجود لدى المكتب :

متت درا�سة املحتوى املوجود لدى املكتب واكت�سفنا اأن لدينا كنز ثمني وهو :
• البو�سرتات والبرنات الدعوية من اإنتاج ق�سم الدعوة باللغة العربية ) قرابة 300 حمتوى دعوي م�سمم ب�سكل جذاب ( .	
• املحتوى ال�سوتي من اإنتاج ورعاية ق�سم الدعوة مثل ) يف ظالل ال�سرية ( .	
• اإنتاج فريق جوال اخلريامل�سموع واملرئي .	
• اإنتاج ق�سم اجلاليات امل�سموع واملرئي , ون�سر بع�ص من اأخبار التائبني واملهتدين .	
• املقاطع الدعوية املنتجة من جوال اخلري وق�سم الدعوة .) ونعني مقاطع الفيديو الدعوية الحرتافية التي تعر�ص يف 	

القنوات الف�سائية (.
• تقرير موقع دين الإ�سالم ال�سهري والذي يحوي اأكرث من 100 ق�سة عن م�سلم جديدماذا كان قبل الإ�سالم وبع�ص 	

املالحظات عنه .
• التعريف والدعاية مل�ساريعنا , وهنا نود التنبيه اأن كل جهة لها �سكل وجمال , واأن لديها نقاط قوة	

       ) دعوية – ت�سويقية (ت�ستطيع اأن تنطلق منها , كما ت�سمل الإعالن عن امل�ساريع الدعوية املبتكرة .
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خامسًا : وضع خطة نشر المحتوى:

اإعداد خطط ت�سويقية لكل م�سروع يف املوا�سم رم�سان واحلج  اإعداد خطة ملدة عام كامل وكذلك  قبل البدء بالعمل مت 
وميكن الطالع على اخلطط كاملة يف امللحق يف ال�سفحات ) 106-97 ( .

و تعترب هذه اخلطوة اأهم مرحلة لأننا بعد اأن انتهينا منها انطلق العمل ب�سكل �سل�ص وعرف كل �سخ�ص ما عليه طيلة العام 
, وميكن من خاللها معرفة ما �سري�سله املكتب بعد ع�سرة اأ�سهر من الآن مثاًل .

سادسًا : تجهيز المحتوى اإلضافي للنشر :

التواجد  اأجل  من  فقط  ولي�ص   , والتميز  للمناف�سة  كان  التقنية  امل�سارات  هذه  يف  املكتب  دخول  اأن  التنبيه  ينبغي  وهنا 
واحل�سور , ولذا كان لزامًا اأن يكون لدينا حمتوى دعوي بالكمية والكيفية املناف�سة حتت الطلب , و من املوؤكد اأن املحتوى 
املوجود لدينا لن يكفي للن�سر ولن يحقق التنوع املطلوب لذا مت التعاقد مع متخ�س�سني من خارج املكتب لإعداد ) 300 ( 

تغريدة منوعة �سهريًا و �سياغة ) 100 ( تغريدة من تقرير امل�سلمني اجلدد �سهريا مببلغ  .

سابعًا : االجتماعات الدورية والتطوير المستمر :

كان لجتماعات جلنة الن�سر الإلكرتوين ثمرة كربى يف تطوير العمل والو�سول اإىل ما و�سل اإليه املكتب , وذلك من خالل 
النقاط التالية : 

متابعة �سري خطة العمل .
• لزيادة 	 التويرت  الدعاية عرب  – فكرة  امل�سابقات  للعمل ) فكرة  امل�ستمر  التطوير  اأفكار واقرتاحات   طرح ومناق�سة 

املتابعني ونحوها ( .
•  تقييم كل مرحلة , وتقييم الأداء بعد تنفيذ الأفكار , وقيا�ص مدى فاعليتها .	
•  متابعة امل�ساكل الطارئة وحماولة اإيجاد احللول املنا�سبة لها على وجه ال�سرعة .	
•  عر�ص تقرير اأ�سبوعي جلميع امل�سارات �سنعر�ص منوذج له . اأنظر �سفحة )9( 	
• تنبيه : الجتماع نقرتح اأن يكون اأ�سبوعي اأو على الأقل كل اأ�سبوعني لأن الت�سارع التقني الجتماعي لن ينتظر قرارات 	

ت�سدر بعد اجتماع �سهري اأو كل �سهرين .
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عدد الرسائل األسبوعالشهر
الرسائل طلبات اإلضافةمجموع المضافينالمرسلة

الواردة
عدد 

النشر بمقابلالمحذوفين

جمادى 
األولى

رسالة 1 مدفوعة-2828261502313األول

-202559025267الثاني

-1526591152415الثالث

2627501101919الرابع

6000 رقم-89282637591276المجموع

whatsapp

عدد الرسائل األسبوعالشهر
الرسائل طلبات اإلضافةمجموع المضافينالمرسلة

الواردة
عدد 

النشر بمقابلالمحذوفين

جمادى 
األولى

رسالة 1 مدفوعة03548000األول

236348600الثاني

33634000الثالث

33634000الرابع

4000 رقم836348600المجموع

Twitter

الزيادة االسبوعية األسبوعالشهر
أعلى 4  أعلى 4 ريتويتإلغاء المتابعةالتغريداتللمتابعين

مالحظاتبالمفضلة

جمادى 
األولى

22201527353474األول

1548697036245الثاني

578457127940الثالث

1253666155863الرابع

55993322751733222المجموع الشهري

2898819632661733222المجموع الكلي

YoutubeSMS

الزيادة االسبوعية األسبوعالشهر
عدد الرسائل المقاطع الحديثةالمشتركينللمشاهدين

المرسلة
عدد 

اإلضافاتطلبات اإلضافةالمستفيدين

جمادى 
األولى

6098001105400األول

53618021105400الثاني

1833021105400الثالث

104928011105400الرابع

237757051105400المجموع الشهري

7789927044المجموع الكلي

Arrawdah.com

المجموعات مشاهدة األخبار المثبتةاالخبارالزيادات االسبوعيةاألسبوعالشهر
مالحظاتالبريدية

جمادى 
األولى

9896160514األول

105060579710الثاني

6185066068الثالث

90502756428الرابع

3563732601850المجموع الشهري

498500228122251289المجموع الكلي

Facebook

األصدقاء بالحساب األسبوعالشهر
الرسمي

المعجبين بصفحة 
الحساب الرسمي

المعجبين في صفحة 
فريق جوال الخير

المعجبين في 
صفحة عائدون 

إلى اهلل

المعجبين 
بصفحة على 
خطى الحبيب

المعجبين بصفحة صبرا يا 
نفسي معنا اهلل

جمادى 
األولى

-010009325522األول

0755111462299الثاني

108-038663063الثالث

06975203887الرابع

0283831961149292المجموع الشهري

50006942427838487729471851المجموع الكلي

-169213اجمالي عدد األصدقاء والمعجبين بجميع الصفحات والحساب الرئيسي :
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مقدمه .

اأوًل: الت�ساميم و املطبوعات وجمالت التوزيع .
ثانيًا: اآلية التوزيع وعدد املوزعني .

ثالثًا: تفا�سيل التكلفة املادية للتوزيع .
رابعًا: كميات التوزيع .

خام�سًا: افكار ت�سويقية ابداعيه . 
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لقد نهجنا يف هذا العام ل�سهر رم�سان املبارك نهجًا جديدًا من حيث ت�ساميم امل�ساريع ومن حيث 
وقت البدء وال�ستعداد فقد مت ال�سروع يف العمل من تاريخ 1433/3/1هـ اىل تاريخ 1433/8/15هـ 
ماينا�سب  وفق  التربع  لتاحة  ال�سابقة  امل�ساريع  وعملنا على جتزئة  م�ساريع جديده  ا�ستحدثنا  وقد 
امكانية املتربع وداأبنا جاهدين يف حماولة خلق بنية ا�سا�سية جيده ومرنه مع جميع انواع املتربعني 
ملزج جميع الذواق وفق المكانات املتاحه للمتربع ويف هذا التقرير �سوف ن�ستعر�ص لكم كل مايتعلق 
التعاقد  واآليات  الت�سويقيه  البداعية  والفكار  التوزيع  وطريقة  واملطبوعات  والت�ساميم  بامل�ساريع 

والتكاليف املادية وطريقة التوزيع جلميع املناطق يف اململكة العربية ال�سعودية  .  

لماذا مسار التصاميم والمطبوعات:-

قد يت�سائل ال�سخ�ص ما فائدة طبع هذا امل�سار يف كتيب للتعامل مع التقنية وعر�ص التجربة التقنية ؟

والجواب : يتلخص أنه ما لم يكن لديك محتوى تسويقي معد ومصمم بشكل جيد فال  تستطيع 
التسويق عبر املسارات التقنية ملشاريعك.

مقدمة 
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أوالً: التصاميم و المطبوعات ومجاالت التوزيع

مجال التوزيع والنشر      النوعالكميةالمشروعم

التقرير السنوي 1

 5000

)امكانية الزيادة 
حسب االحتياج 
وذلك لتحديث 

االنجازات(.

زوار المكتب والمراكز االعالمية كتاب ) تقرير(

برشور 200000مصابيح رمضان2
محالت تجارية ومساجد و زوارالمكتب والمراكز 

االعالمية وتويتر والفيسبوك و الوتس آب 
والمجموعات البريدية والبالك بيري .

مساجد و زوار المكتب بوستر3000مصابيح رمضان3

المراكز االعالميه و زوار المكتب والمساجدرول آب )80×200(30مصابيح رمضان4

زوار المكتب والمراكز االعالميةكتيب 10000دليل المتبرع 5

30 مشروع في 6
رمضان

كتيب 5000
زوار المكتب والمراكز االعالمية والمحالت التجارية  

وتويتر والفيسبوك و الوتس آب والمجموعات 
البريدية والبالك بيري .

محالت تجارية ومساجد و زوارالمكتب والمراكز كرت صغير 200000امساكية رمضان 7
االعالمية

برشور400000وقف الوالدين8
محالت تجارية ومساجد و زوارالمكتب والمراكز 

االعالمية وتويتر والفيسبوك و الوتس آب 
والمجموعات البريدية والبالك بيري .

مساجد و زوارالمكتببوستر 3000وقف الوالدين9

المراكز االعالميه وزوار المكتب والمساجدرول آب )80×200(30وقف الوالدين10

15وقف الوالدين11
رول آب ) 21×30 (

)يوضع على الطاوله(
المراكز االعالميه وزوار االمكتب 

التجار و المتبرعين كتيب )تقرير(50وقف الوالدين12

مساجد و زوار المكتب بوستر3000التفطير 13

برشور200000التفطير14
محالت تجارية ومساجد و زوارالمكتب والمراكز 

االعالمية وتويتر والفيسبوك و الوتس آب 
والمجموعات البريدية والبالك بيري .

المراكز االعالميه و زوارالمكتب والمساجدرول آب )80×200(20التفطير15
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مجال التوزيع والنشر      النوعالكميةالمشروعم

التجار و المتبرعينكتيب )تقرير(40التفطير16

االولمبياد 17

 لم يتم الطباعه 
تم نشره عن 

طريق الوسائل 
التقنية

تويتر والفيسبوك و الوتس آب والمجموعات البريدية صفحه الكترونية
والبالك بيري .

18

الدروع والوثائق 
الجلدية

 )وقف الوالدين(

832

درع ووثيقة جلدية 
وسيأتي تفصيل 

عن الفكره في افكار 
تسويقية ابداعية 

محالت تجارية ومساجد و زوارالمكتب والمراكز 
االعالمية وتويتر والفيسبوك و الوتس آب 

والمجموعات البريدية والبالك بيري .
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ثانيًا : آلية التوزيع وعدد الموزعين :
لكي نقوم بتوزيع املحتوى املطلوب قمنا بتوظيف موظفيني للتوزيع اأو التعاقد مع اأ�سخا�ص ح�سب احلاجة

عدد التوزيع
العاملين

المقابل 
المواقع مواعيد العمل المادي 

االنجاز

)المطلوب اسبوعي(

بحيث يوزع على المحالت او 
المساجد كل اسبوع

كميات التوزيع

خالل الشهر 

موظف رسمي 
)طوال العام( 

1
2000

جديد
من السبت 
الى االربعاء

محالت تجارية 
ومساجد

بوستربرشورعدد مساجدعدد محالت

250 - 100

لكل موزع 

80

لكل موزع

115000

لكل 
موزع

-

1

2734

قديم

غير رسمي 
)تعاقد حسب 

الحاجه (
2

مكافأه 
حسب التوزيع 

)التفاصيل 
في االسفل (

من السبت 
الى االربعاء

محالت تجارية 
ومساجد

250

لكل موزع

80

لكل موزع

115000

لكل 
موزع

4250

1000 خالل ـــــــــ4االجمالي
االسبوع

320 خالل 
االسبوع

470000

خالل 
الشهر

4250

ثالثًا: التكلفة المادية للتوزيع )خاص بالتعاقد وقت المواسم( :
البو�سرت : مقا�ص 50×70 ن�سف ريال للحبه الواحده.. 1

الرب�سور: كل 200 حبه بن�سف ريال .. 2

رابعًا: كميات التوزيع :

الجامع )المسجد المسجد الصغيرالنوع
الكبير(

المحالت التجارية 
)صغيرة (

المحالت التجارية 
مالحظات هامه)كبيرة (

ــــــــــــ2-24بوستر
يفضل البدء في التوزيع من 

تاريخ 1433/8/22هـ
وذلك فيما يخص مشاريع 

رمضان 100100200-100300برشور
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خامسًا : افكار تسويقية ابداعيه :

1-درع هدية وقف الوالدين :

ابتكرنا طريقة جديدة لت�سويق الوقف وهي عبارة عن درع يقدم للمتربع وهو بدوره يقدمه ملن يحب وخ�سو�سًا الوالدين ونقدم 
خدمه كتابة ا�سم من ترغب على الدرع والتو�سيل جلميع مناطق اململكة .

• اسعار الدروع :	

الكمية المباعةصورة الدرعالمساحهالسعر

84متر مربع5000

154نصف متر مربع2500

18سهم البر1500

255قدم مربع500

• التكلفة المادية للدروع : 	

السعرالنوع

160 ريالالدرع الكبير

140 ريالالدرع الصغير

40 ريالالوثيقة الجلدية
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• التوصيل لجميع مناطق المملكة عن طريق :	

السعرالشركة

120 ريالارامكس

10 ريالزاجل

10 ريالالمقيطيب

• صورة التصميم والدرع :	

نموذج وثيقةنموذج للدرع
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2-سفرة التفطير:

لت�سويق التفطري جاءت فكرة ابداعية وهي فتح جمال للمتربع للتربع ب�سفرة رم�سانية با�سمه او ا�سم من يرغب بحيث تو�سع 
لوحة )برن( يف مكان ال�سفرة اخلا�سه باملتربع ومت تق�سيمها اإىل : 

1-سفرة برونزية 30 صائم :9000 ريال

2-سفرة فضية 50 صائم :15000 ريال

3-سفرة ذهبية 100 صائم :30000صائم

مالحظات عدد السفر

)12( سفر برونزية

وقد تم ايقاف التبرع في تاريخ 13/ 9 و تم تغير المبلغ الى 4500 
ريال بناًء على رغبة المتبرعين ونتوقع العام القادم ان تكون 

السفر  كما يلي:

3000 – 4500 – 9000 العطاء الفرصه لجميع فئات المجتمع على 
التبرع .
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3 -مصابيح رمضان:

 اكرث مايواجه اجلهات اخلريية يف الت�سويق وجود م�ساريع ل يتربع لها اأ�سخا�ص لعدم الرغبة يف جمالتها وخ�سو�سًا مكاتب 
الدعوة فابتكرنا فكرة وهي دمج امل�ساريع املرغوبة مع غريها يف قالب واحد بحيث يدفع املتربع مبلغ يوزع على عدة جمالت 
وذلك عرب م�سروع م�سابيح رم�سان وهي ثالثة م�سابيح كل م�سباح له �سعر يختار املتربع اأحدها ويتربع له ويوزع التربع على 

جمالت امل�سباح وفيما يلي جدول تو�سيحي :   

مصباح المشكاةمصباح االشراقمصباح االسحار

اجر يوم في الحرماجر 10 ايام في الحرم 
توزيع 30 مادة دعوية في رمضان 

)سيديات – كتيبات – مطويات – 
اشرطه (

اجر صيام رمضان آخر ) صيام 30 يوما(اجر صيام رمضان آخر ) صيام 30 يوما(اجر صيام 360 يوم

توزيع 1000 مادة دعوية في رمضان 
)سيديات – كتيبات – مطويات – 

اشرطه (

توزيع 100 مادة دعوية في رمضان 
)سيديات – كتيبات – مطويات – 

اشرطه (
تعريف 10  شحصا باالسالم

-تعريف 50  شحصا باالسالمتعريف 500 شحصا باإلسالم 

--كفالة مسجد دعويا في رمضان 

--كفالة داعية 10 ايام 

--وقف متر مربع 

333 ريال666 ريال8888 ريال
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طريقة توزيع إيرادات مشروع مصابيح رمضان : 

هذا اجلدول يقدم لل�سئون املالية لكي يقوموا بتوزيع الإيرادات 

مصباح المشكاةمصباح اإلشراقمصباح األسحار

المبلغالبندالمبلغالبندالمبلغ البند

300تفطير150عمرة1500عمرة

10انترنت300تفطير3600تفطير

انترنت 

)موقع دعوي(
23مطبوعات100انترنت400

--116مطبوعات2000وقف

----288مطبوعات

----100رسالة المسجد

----1000كفالة داعية 

333 ريالالمجموع666 ريالالمجموع8888 ريال المجموع
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نماذج من التصاميم

4 - 30 مشروع في رمضان :-
يهدف هذا المشروع لتحقيق مسارين مهمين هما :

بناء �سورة ذهنية لدى املتربع عن كرثة وتنوع م�ساريعنا فقد اوجدنا فكرة 30 م�سروع يف رم�سان وهو عبارة عن كتيب . 1
فيه 30 �سفحه بحجم دفرت ال�سيكات يف كل ورقة م�سروع .

ايجاد م�ساريع خرييه بقيمه زهيده للمتربع .. 2
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عدد المتابعين 31.500 



23

المحتويات

مقدمة

اأول : اآلية زيادة املتابعني
ثانيا : اإجراءات العمل

ثالثا : املحتوى
رابعا: التقارير

خام�سا : مواقع م�ساعدة
�ساد�سا : الإعالنات
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تويرت هو موقع يقدم خدمة التدوين امل�سغر بحد اأق�سى 140 حرف للتغريدة الواحدة ويف اآخر 
درا�سة بلغ عدد م�ستخدمي تويرت يف ال�سعودية  اأكرث من 2.9 مليون م�ستخدم ومعدل منو تويرت 
وكانت  نهاية عام 1432هـ  تويرت  يف  املكتب يف  اأن�ساأنا ح�ساب   .  % ال�سعودية جتاوز 3000  يف 
البداية ب�سيطة , حيث كان التغريد باأخبار املكتب ح�سب ما ين�سر يف املوقع الإلكرتوين للمكتب  
املتغريات  ح�سب  مرة  من  اأكرث  تعديلها  ومت  للن�سر  خطط  باإعداد  احلمد  وهلل  قمنا  وبعدها 
والإح�سائيات يف تويرت كما �سياأتي لحقا مما كان له اأثر يف زيادة عدد املتابعني لنا .كما قمنا 

بت�سكيل جلنة جتتمع اأ�سبوعيًا للن�سر الإلكرتوين عموما .

مقدمة 
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أوال : آلية زيادة عدد المتابعين

مت جتربة العديد من الو�سائل وي�سرنا اأن ن�سعها بني يديك وهي :

1-التوا�سل مع امل�ساهري .
2-امل�سابقات .

3- جودة وكمية التغريدات .
4- و�سع ح�ساب التويرت يف جميع املطبوعات .

5- خطوات كتابة التغريدة .
6-  و�سع ح�ساب املكتب يف الر�سائل الدعائية على الوات�ص اب والإمييل ونحوها .

7- طباعة كرت فيه جميع بيانات التوا�سل مع املكتب .
8- الإعالنات و�سياأتي تف�سيلها يف البند ال�ساد�ص .

1-التواصل مع المشاهير وهناك طريقتين :

أ- األولى :
يف  منا�سبة  الفكرة  اأن  مالحظة  مع  ن�سرها  باإعادة  ليقوم  )من�سن(  املوجهة  الر�سائل  عرب  له  ر�سالة  اإر�سال 
البداية فقط اأما فيما بعد �ستكون غري مقبولة من املتابعني لأنك �ستكرر الر�سالة عدة مرات كل مرة با�سم 

اأحد امل�ساهري الذين ترا�سلهم .
ب-  الثانية :

1- قيام ال�سخ�ص امل�سهور مبتابعة ح�ساب املكتب وعمل رتويت ويكون التوا�سل معه بات�سال وغريه.

نموذج رقم ) 1 ( رتويت من شخص مشهور

2- طلب مبا�سر من امل�ساهري باإر�سال تغريدة تن�سح مبتابعة ح�ساب املكتب

نموذج  رقم )2( تغريدة تنصح بمتابعة حساب المكتب

نموذج رقم )3( تغريدة تنصح بمتابعة حساب المكتب
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2- المسابقات 

وهناك طريقتني لعر�ص امل�سابقات : 
أ - مباشرة: 

اإعداد م�سابقة يف التويرت مثل:
1- مسابقة رمضانيات 

#رم�سانيات  اأ�سميناه  بامل�سابقة  خا�ص  ها�ستاق  باإن�ساء  قمنا  حيث 
الها�ستاق:  يف  رم�سان  عن  دعوي  مبحتوى  التغريد  امل�سابقة  طريقة   ,
تغريدة  لأف�سل  ايباد  جهاز  الأوىل  كانت  واجلوائز  فال�ص  اأو  فيديو 

واجلائزة الثانية جهاز اآيباد لأكرث �سخ�ص متفاعل يف الها�ستاق. 
الهدف من امل�سابقة :

اأ - جمع حمتوى دعوي عن رم�سان واإعادة ن�سره يف رم�سان .
ب - زيادة عدد املتابعني لنا .

                             
نموذج  رقم )4( للمسابقات المباشرة 

 2 – مسابقة غرد للدعوة

يتم و�سع تغريدة يوميًا يف مف�سلة ح�ساب املكتب يتم عمل ريتويت لها من نف�ص ح�ساب ال�سخ�ص ويتم عمل �سحب تلقائي 
 خلم�ص فائزين يوميٌا بامل�سابقة .

 املركز الأول ي�ستلم جائزة اليوم وترحل اأ�سماء اخلم�ص فائزين للجائزة النهائية .
علمًا باأن مدة امل�سابقة 30 يوم و�سوف يكون لدينا 30 فائز يوميًا وفائز باجلائزة النهائية.

  يتم اختيار الفائزين بالطريقة التالية :
وجميع  الرتويت  عدد  لك  يظهر  املوقع  وظيفة   www.favstar.fm التايل  املوقع  طريق  عن  للرتويت  ح�سر  عمل  يتم 
الأ�سخا�ص اللذين قاموا بذلك وعن طريق موقع www.random.org يتم اختيار رقم ع�سوائي ويكون الرقم ح�سب عدد 

الأ�سخا�ص اللذين قاموا باإعادة التغريد .

جوائز المسابقة ::

يختار الفائز اأحد هذه اجلوائز :
1 - بطاقة �سحن بـ 50 ريال ) �سوا – موبايلي – زين ( 

2 -  بطاقة اآيتونز 15 دولر .
3 – تربع بــ 50 ريال للمكتب يعطى فيها �سند تربع با�سم ال�سخ�ص .

اأما اجلائزة الكربى فهي جهاز ميني اأي باد يف اخر امل�سابقة .

الهدف من المسابقة :

اأ -  ف�سح املجال للمجتمع بجميع فئاته للم�ساركة يف الدعوة.
ب - زيادة عدد املتابعني حل�ساب املكتب .  
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ب-غير مباشرة

اإعداد م�سابقة ويطلب من املت�سابق متابعة ح�ساب املكتب مثل م�سابقة زمان احل�سنات يف رم�سان وم�سابقة حجابي 
جنتي بحيث تكون الإجابة اإلكرتونية عن طريق املوقع  

http://www.arrawdah.com/quizs

3- جودة وكمية التغريدات :

اإعداد حمتوى متكامل ملدة لتقل عن عام كما يف اخلطة ) اأنظر �سفحة 97(  ونن�سح باأن لتقل   التغريدات عن 
10 تغريدات يوميا ونحن و�سلنا لـ5 تغريدات حلر�سنا على جودة التغريدة ولكن العملية حتتاج اإعداد قوي جدا . 

وحمتوى جيد  وكذلك التعاقد مع �سخ�ص لإعداد املحتوى و�سياغة التغريدات .

4- وضع حساب التويتر في جميع المطبوعات .

5- كتابة التغريدة وفق ضوابط :

�سياغة عبارات منا�سبة والتغريد بها .
اختيار الوقت املنا�سب لإر�سال التغريدة .

الها�ستاقات   ملتابعة    http://trendsmap.com مبوقع   ال�ستعانة  وميكن  ومتفاعل  منا�سب  ها�ستاق  اختيار 
الن�سطة وموقعها اجلغرايف .

6- وضع حساب المكتب في الرسائل الدعائية على الواتساب واإليميل وموقع المكتب ونحوها .

7- طباعة كرت فيه جميع بيانات التواصل مع المكتب

ثانيا : إجراءات العمل

1-عدد املوظفني 4 )غري متفرغني(

المهمةالعمل األساسيالموظف

الرد على االستفساراترئيس شعبة البوابة اإللكتروني والمشرف على الموقعاألول

نشر في تويتر والرد على االستفسارات مسؤول نشر في الموقع والشبكات االجتماعيةالثاني
وإعداد التقارير األسبوعية

يشرف على إعداد النشر والمحتوى في كافة وسائل النشرومدير الثالث
نشر في تويتر والرد على االستفساراتفريق الواتس اب

الرد على االستفساراترئيس شعبة التشغيل و الصيانةالرابع

جدول توزيع الرد على ال�ستف�سارات

الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالسبتالوقت

الموظف الموظف األول9 ص – 5 م
الرابع

الموظف 
الموظف األولالموظف الرابعالرابع

الموظف 
الثالث

الموظف 
الثالث

وقت الدوام

5م – 10م
الموظف الموظف الثاني

الثاني
الموظف 

الثاني
الموظف 

الثاني
الموظف 

الثاني

الموظف الموظف األول10م – 12 ص
الرابع

الموظف 
الموظف األولالموظف الرابعالرابع

2-متطلبات العمل
- ا�سرتاك نت ل يقل عن 1 جيجا . - جهاز لوحي لكل موظف .       
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ثالثا : المحتوى :

تنق�سم املحتويات اإىل
1-محتوى دعوي .

2- أخبار المكتب ومنجزاته .

3- خدمات دعوية .

4- مشاريع تسويقية .

5- متفرقات .
1- محتوى دعوي :

التغريد مبحتوى دعوي من اأحاديث واأحكام.
�سواء  دعوية  مطبوعات  وجود  اخلريية  املوؤ�س�سات  لدى  القوة  نقاط  من 
بو�سرتات اأو برنات, وكان لدينا )300 ( بو�سرت و برن �ساهمت يف اإعداد 
حمتوى جيد ب�سكل �سهل , ولعله يوجد يف الإنرتنت الكثري واملفيد خ�سو�سا 

مع حمبة النا�ص لل�سور اجلميلة واملعربة 

2-أخبار و منجزات المكتب :

نقوم بن�سر اأخبار املكتب وم�ساريعه والفعاليات التي يقيمها املكتب وكذلك م�ساركة املكتب يف املعار�ص واملنا�سبات  
وما ين�سر عن املكتب يف ال�سحف املحلية

نموذج رقم ) 7( ألخبار ومنجزات المكتبنموذج رقم ) 6 ( ألخبار ومنجزات المكتب

نموذج رقم ) 5 ( لمحتوى دعوي
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3- خدمات دعوية :

نن�سر  كل ماله عالقة بالدعوة مثل موقع دين الإ�سالم  وموقع نيو م�سلم وكذلك  برنامج �سفراء الدعوة.
             

4- مشاريع تسويقية :

ن�سر م�ساريع املكتب الت�سويقية

5-متفرقات :

ن�سر مقاطع فيديو و�سور وعبارات توعوية �سواء كانت من  اإنتاج املكتب  اأو غريه

نموذج رقم ) 9( لخدمات دعوية

                                                                                                   
نموذج رقم  ) 10 ( لمشاريع تسويقية

نموذج رقم )13( للمتفرقاتنموذج  رقم ) 12 ( للمتفرقاتنموذج رقم ) 11 ( للمتفرقات

نموذج رقم ) 8(  لخدمات دعوية
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رابعًا : التقارير

يتم عمل تقارير اأ�سبوعية لعدد املتابعني وعدد التغريدات و اأعلى تغريدة ح�سلت على رتويت  ملتابعة العمل وتعر�ص على جلنة الن�سر الإلكرتوين يف الإجتماع 

ب�سكل �سهري مع العلم اأنه يتم عر�ص تقرير اأ�سبوعي عام جلميع امل�سارات, اأما التقارير التف�سيلية لنف�ص امل�سار فتعر�ص �سهريًا .

   نموذج من التقارير األسبوعية

Twitter
إلغاء المتابعةالتغريداتالمتابعيناألسبوع  الشهر

جمادى األول

103428636األول

136430641الثاني

141332453الثالث

154137462الرابع

جمادى اآلخر

170045662األول

181656264الثاني

220664975الثالث

23916730الرابع

رجب

2564125101األول

2957176177الثاني

3050196182الثالث

3270227210الرابع

شعبان

3434247246األول

3640273278الثاني

3841299316الثالث

3975341353الرابع

رمضان

4416401392األول

4971476432الثاني

5264526432الثالث

5532542445الرابع

شوال

5933577452األول

6053618461الثاني

6412665473الثالث

6694727489الرابع
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نموذج من تقرير الرتويت

عدد التغريدة
السببالتاريخ والوقتالرتويت

زكاة الفطر .. حكمها ؟ أصنافها ؟ مقدارها ؟ وقت إخراجها ؟ تجده في الرابط 
المرفق اعد نشرها .. لتنفع غيرك بها 

#رتويت 

http://t.co/9xjPtRBZ

1883

1433/9/27

14: 25

قرب وقت زكاة 
الفطر 

قيام د. نبيل 
العوضي بعمل 

رتويت لها 
بعض الناس يصلي وبعد الصالة اليذكر االذكار . لسبب انه ال يحفظها! لما ال 

تكن سبب في تعليمه بنشر هذا الرابط 

#السعودية

http://t.co/8y4MX3uQ

1644

1433/6/20

13:15

ارسلت بعد 
صالة الجمعة

ساهم معنا بنشر موقع دين اإلسالم  لدعوة غير المسلمين لإلسالم يسلم 
ksa# عبره 8 أشخاص يوميا كن سببا في اسالم احدهم بنشره #رمضان #رتويت

948

1433/9/3

13:23

نشرة بعد صالة 
الظهر في 

رمضان
مئات الماليين في العالم ال يعرفون اإلسالم !! لنبلغ دين اهلل بنشر موقع دين 

ksa #FF# اإلسالم الذي يسلم عبره 8 أشخاص يوميا #رتويت
508

1433/8/9

14:47-----------
------

هل تعرف مسلم جديد تود تعليمه أهم أمور اإلسالم  ؟ نحن نكفيك ذلك عبر 
موقعنا  NewMuslims للتفاصيل:

 http://t.co/BBtEr6mk اعد نشرها لتنال أجرها
412

1433/9/6

13:29-----------
------

انتشرت في االونه االخير لبس االساور عند بعض الشباب وقد اصدر هيئه كبار 
العلماء فتوى بحكم لبسها

http://t.co/Z2kzOkVy  
306

1433/7/14

20:15

رتويت من 
احد األشخاص 

اصحاب 
المتابعين  

الكثر 
البعض منا يكثر الدعاء لكن يشكو عدم اإلجابة ..! هل تريد ان تعرف ما السبب ؟!

 #دعاء#رتويت #الرياض #ابتهال #رمضان #درر             

http://t.co/8zKoqPrP

287

1433/9/15

13:27

ارسلت بعد 
صالة الجمعة
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نموذج من تقرير المفضلة

عدد التغريدهالرقم
التفضيل

1
زكاة الفطر .. حكمها ؟أصنافها ؟

مقدارها ؟وقت إخراجها ؟تجده في الرابط المرفق اعد نشرها .. لتنفع غيرك بها #رتويت
http://t.co/9xjPtRBZ 

143

هل تعرف مسلم جديد تود تعليمه أهم أمور اإلسالم  ؟ نحن نكفيك ذلك عبر موقعنا 2
NewMuslims للتفاصيل:  http://t.co/BBtEr6mk اعد نشرها لتنال أجرها

63

30 مشروع في رمضان ننصحك بها ... مرفق ملف pdf لتحميلها : http://t.co/GVuNp9xB اعد 3
ksa #drr# نشرها لغيرك كي يتنفع بها #الرياض #السعودية #رتويت

59

ساهم معنا بنشر موقع http://t.co/HoNA8rhp لدعوة غير المسلمين لإلسالم يسلم عبره 8 4
ksa# أشخاص يوميا كن سببا في اسالم احدهم بنشره #رمضان #رتويت

48

..! هل تريد ان تعرف ما السبب ؟! #دعاء 5 البعض منا يكثر الدعاء لكن يشكو عدم اإلجابة 
http://t.co/8zKoqPrP رتويت #الرياض #ابتهال #رمضان #درر#

45

6http://t.co/ بنشر موقع  اهلل عن  دين  لنبلغ   !! اإلسالم  يعرفون  ال  العالم  الماليين في  مئات 
ksa #FF# الذي يسلم عبره 8 أشخاص يوميا #رتويت HoNA8rhp

41

#أفكار_للدعوة_لإلسالم_بتويتر نشر موقع http://t.co/HoNA8rhp الذي يسلم عبره 8 أشخاص 7
يوميا على مستوى العالم
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خامسًا : مواقع مساندة

  bitly.com   1- موقع لخت�سار الروابط

http://trendsmap.com 2- موقع للبحث عن الها�ستاقات الن�سطة

http://twopcharts.com/tweetsretweeted  3- حتديد التغريدات الأكرث رتويت

http://favstar.fm 4- حتديد التغريدات الأكرث حفظا يف املف�سلة

5- موقع للتغريد التلقائي  http://hootsuite.com ) انظر �سفحة 33 ( 



33

) http://hootsuite.com (  موقع التغريد التلقائي

العامة  الإعالمية  وال�سبكات  احلكومية  واجلهات  ال�سركات  تواجد  و�سرورة  وتنوعها,  الجتماعية  ال�سبكات  تطور  مع 
على  ح�ساب  من  اأكرث  يدير  من  تخدم  التي  واملواقع  والربامج  الأدوات  من  العديد  ظهرت  ال�سبكات,  هذه  يف  واخلا�سة 
ال�سبكات الجتماعية وحاجته الدائمة اإىل الدخول اإىل جميع احل�سابات, واإ�سافة مو�سوعات واأخبار, وكذلك متابعة كل 
ما يدور حوله من ردود وتعليقات . ومن اأهم تلك املواقع HootSuite وقد جاء يف الو�سف املخت�سر لهذا املوقع جملة 
لني  ل هذا املوقع للم�سِجّ ب�سيطة تخت�سر الهدف منه وهي: “من�سة لإدارة وتدبري ال�سبكات الجتماعية اخلا�سة بك” وي�سِهّ
فيه اخت�سار الوقت لإدارة ح�ساباتك على الفي�ص بوك وكذلك �سفحاتهم على تويرت وح�ساباتك على لينكد اإن وفور�سكوير 
وماي �سبي�ص ومدونتك على الووردبري�ص وغريها, واإ�سافة املو�سع و الذي تريده ب�سغطة زر على كل هذه احل�سابات بعد 
اأو  اإ�سافتها يف ح�سابك على املوقع مما يعطيك كامل التحكم يف ح�ساباتك اخلا�سة واحل�سابات التي تديرها ل�سركتك 

ل عليك التواجد يف كل اللحظات اجلهة التي تعمل بها وي�سِهّ
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سادسًا : اإلعالن لحساب المكتب

ومت ذلك عن طريقني 
Twitads : األول

 twitterيتيح لك ت�سويق خدماتك ومنتجاتك عرب املوقع الجتماعي Twitadss
يعملون على التن�سيق بني املغردين ذوي اجلماهريية  لعر�ص تغريداتك وفق املحتوى والوقت الذي ترغب به وتوجيهها للجمهور 

املنا�سب بعد النظر يف اهمتمامات املغردين وطبيعة متابعيهم .

أنواع اإلعالن :

1- الرتويت
يتم التن�سبق بني املغردين وبني اجلهة على عمل رتويت لتغريده اجلهة يف التوقيت املتفق عليه .

spon 2- الـ

. )spon( يقوم املغرد بكتابة التغريدة من ح�سابه مبا�سرة مرفقة بكلمة

باقات اإلعالنات :

باقة الأ�سبوع )5 تغريدات ( :
تغريدة اإعالنية يوميًا من ال�سبت حتى الأربعاء ملدة اأ�سبوع واحد , بالوقت والن�ص الذي تختاره. 

باقة نهاية الأ�سبوع ) 8  تغريدات ( تغريدة اإعالنية يوم اخلمي�ص ويوم اجلمعة من كل اأ�سبوع ملدة 4 اأ�سابيع , بالوقت والن�ص 
الذي تختاره .

باقة ال�سهر) 14  تغريدة (: تغريدة اإعالنية كل يومني بواقع 44 تغريدة ملدة 4 اأ�سابيع , بالوقت والن�ص الذي تختاره .
باقة ال�سهر) 20   تغريدة(: تغريدة اإعالنية يوميًا من ال�سبت حتى الأربعاء ملدة 4 اأ�سابيع,بالوقت والن�ص الذي تختاره.
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قيمة اإلعالن

نوع اإلعالنعدد مشاهدي اإلعالن
قيمة اإلعالن

الشهر 20الشهر 14نهاية األسبوعاألسبوع

50000
840120017902390الرتويت

spon67096014301910

100000
1440205030754100الرتويت

spon1150164024603280

250000
2680382057307630الرتويت

spon2140306045806110

500000
44406340950012670الرتويت

spon35505070760010140

الثاني : اإلعالنات عن طريق تويتر وتوثيق الحساب

تعريف الخدمة :

الإعالن وتوثيق احل�ساب عن طريق �سركة تويرت الأم 
ت�ستطيع عن طريق هذه اخلدمة  عمل اأمرين هما :

 الرتويج حل�سابك على التويرت ول يخ�سم عليك اإىل عندما تتم متابعتك .. 1
 اأي�سًا ت�ستطيع الإعالن والرتويج لتغريدة موجودة يف ح�سابك  .. 2

مزايا الخدمة :

ت�ستطيع ا�ستهداف اهتمامات معينة .. 1
ت�ستطيع ا�ستهداف فئات عمرية حمددة .. 2
ت�ستطيع ا�ستهداف ح�سابات اأ�سخا�ص .. 3
يتم منحك خا�سية اإر�سال ر�سالة خا�سة ملتابعيك من غري متابعتهم .. 4
يف ا�سبوع واحد زاد عدد املتابعني ) 12.000 ( الف �سخ�ص من املهتمني بالدعوة واخلري ولي�سوا وهميني :. 5

 حيث عملنا ملدة �سنة وو�سلنا اإىل ) 8.000  ( الآف متابع فقط من املهتمني باخلري والدعوة ويف اأ�سبوع واحد فقط و�سلنا اإىل 
)21.000 ( األف متابع عن طريق هذا الإعالن من املتابعني املهتمني بالدعوة ولي�ص �سئ وهمي . 

مساوئ الخدمة :

- تكلفتها غالية جدا , اأقل باقة اإعالن يف حدود 5000 دولر .
- ا�ستهالك املبلغ مرتبط مبدة معينة مثاًل 5000 دولر خالل �سهر فقط .

- ا�ستهالك �سريع مليزانية الإعالن .
- عدد امل�ستهدفني اأقل مقارنة بـ خدمة اإعالنات الفي�ص بوك واأي�سًا قوقل اأدز .

- ل ت�ستطيع دفع املبلغ مبا�سرة لتويرت لذلك يجب الدفع ل�سركة و�سيطة بينك وبني تويرت .
- يف اأي وقت قد يتم اإيقاف ح�سابك اخلا�ص بالإعالنات لأب�سط �سبب .

صورة لحساب تم ترويجه .

صورة لتغريدة تم ترويجها .
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عدد األصدقاء والمعجبين 169.213
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المحتويات
مقدمة

اأول : اآلية زيادة عدد الأ�سدقاء واملعجبني
ثانيا : اإجراءات العمل

ثالثا : املحتوى
رابعا : تنبيهات واقرتاحات وتقارير
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الفي�ص بوك هو �سبكة اجتماعية تتيح لك عمل ح�ساب �سخ�سي وتكوين �سداقات عن طريقها 
وكذلك عمل �سفحات اعجاب .

بعد عمل ح�ساب على الفي�سبوك �سيكون مبقدورك اإ�سافة عدد معني من الأ�سدقاء ل يتجاوز 
5000 �سديق ولتجاوز هذه امل�سكلة يف موقع الفي�سبوك يجب عمل �سفحة ) اعجاب (  
تتيح لك اإ�سافة عدد ل حمدود من الأ�سدقاء يكون باإمكانهم الإطالع على كل ما ت�سيفه من 

اأخبار واإعالنات عرب �سفحتك يف الفي�سبوك 

مقدمة
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هناك عدة و�سائل متت جتربتها وي�سرنا ان ن�سعها بني يديك
 عمل م�سابقات. 1
 و�سع ح�ساب الفي�ص بوك يف جميع املطبوعات.. 2
 و�سع ح�ساب املكتب يف الر�سائل الدعائية على الوات�ص اب والإمييل ونحوها.. 3
 طباعة كرت فيه جميع بيانات التوا�سل مع املكتب.. 4
�سراء �سفحات اإعجاب فاعلة وقد قمنا بذلك وقد ح�سلنا على ما يقارب من ) 160 ( الف معجب من      . 5

�سفحتني اإ�سالميتني وهذا �ساعد ب�سكل كبري و�سريع يف زيادة عدد الأ�سدقاء واملعجبني, وميكن ال�سراء بالبحث واملفاو�سة 
مع اأ�سحاب ال�سفحات  ويجب التنبيه هنا اإىل وجوب متابعة فاعلية ال�سفحة وعدد الن�ساطات فيها 

أوال: الية زيادة عدد األصدقاء والمعجبين

1.    عمل مسابقات :
أ - مباشرة

اعداد م�سابقة خا�سة بالفي�ص بوك  وذلك بعمل تطبيق للم�سابقة يف الفي�ص بوك ولكننا مل نقوم بها اإىل الأن . 1
ب - غير مباشرة

وم�سابقة . 1 احل�سنات  زمان  م�سابقة  مثل  املكتب  ل�سفحة    )like( اعجاب   عمل  املت�سابق  من  ويطلب  م�سابقة  اإعداد 
حجابي جنتي .

المهمةالعمل األساسيالموظف
نشر محتوىرئيس شعبة البوابة اإللكتروني والمشرف على الموقعاألول

نشر محتوىمسئول نشر في الموقع والشبكات اجتماعيةالثاني

ثانيًا: إجراءات العمل 

ثالثا: المحتوى :
يتم ن�سر جميع ماين�سر عرب ح�ساب التويرت يف ح�ساب الفي�ص بوك )ميكن الرجوع للخطة �سفحة )  97  ( 
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رابعا : تنبيهات واقتراحات وتقارير
لعمل  �سفحة اعجاب  لبد من عمل ح�ساب �سخ�سي ثم ان�ساء �سفحة اعجاب ,

ويف�سل عمل �سفحة اإعجاب لكل م�سروع على حده وميكن الإ�ستفاده من بع�ص ال�سفحات الدعوية للن�سر فيها مما ي�ساهم 
يف زيادة عدد الأ�سدقاء واملعجبني

التقارير

يتم عمل تقرير ا�سبوعي لعدد ا�سدقاء احل�ساب وعدد املعجبني ل�سفحة وتعر�ص على جلنة الن�سر الإلكرتوين يف اإلإحتماع 
الأ�سبوعي

Facebook
اإلعجاباألصدقاءاألسبوعالشهر

جماد األول

1876262األول
1990314الثاني
2016321الثالث
2056332الرابع

جماد اآلخر

2095348األول
2119377الثاني
2199423الثالث
2240472الرابع

رجب

2268549األول
2400658الثاني
2450680الثالث
2599730الرابع

شعبان

2624787األول
2663847الثاني
2707895الثالث
2738954الرابع

رمضان

27841103األول
28481391الثاني
28791515الثالث
29361632الرابع

شوال

29871751األول
30491850الثاني
31641961الثالث
32602058الرابع
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1000.000 إيميل برسالة واحدة
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مقدمة .
اأوًل : اأ�سهر املجموعات الربيدية .

ثانيًاً : اآلية ال�ستفادة من املجموعات الربيدية . 
• الإعالن عرب املجموعات الربيدية . 	
• اإن�ساء جمموعة بريدية خا�سة باجلهة . 	

ثالثًا : اآلية جمع الإمييالت . 
رابعًا : اإجراءات العمل .

خام�سًا : املحتوى .
• تفا�سيل املحتوى . 	
• خطة الن�سر . 	

�ساد�سًا : تنبيهات ومقرتحات .
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المقدمة 
• تعرف املجموعات الربيدية اللكرتونية باأنها و�سيلة للتوا�سل مع عدد كبري من الأ�سخا�ص باأق�سر 	

واأ�سهل الطرق وم�ساركة هوؤلء الأ�سخا�ص ما نريده من ملفات كال�سور والأ�سوات وملفات الفيديو 
وغريها الكثري .

• وتدار هذه اخلدمة – غالبًا – عن طريق ال�سركات التي تقدم خدمة الربيد الإلكرتوين املجاين 	
كمحفز للم�ستخدمني ل�ستخدام مواقعهم .

• ومن اأ�سهر مقدمي هذه اخلدمة موقع yahoo.com حيث يعترب �ساحب ال�سبق يف جمال املجموعات 	
.  Gmail و  Hotmail الربيدية اللكرتونية وتبعه بعد ذلك مزودي خدمة بريدية اآخرين كـ

      مالحظة : تعتبر خدمة المجموعات البريدية عبر Gmail هي األفضل 
للمستخدم العربي حيث تدعم اللغة العربية بشكل كامل .
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هناك الكثري من املجموعات الربيدية امل�سهورة وغالبا ما تكون جمموعات بريدية اأجنبية وبلغات خمتلفة , اأما يف عاملنا العربي 
ف�ستجد ندرة يف املجموعات الربيدية الفاعلة والتي جتذب امل�ستخدمني بقوة موا�سيعها كـ : 

http://www.abunawaf.com بعدد اأع�ساء ي�سل اإىل 673,698 ع�سوًا الربيدية   نواف  اأبو  	•جمموعة 
http://www.m3aand.com بعدد اأع�ساء ي�سل اإىل 300 األف ع�سو تقريبًا الربيدية  معاند  	•جمموعة 

     وهناك الكثري من املواقع التي تعترب كمحركات بحث عن املجموعات الربيدية مثل : 
http://www.arabsgate.com/links/personal_sites_groups/index.html العرب  بوابة  ل�سبكة  املواقع  	•دليل 

 http://www.twety.net/twety-10446.html نت  تويتي  	•دليل 
 http://www.star28.com/site/cat-244.html ال�سامل  العرب  	•دليل 

ميكن ال�ستفادة من املجموعات الربيدية بطريقتني : 
اأ - الإعالن عرب املجموعات الربيدية الكبرية .

ب - اإن�ساء جمموعة بريدية خا�سة باجلهة . 

أوالً : أشهر المجموعات البريدية :

ثانيًا : آلية اإلستفادة من المجموعات البريدية : 

أ - اإلعالن عبر المجموعات البريدية :

يتم الإعالن عرب املجموعات الربيدية بطريقتني : 
الأوىل : اإر�سال ن�سرة بريدية جلميع الأع�ساء امل�سرتكني باملجموعة وهذه الطريقة لها الكثري من املزايا مثل : 

الربيدية  للمجموعة  ذكر  اأي  دون  املر�سل  اأنت  وكاأنك  لالأع�ساء  الر�سالة  ت�سل  بحيث  املر�سل  ا�سم  	•اختيار 
 . معني  حجم  اأو  م�ساحة  حتديد  دون  الر�سالة  هذه  يف  الإعالنات  من  الكثري  و�سع  	•ت�ستطيع 

. الن�سرة  قيمة  يف  معك  وي�سرتكون  اآخرين  لأ�سخا�ص  اإعالنات  ت�سع  اأن  	•ميكن 

ومن مساوئ هذه الطريقة : 

	•التكلفة العالية حيث ي�سل �سعر الن�سرة الربيدية يف بع�ص املجموعات اإىل 3000 ريال ولكن هناك جمموعات اقل تكلفة .
. ومنا�سبة  مقبولة  بطريقة  ت�سل  حتى  مرة  من  اأكرث  الن�سرة  ملراجعة  	•احلاجة 

. ال�سحيح  بال�سكل  اإليه  ت�سل  فال  املهمل  الربيد  يف  تكون  اأو  بحذفها  يقوم  وقد  الن�سرة  على  امل�ستخدم  يطلع  ل  	•قد 
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الثانية : الإعالن داخل الن�سرة الربيدية وهذه الطريقة تعترب اأرخ�ص من اإر�سال ن�سرة بريدية بحيث تقوم بت�سميم اإعالن 
على �سكل �سورة متحركة GIF ذات حجم واأبعاد حمددة ويقوم �ساحب املجموعة بو�سع اأكرث من اإعالن داخل الن�سرة 

بحيث  يظهر اأكرث من اإعالن يف نف�ص املكان وي�سمى ذلك نظام الإعالن التباديل .
 وهذه الطريقة لها الكثير من المزايا : 

. الربيدية  الن�سرة  باإر�سال  اللتزام  	•عدم 
 . الربيدية  الن�سرة  باأ�سعار  مقارنة  بكثري  اقل  مالية  	•تكلفة 

 . امل�ستخدمني  جلميع  الإعالن  و�سول  	•�سمان 
 . الواحدة  الن�سرة  يف  اإعالن  من  اأكرث  ن�سر  	•اإمكانية 

 . اآخرين  لأ�سخا�ص  بيعها  واإعادة  الن�سرة  داخل  الإعالنات  جميع  �سراء  	•اإمكانية 
ومن مساوئ هذه الطريقة : 

. اآخرين  اأ�سخا�ص  قبل  من  الإعالنات  	•م�ساركة 
 . اإعالنك  على  امل�ستخدم  يطلع  ل  	•قد 

 . اآخرين  اأ�سخا�ص  قبل  من  الإعالنات  م�ساركة  لعدم  كبرية  مبالغ  لدفع  حتتاج  	•قد 

مثال ألسعار اإلعالنات داخل مجموعة معاند البريدية 

االعالن في أعلى االيميالت المرسلة

السعرالحالةالمقاس

600 ريال شهريآ – 1000 ريال للشهرينمتوفر468 × 60

االعالن في اسفل االيميالت المرسلة

500 ريال شهريآ – 800 ريال للشهرينمتوفر468 × 60

مثال ألماكن نشر اإلعالنات داخل مجموعة أبو نواف البريدية

مثال ألماكن نشر اإلعالنات داخل مجموعة أبو نواف البريدية 
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ب ـ إنشاء مجموعة بريدية خاصة بالجهة :

 بحيث ين�سىء للجهة جمموعة بريدية خا�سة بها وتقوم بجمع اإمييالت لها .

ثالثًا : آلية جمع اإليميالت : 
يتم جمع الإمييالت بعدة طرق نوجزها فيما يلي : 

عن طريق املوقع الر�سمي للجهة باإ�سافة رابط للمجموعة الربيدية . . 1
الزوار وامل�ستفيدين من املوؤ�س�سة و املكتب . . 2
�سراء قواعد البيانات التي حتوي اإمييالت موثوقة وعمل دعوات لهم . . 3
الإعالن عن طريق املواقع ومواقع التوا�سل الإجتماعي كفي�سبوك وتويرت .. 4
طباعة كرت عليه جميع بيانات التوا�سل مع املكتب .. 5

يتم تكليف اأحد املوظفني – كمهمة اإ�سافية – باإيجاد جمموعات بريدية منا�سبة والتفاق معهم على �سعر الن�سرة الواحدة .
 يقوم املوظف بالتوا�سل مع م�سوؤول الن�سر واحل�سول منه على حمتوى الن�سر املنا�سب .. 1
يقوم املوظف بتن�سيق الن�سرة الربيدية بو�سع كلي�سة خا�سة باملكتب اإذا لزم الأمر . . 2
ير�سل املوظف الن�سرة الربيدية لالإمييل اخلا�ص بالن�سر داخل املجموعة الربيدية وكذلك للمجموعة الربيدية اخلا�سة باملكتب.. 3
يكون املوظف م�سئول عن متابعة الن�سرة والتاأكد من و�سولها . . 4
الرد على ال�ستف�سارات هي من مهام اإدارة املوقع .. 5

رابعًا : إجراءات العمل : 
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اأ ـ       تفا�سيل املحتوى . 
ب ـ     خطة الن�سر .

خامسًا : المحتوى : 

أ ـ        تفاصيل المحتوى : 
ينق�سم حمتوى الن�سر اإىل خم�سة اأق�سام :

حمتوى دعوي . . 1
اأخبار ومنجزات املكتب . . 2
خدمات دعوية . . 3
م�ساريع ت�سويقية . . 4
متفرقات . . 5
علمًا انه يتم اإر�سال الن�سرات وفقًا خلطة الن�سر ال�سنوية للمكتب انظر �سفحة )  96 ( .. 6

نماذج لنشرات تم إرسالها للمجموعات البريدية

نموذج نشرة الوقف )تسويقي(
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نموذج نشرة مسابقة زمان الحسنات )أخبار ومنجزات المكتب( 

نموذج نشرة ألوانهم شتى وسفرتهم واحدة )دعوي + تسويقي(
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نموذج نشرة كيف أسلموا في الحج )خدمات دعوية + تسويقي(

نموذج نشرة الجوال الدعوي )خدمات دعوية (
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ب ـ   خطة النشر : 
تنق�سم اخلطة خالل العام اإىل ق�سمني وهي كالتايل :

أوالً : الخطط الموسمية : 
خطة الن�سر الت�سويقية ل�سهر رم�سان .. 1
خطة الن�سر خالل احلج . . 2

ثانيًا : الخطة الشاملة للعام كاماًل .

أوالً : الخطة الموسمية : 

1-  خطة النشر التسويقية لشهر رمضان لعام 1433هـ لمكتب الدعوة بالروضة: 
املجموعات الربيدية التي مت التعامل معها خالل �سهر رم�سان لعام 1433هـ ملكتب الدعوة بالرو�سة  : 

اقت�ست اخلطة الإعالمية املو�سوعة ل�سهر رم�سان من العام 1433هـ ) انظر �سفحة 103 ( على البحث عن جمموعات 
بريدية ذات عدد م�ستخدمني كبري وبتكلفة ن�سر منا�سبة لإمكانات املكتب وقد مت التفاق مع ثالث جمموعات بريدية على 
موقع Google وقد مت الن�سر مبتو�سط 55 ن�سرة لكل جمموعة وفق املعطيات التالية )علمًا اأن فرتة الن�سر ا�ستمرت ملدة 

�سهرين تقريبًا من تاريخ) 8/3 ( وحتى ) 9/26 ( ب�سكل مكثف اأما خالل العام فتكون ب�سكل ر�سالتني اأ�سبوعيا(  : 

هذا الجدول الهدف الفعلي منه هو التعريف باألسعار وليس الدعاية ويمكن للجهة البحث بنفسها 

2- خطة النشر خالل الحج : وذلك يف جميع املجموعات الربيدية ال�سابقة راجع اخلطة �سفحة ) 105  ( .

ثانيًا : اخلطة ال�ساملة للعام كاماًل . : وذلك يف جميع املجموعات الربيدية ال�سابقة راجع اخلطة �سفحة ) 97 ( .

عدد المجموعة البريدية 
سعر النشرة المشتركين

قروب نايف
 https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/nayf888

37 ريال590 الف

قروب التميز االلكتروني 
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/abeeravatar20 ريال700 الف

قروب السوق السعودي

 https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/al_
nader3333

20 ريال300 الف

قروب مكتب الدعوة بالروضة
 https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/arrawdahمجانًا1200 مشترك
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 سادسًا : تنبيهات ومقترحات :

 تقدم اأغلب املجموعات الربيدية خدمة الإعالن باإر�سال الن�سرات ولكن تختلف تكلفة الن�سرة , حيث تنق�سم املجموعات . 1
وفق ذلك اإىل نوعني : 

اأ - جمموعات ي�سرتك بها امل�ستخدم ويتابعها بنف�سه .
ب ـ جمموعات جتمع الإمييالت ب�سراء قواعد بيانات حتوي عدد كبري من الإمييالت . 

ويعترب النوع الأول هو الأف�سل حيث نادرًا ما تكون الر�سالة املر�سلة لالأع�ساء موجودة يف الربيد الغري هام )اجلنك 
ميل( ولكنه دائماأ ما يكون ب�سعر مرتفع ن�سبيًا حيث تكلف الن�سرة الواحدة يف جمموعة اأبونواف الربيدية )3000( 
ريال بينما تكلف الن�سرة الواحدة يف جمموعة رجال الأعمال الربيدية حوايل )20( ريال ولكن قد ل ت�سل الن�سرة 

اإىل اإمييل امل�ستفيد وقد تذهب اإىل الربيد الغري هام )اجلنك ميل ( .

يجعل         . 1 مما  املجموعات  بع�ص  يف  كبري  �سغط  لوجود  الربيدية  للمجموعة  الر�سالة  و�سول  من  التاأكد  يجب 
الر�سالة تفقد .

يجب التنبه اإىل الإر�سال با�سم اجلهة التي تريد الن�سر ولي�ص با�سمك ال�سخ�سي .. 2
3 ..)Yahoogroups( للغة العربية هو الأف�سل مقارنًة مبجموعات )Google groups( يعترب دعم جمموعات
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أكثر من  11.000 مشترك
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 مقدمة .
اأوًل : اآلية جمع الأرقام .

ثانيًا : اآلية العمل ) اآلية ترتيب الأرقام وتوزيعها واإعداد الر�سائل ( .
ثالثًا : املحتوى .

SMS مسار الرسائل النصية
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لأخبار  الإر�سال  يكون  وفيها   , اجلوال  يف  الن�سية  الر�سائل  طريق  عن  الإر�سال  خدمة  هي   
ذلك  ومن   , العام   طوال  مل�ساريعه  والت�سويق  والتوعوية  الدعوية  وبراجمه  وفعالياته  املكتب 
م�ساريع املكتب يف �سهر رم�سان املبارك  ) من تفطري وعمرة ودعوة �سواء لل�سباب والإخوة 

من اجلاليات ( . 

مقدمة
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لجمع قاعدة بيانات ألرقام الجوال للرسائل النصية توجد أربع طرق وهي كالتالي :

• اأرقام امل�ستفيدين من م�ساريع املكتب وزواره .	
• وجود قوائم جاهزة تباع ح�سب املدن والأماكن .	
• اإر�سال ر�سالة دعائية ) اإذا كنت ترغب يف اإ�سافة رقمك ل�ستقبال اأخبار وم�ساريع املكتب ور�سائله 	

الدعوية اأر�سل لنا رقمك ( .
• اإقامة م�سابقات ي�سجل امل�ستفيد فيها بياناته ومن �سمنها اأرقام اجلوال .	

أوال : ترتيب األرقام وتوزيعها .
ثانيًا : إعداد الرسائل وأفضل األوقات إلرسالها .

أوالً : ترتيب األرقام وتوزيعها  :

1 -  يف�سل اأن تكون الأرقام موزعة على جمموعات وترتب على ح�سب ما هو معمول لدى اجلهة املعنية  
ومثال على ذلك ) جمموعة للن�ساء – الرجال – ال�سباب – الفتيات – اجلاليات .... (  اأو ) املعلمني 

)  .... – طالبات  – طالب  – املعلمات 
2 -  يف�سل اأن ل يتعدى عدد املجموعة الواحدة اأكرث من 1000 رقم  بحيث تر�سل على دفعات ) وهذا 

ي�ساعد عند الإر�سال للحمالت ل�ستقبال الت�سالت ( .
3 -  بعد ذلك يتم مراجعة املجموعة ملعرفة هل مت رفع جميع الأرقام اأم اأن بع�ص الأرقام مل تقبل 

ملراجعتها ورفعها مرة اأخرى .

م
قا

ألر
ع ا

جم
ة 

لي
آ

 

آلية العمل
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ثانيًا : إعداد الرسائل وإرسالها :

اأف�سل طريقة لكتابة الر�سالة هو الرتكيز على ما �سيكتب والبعد عن الإطالة يف املحتوى , لكي ل ت�سل للنا�ص ر�سالة 
ناق�سة ول تكون خمت�سرة جدا لكي ل تفقد الهدف منها 

مع اإمكانية اإر�سال اأكرث من 4 ر�سائل ولكن قد تواجه م�سكلة عدم و�سولها لبع�ص اجلوالت فال نن�سح بها . 

نماذج من الرسائل :

3-  201 حرف فأقل تعتبر 3 رسائل .1-  70 حرفا   فأقل تعتبر رسالة واحدة .

4-  268 حرفا فأقل تعتبر 4 سائل .2-  134 حرفا  فأقل تعتبر رسالتين .

رسم توضيحي رقم )1( يبين أنها رسالة واحدة وعدد األحرف بها أقل من 70 حرفا

رسم توضيحي رقم )2(  يبين أنها 3 رسائل  وعدد األحرف بها أقل من 201 حرف
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تفاصيل المحتوى : 

ينق�سم املحتوى يف الر�سائل الن�سية اإىل جمالني فقط . مع العلم اأن جتهيز املحتوى من قبل 
جلنة الن�سر .

حمتوى دعوي .. 1
اأخبار املكتب ومنجزاته .. 2
خدمات دعوية .. 3
م�ساريع ت�سويقية .. 4 وى

حت
لم

ا

نماذج من محتوى النشر : 

1- املحتوى الدعوي : 
وهي ر�سائل دعوية يقوم املكتب بن�سرها جلمهوره وزواره .

نماذج من محتوى النشر : 

2- أخبار المكتب ومنجزاته .

رسم توضيحي رقم )3( نموذج للمحتوى الدعوي

رسم توضيحي رقم )4( نموذج لنشر أخبار المكتب

نماذج من محتوى النشر : 

3- خدمات دعوية .

نماذج من محتوى النشر : 

4- مشاريع تسويقية .

ر : 
ش

الن
ة 

ط
خ

رسم توضيحي رقم )5( نموذج لإلعالن عن خدمة دعوية

رسم توضيحي رقم )6( نموذج لإلعالن عن مشاريع تسويقية

انظر صفحة  ) 97(  للخطة العامة 
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مقدمة 
اأوًل : اآلية جمع )PIN( الأرقام اخلا�سة للبالك بريي

ثانيًا: اإجراءات العمل
ثالثًا: حمتوى الن�سر
رابعًا: مزايا اخلدمة

خام�سًا: التنبيهات والقرتاحات
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مقدمة 
 BlackBerry يف اأجهزة Messenger BlackBerry  هي خدمة الإر�سال عن طريق برنامج
وفيها يكون الإر�سال للمحتوى الدعوي املوجود باملكتب من برنات وبو�سرتات وكلمات موثرة خمتارة 
والت�سويق  والتوعوية  الدعوية  وبراجمه  وفعالياته  املكتب  لأخبار  بالإ�سافة  العلم  اأهل  اأقوال  من 

مل�ساريعه طوال العام وا�ستقبال ال�ستف�سارات .
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.)sms(1. اإر�سال دعاية عن طريق الـ
2. الدعاية عرب برامج ومواقع التوا�سل الإجتماعي )الوات�ص اب , التويرت , الفي�ص بوك( .

3. اإ�سافة PIN  على موقع املكتب .
4. اإ�سافة توقيع يف الربودكا�ست املر�سل .

5. زوار املكتب وامل�ستفيدين من م�ساريعه .

 PIN  أوالً:  آلية جمع
)الرقم الخاص ألجهزة البالك بيري(

1 - توظيف موظفين دائمين

1. املوظفني:
حاليا موظف واحد وهو مكلف باأعمال اأخرى نظرا ل�سهولة عملية الإر�سال يف املرحلة احلالية .

2. اجلهاز:
اجلهاز يعمل ب�سكل فعال على اأن ل يزيد عدد امل�سرتكني عن 2000 م�سرتك.

3. مهام املوظف :
اإر�سال الربودكا�ست والرد على ال�ستف�سارات.

ثانيًا: إجراءات العمل :

التعاقد مع جهات ذات العالقة من قروبات خا�سة بالبالك بريي  تقوم بالإر�سال , ويكون فيها 
عدد كبري من امل�سافني مببلغ يتم التعاقد عليه .

مثال على ذلك : مت التعاقد مع جمموعة يوجد بها 6000 م�سرتك ومت التفاق على اأن يتم اإر�سال 
جوال  على  التوا�سل  ميكن  الواحدة  للر�سالة  ريال   20 مببلغ  م�سرتك   6000 لعدد  واحده  ر�سالة 

املكتب )  0538887670- 0533253530 ( لإعطائكم تفا�سيل اأكرث  .

2 - التعاقد مع المشغلين الخارجين 
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من  يتمكنوا  حتى  اجلغرايف  موقعهم  ح�سب  امل�سرتكون  يوزع   
ال�ستفادة من الر�سائل املر�سلة اإليهم كما يف ال�سورة التالية:

3 -  طريقة توزيع المشتركين 

نموذج لطريقة التوزيع الجغرافي

اإنظر  لحقا  لها  مناذج  و�ستاأتي  رم�سان  كمو�سم  مو�سمية  خطة  و�سع  واأي�سا  بها  التقيد  يتم  �سنوية  ن�سر  خطة  و�سع  يتم 
ال�سفحات )97-105(, ويف ما يلي مناذج من املحتوى. 

ثالثًا: المحتوى : 

نموذج للخدمات الدعويةنموذج لمحتوى دعوي

نموذج لمحتوى المشاريع التسويقيةنموذج ألخبار ومنجزات المكتب نموذج لمحتوى المشاريع التسويقية
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ما يتم نشره :
• قد 	 ما  اإ�سافة  وميكن  وحت�سينها  �سياغتها  بعد  اخلطة  يف  ذكر  ما  ن�سر  يتم 

ي�ستجد.
• تنويع الن�سر اليومي بحيث تكون دينية وتوعية وثقافية واإعالنية للمكتب يوميا.        	
• اأن ل تقل عن ثالث برودكا�ستات يوميا. 	
• من الأف�سل اإن يكون املحتوى ن�ص + �سورة , ن�ص + فديو . 	
• ميكن عند اإر�سال الربود كا�ست ت�سمني توقيع يذكر فيه ح�ساب املكتب يف البنك 	

+ املوقع الإلكرتوين + الفي�ص بوك + النب اخلا�ص بالبالك بريي+ الوات�ص اب .
نموذج للتوقيع 

نموذج التقرير األسبوعي للبالك بيري
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خامسًا : التنبيهات واالقتراحات:
• كرثة الربودكا�ست املر�سل من امل�سرتكني ي�سبب تاأخر يف الرد على ال�ستف�سارات. 	
• زيادة عدد امل�سرتكني يحد من اإمكانيات اجلهاز. 	
• من العيوب يف جهاز البالك بريي ال�ستهالك العايل للبطارية.	
• عند الن�سر يجب التاأكد من اأن الروابط املر�سلة �ساحلة.	
• اإن�ساء م�سابقات خا�سة للبالك بريي وهذه تفيد يف زيادة عدد امل�سرتكني وبالتايل زيادة الو�سول للم�ستفيدين والعمالء.	

رابعًا : مزايا الخدمة

تتميز خدمة البالك بريي بعدة مزايا ومنها :
1. اأنها ت�ستهدف فئة ال�سباب من املجتمع .

2. اإر�سال الربودكا�ست جلميع امل�سافني يف اخلدمة دفعة واحدة .
3. اإمكانية ت�سمني معلومات كثرية يف الربودكا�ست الواحد .
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 أكثر من  7000 مشترك
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مقدمة    

اأوًل : اآلية جمع الأرقام وحتميلها 
ثانيًا : اإجراءات العمل   

ثالثًا :  املحتوى  
رابعًا : تنبيهات ومقرتحات    



67

هي خدمة الإر�سال عن طريق برنامج التوا�سل الجتماعي WhatsApp  يف اأجهزة اجلوال الذكية 
, وفيها يكون الإر�سال للمحتوى الدعوي املوجود باملكتب من برنات وبو�سرتات وكلمات موؤثرة خمتارة 
والت�سويق  والتوعوية  الدعوية  وبراجمه  وفعالياته  املكتب  لأخبار  بالإ�سافة   , العلم  اأهل  اأقوال  من 

مل�ساريعه طوال العام ) وميكن تطبيقها على اأي برنامج لإر�سال ر�سائل (.

مقدمة 
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�سراء قوائم باأرقام جاهزة .. 1
عن طريق زوار املكتب وامل�ستفيدين من م�ساريعه.. 2
عن طريق زوار موقع املكتب اللكرتوين .. 3
 الدعاية عرب برامج ومواقع التوا�سل الجتماعي ) تويرت – في�ص بوك – بالك بريي ( .. 4
اإقامة م�سابقات ي�سجل فيها املت�سابق بياناته ومنها رقم اجلوال لتتم عملية اإ�سافته يف الوات�ص اأب .. 5
جمع الأرقام عن طريق م�سروع �سفراء الدعوة. 6

اأن ت�سل للم�ستفيد اإىل جواله .. 1
�سهولة اإعادة ن�سر الر�سالة مره اأخرى .. 2
اإمكانية ن�سر تفا�سيل كاملة للم�سروع وعدم الخت�سار كمايف تويرت .. 3
�سهولة فتح الروابط عليه .. 4

أ- جمع األرقام :

ب - آلية إضافة الرقم في الخدمة   :

بعد جمع الأرقام نقوم باإر�سال ر�سالة ن�سية sms   نكتب فيها ) اإذا كنت ترغب يف اإ�سافة رقمك يف خدمة الوات�ص اأب اأر�سل 
�سابقا بطلب  التي قمت بجمعها  للقوائم  الر�سائل  وتر�سل  الر�سالة  للخدمة يف  املقدم  الرقم  (  يجب حتديد  ا�سرتاك  كلمه 

ال�سرتاك باخلدمة بالوات�ص اب  .

مالحظه مهمة : 

من واقع جتربتنا يف بداية الأمر قمنا بجمع 17000 رقم ب�سكل ع�سوائي ووزعناها على اأجهزة املوظفني املتخ�س�سني بالوات�ص 
اأب بواقع 3000 الف رقم لكل جهاز وبداأنا يف عملية الإر�سال بالوات�ص اأب ر�سائل توعوية واأخبار تخ�ص املكتب بعد فرتة وجيزة 
بداأنا  نالحظ اإغالق لأجهزة املوظفني الواحدة تلوا الأخرى بحظر خدمة الوات�ص اأب عن الرقم وكنا يف حالة اإغالق اأي جهاز 
للم�ستخدم هل يرغب  اإر�سال ر�سالة  اإل وتغلق وكان احلل يف  اأخرى وكانت ل ت�ستمر مدة  ال�سريحة ب�سريحة  با�ستبدال  نقوم 

بالإ�سرتاك اأم ل .

مزايا الواتس أب : 

أوالً : ألية جمع األرقام وتحميلها
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ج- تحميل األرقام على أجهزة االيفون ويمكن االستفادة منها لبقية األجهزة  :

بعد جمع الأرقام تقوم باإ�سافة اأرقام هواتف اجلوال يف ملفات excel  بحيث يكتب الرقم على �سيغة 
)0511111111 ( ول تكون )966511111111 ( واأي�سا ) 511111111 ( 

يف�سل و�سع  3000 رقم كحد اأق�سى يف كل ملف excel  مثال اإذا كان لديك 18000 رقم قم بتق�سيمها اإىل 6 جمموعات 
بحيث حتتوى كل جمموعه على 3000 رقم كي ي�سهل تنظيمها وتنزيلها على الأجهزة . 

تق�سم الأرقام على اخلانات ويو�سع مقابل كل رقم ا�سم معني يرمز له كي ي�سهل لك يف عملية الإر�سال بحيث تعرف البداية 
والنهاية وكما هو مو�سح يف ال�سور اأدناه : 

لو  الشخص  ايميل  يوضع  هنا 
على  الحفاظ  مع  ذلك  أحببت 
غير  من  هي  كما  الخانة  اسم 

) E-mail Address( تغيير

لجهة  مالحظات  توضع  هنا 
االتصال لو وجدت مع الحفاظ 
على اسم الخانة كما هي من 

) Notes( غير تغيير

مع  االسم  يوضع  هنا 
اسم  على  المحافظ 
الخانة كما هي من غير 

) First Name ( تغيير
بهذه  التسمية  سبب 
لتسهل  الطريقة 
الجوال  على  ترتيبها 
كما  تسلسليه  بأرقام 

في الصورة 

جوال  رقم  يوضع  هنا 
جهة االتصال مع المحافظ 
على اسم الخانة كما هي 
 Mobile( تغيير  غير  من 

) Phone
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 gmail لكي تتمكن من حتمليها على  csv 5. تقوم بت�سدير الأرقام اإىل �سيغة

6. بعد ما تقوم بت�سدير الأرقام قم  باإن�ساء بريد الكرتوين على gmail لكل جهاز وذلك ل�سهولة التعديل على 
الأرقام فيما بعد وتختار اأيقونة  جهات الت�سال من داخل الربيد وتختار ا�سترياد لالأرقام 
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7.   ا�سترياد الأرقام تقوم بعمل مزامنة لالأرقام على جهاز الهاتف املحمول كما يف ال�سور التالية :
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8.  حاليا ل يكون تعديل الأرقام ) حذف رقم – اإ�سافة رقم ( من الأجهزة بل يكون عن طريق المييل مبا�سرة ) لأنه اإذا مت 
حذفها من اجلوال مبا�سرة احتمال كبري اأن تعود اإذا اجلهاز عمل مزامنة مع المييل لأنك مل حتذفها من المييل مبا�سره اأما 

اإذا حذفتها من المييل مبا�سرة فتلقائيا �سوف حتذف من اجلوال ( .

عدد 
عدد األرقام المزاياالمهام المسمىالموظفين

تجهيز المادة وإرسالها مشرف1
ال يوجدال يوجدللموظفين

موظف نشر2
إرسال المادة المرسلة من 
المشرف بمعدل 3 رسائل 

أسبوعيا

مكافأة شهرية قدرها 550 ريال
إعطاء الموظف جهاز أيفون 
يكون ملك له بعد مرور عام 

من تاريخ التعاقد معه

3000
للموظف الواحد

ب . تعاقد مع م�سغلني خارجيني :
يتم التعاقد مع اأ�سخا�ص يقدمون خدمة الإعالنات عرب الوات�ص اأب 

مثال : مت التعاقد مع قروب لن�سر اإعالنات املكتب عرب الوات�ص اأب  لعدد 4000 م�ستخدم لديهم  وكان �سعر الن�سرة الواحدة 
20 ريال .  ميكن التوا�سل على اأرقام املكتب ) 0538887670 - 0533253530( ملعلومات اأكرب . 

ثانيًا : إجراءات العمل :

) املوظفني – مهام كل موظف – اإعدادات الأجهزة (

أوالً : الموظفين :

اأ . توظيف موظفني دائمني  :
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اأ . يقوم املوظف باإر�سال عدد 3 ر�سائل يف الأ�سبوع للم�سافني يف اجلهاز ويتكون حمتوى الر�سالة من مقاطع دعوية واإعالنات 
مل�ساريع املكتب وكذلك بو�سرتات دعوية  . 

ب . يف حالة ورود ا�ستف�سارات من قبل امل�سافني لديه عرب اخلدمة يقوم املوظف بالرد عليها .
ج.   اإذا كان اأحد الأرقام امل�سافة يف جهاز املوظف ل ترغب بال�ستمرار يف اخلدمة  يقوم املوظف باإر�سال رقم ال�سخ�ص 

الراغب يف ترك اخلدمة اإىل املوظف  امل�سوؤول كي يقوم بحذفه من جهاز املوظف عن طريق الإمييل .

ثانيًا : مهام كل موظف :

ثالثًا : اعدادت األجهزة :
اأ . �سراء ن�سخة من برنامج الوات�ص اأب  اأف�سل من اأن تقوم بتحميلها ب�سكل جماين كي ت�ستفيد من التحديثات التي تطرحها 

ال�سركة وكذلك كي تتفادى بع�ص الإ�سكاليات  من غلق الربنامج وغريها .

اإىل هاتف املوظف  الواردة  التفعيل تقوم بتحويل املكاملات ال�سوتية  اأب عليها وبعد  الوات�ص  اأرقام هواتف لتفعيل  ب . �سراء 
امل�سوؤول للرد على ال�ستف�سارات الهاتفية كي يوحد عملية الرد و�سد اأي  باب لالجتهاد يف  

الرد .
ج.   يجهز يف كل جهاز من اأجهزة املوظفني يف قائمة املالحظات  اأرقام التوا�سل  مع املكتب وكذلك اأرقام احل�سابات لت�سهل 

عملية الرد على ال�ستف�سارات . منوذج لبع�ص املالحظات :
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) ماذا تن�سر – املراحل التي مررنا بها – اأنواع املحتوى(

أوالً : ماذا تنشر :
بعد اإعداد خطة الن�سر  ) انظر ال�سفحات 97-102 ( تتم �سياغة الر�سائل التي تر�سل  عرب خدمة الوات�ص اأب .

ثانيًا : المراحل التي مررنا بها :
اأ .  كنا  يف اأول الأمر نر�سل ر�سائلنا على �سكل �سورة ) بو�سرتات دعوية ( عرب اخلدمة , ومن ثم انتقلنا اإىل الر�سائل الن�سية 
التي ت�سمل جانب دعوي من ) كالم لأهل العلم – مقاطع مرئية – مقاطع �سوتية – بو�سرتات – م�ساريع – �سيديات جديدة ( 

وقمنا برفع ال�سور على روابط خمت�سرة كي ي�سهل تناقلها مع الن�ص املر�سل وتكون يف ر�سالة واحدة .

 https://bitly.com : هذا موقع اخت�سار روابط لل�سور
      مثال لرابط قبل الخت�سار : 

http ://www .arrawdah .com/dimofinf/page .
php?do=show&action=Thirty

http://bit.ly/Njqhix  : الرابط بعد الخت�سار
منوذج للر�سالة :

دعائية  م�ساريع  ت�سمني  فكرة  الوقت خطرت  مرور  مع  ب . 
الأعلى  يف  يكون  بحيث  نر�سلها  التي  الر�سائل  مع  للمكتب 
منوذج  وهذا  للمكتب  دعائية  ر�سالة  اأ�سفلها  دعوية  ر�سالة 

للر�سالة :

محتوى دعوي 

محتوى دعائي

ثالثًا: المحتوى :



75

ج.   اإ�سافة توقيع يف اأخر كل ر�سالة نن�سرها تت�سمن ) موقع املكتب – ح�ساب في�ص 
بوك – ح�ساب تويرت – رقم بن البالك بريي –رقم لال�سرتاك يف الوات�ص اأب ( 
واأ�سفنا يف اأخر التوقيع عبارة حتوي ) اإذا كانت ر�سائلنا تزعجك اأر�سل كلمة اإلغاء ( 
وهذه العبارة تقي�ص لك ما مدى قبول النا�ص لر�سائلك وهل هي راغبة بك كجهة 

ات�سال اأم ل 
هذه �سورة للر�سالة يف اأ�سفلها التوقيع :

كليشة المكتب في كل الرسائل 

ثالثًا : أنواع المحتوى : 
1. أخبار ومنجزات :

3. تسويق مشاريع :
2. دعوي
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رابعًا: تنبيهات ومقترحات ..!! 
الرقم املعطى للموظف يجب اأن يكون للوات�ص اأب فقط ويكون حتويل جميع املكاملات اإىل رقم واحد يعطى املوظف امل�سوؤول . 1

للرد على ال�ستف�سارات الهاتفية اخلا�سة مب�ساريع املكتب واخلدمات املقدمة ويكون له خلفية مب�ساريع املكتب كي يوحد 
الرد ول يوجد جمال لالجتهاد يف العمل  .

�سراء ن�سخة من برنامج وات�ص اأب كي ل تواجه اأي اإ�سكاليات م�ستقبال من ناحية التحديثات للربنامج . 2
يف حالة غلق اجلوال ميكن اإر�سال امييل لل�سركة : support@whatsapp.com ملعرفة �سبب الغلق. 3
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مقدمة 
Google AdWords هو الطريق ال�سهل و ال�سريع ل�سراء اإعالن عايل ال�ستهداف بطريقة الكلفة بالنقرة, بغ�ص النظر عن ميزانيتك. 

 Google كذلك على مواقع البحث و املحتويات عرب �سبكة ,Google جنبًا اإىل جنب مع نتائج البحث على AdWords تعر�ص اإعالنات
 Google AdWords يوميا, مع Google بل واأكرث مع ا�ستعرا�ص ال�سفحات عرب �سبكة Google املتنامية, و مع عمليات البحث على

ت�سل اإعالناتك اإىل جمهور �سخم.

عندما ت�سنع اإعالن Google AdWords, فاإنك تختار كلمات رئي�سية يظهر اإعالنك عند البحث عنها, كما انك حتدد القيمة الق�سوى 
 AdWords التي ترغب يف دفعها عن كل نقرة. �ستدفع فقط عندما ينقر اأحد على اإعالنك , و لنوفر عليك املزيد من املال, يقلل حا�سم

اأوتوماتيكيًا كلفة النقرة  الفعلية بحيث تدفع اأقل كلفة لزمة للحفاظ على مو�سع اإعالنك على �سفحة النتائج.

ل يوجد مطالبات �سهرية مبا�سرة تبداأ اإعالناتك بالعمل خالل دقائق بعد اإر�سالك ملعلومات الفاتورة. ميكنك ب�سهولة تتبع اأداء اإعالنك 
 با�ستخدام التقارير يف مركز حتكم ح�سابك املت�سل.

اأخريًا :. قد ي�ساهد اإعالنك 1000000 مليون �سخ�ص لكنك ل تدفع قيمة اإل من نقر على اإعالنك مثال عدد امل�ساهدين لالإعالن مليون 
�سخ�ص وعدد النقرات 1000 نقرة وتكلفة النقرة ع�سرين هللة املبلغ املطلوب منك 200 ريال قفط . 
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ما هي خدمة جوجل أدوردز Google Adwords ؟

خدمة Google Adwords هي نظام جوجل اإلعالني  حيث أنك عندما تريد اإلعالن عن موقعك أو 
مدونتك على االنترنت أو مشروعك فبإمكانك اإلعالن عنها مع خدمة جوجل اد ووردز 

.
كيف ستظهر إعالناتي عند بدء اإلعالن مع Google Adwords ؟

نتائج البحث عند البحث عن كلمة  اإعالنك مع  باإظهار  Google Adwords �سوف تقوم جوجل  عند بدء الإعالن مع 
مفتاحية من  الكلمات التي اخرتتها عند اإعداد احلملة الإعالنية وكذلك �سيظهر اإعالنك مع الرتباطات اجلانبية يف جوجل 
ميل ويف خدمات جوجل لأخرى وكذلك �ستقوم جوجل باإظهار اإعالنك يف مواقع الآخرين امل�سرتكني يف خدمة جوجل للنا�سرين 

خدمة جوجل اأد�سن�ص  )Google Adsense( وكذلك على الأجهزة الذكية ) اآيباد – اآيفون – واأجهزة اأندرويد (
. 

كم سيكلفني هذا للحصول على الزوار؟
اأدنى 1 �سنت ول يوجد حد  اإعالنك ويدخل موقعك بحد  الذي ي�سغط على  الزائر  انت �ستحدد كم �ستدفع جلوجل مقابل 
اأق�سى اإذًا ملاذا اأدفع اأكرث من 1 �سنت طاملا ميكنني دفع احلد الأدنى 1 �سنت؟ بالطبع ميكنك دفع احلد الأدنى 1 �سنت ولكن 
انتظر قلياًل �ساأقول لك ملاذا تدفع اأكرث �ستدفع اأكرث لأن هناك بع�ص الكلمات املفتاحية التي عليها مناف�سة عالية  فلو دفعت 
اإعالنك كثريًا وبالتايل لن حت�سل على الزوار ولذلك  يجب رفع املبلغ الذي �ستدفعه للنقرة  اأقل من املناف�سني فلن يظهر 
والذي �سن�سميه )CPC( اخت�سار لـ Cost Per Click فعندما تقوم برفع تكلفة النقرة ذلك �سيدخل اإعالنك املناف�سة 
النقرة  اأنك عندما تزيد من املبلغ الذي �ستدفعه مقابل  اآخر وهو  واأي�سًا هناك �سبب  و�سيقوم بالظهور مع هذه الإعالنات 
ف�ستقوم جوجل باإظهار اإعالنك يف مواقع بها زوار اأكرث واأماكن اأف�سل - من حيث مكان الإعالن بالن�سبة لل�سفحة يف مقدمة 
اأم باأ�سفلها - وبالتايل كلما رفعت من تكلفة النقرة كلما كانت فر�ص ظهور اإعالنك  ال�سفحة بالأعلى اأم بو�سط ال�سفحة 
اأكرث وكلما كان ح�سولك على الزوار  اأ�سهل وا�سرع ولكن طبعًا كن حكيمًا يف ذلك فقم باختبار الكلمات املفتاحية التي �ستقوم 
بو�سعها واجعلها اأكرث حتديدًا حتى تقل املناف�سة عليها ولحظ ح�سولك على الزوار من خاللها وقم برفع تكلفة النقرة �سيئا 
ف�سيئًا حتى حت�سل على الزوار املطلوبني فعلى �سبيل املثال لو اخرتنا كلمة �سيارات ككلمة مفتاحية فهي كلمة مفتاحية عليها 
مناف�سة �سديدة لأنها كلمة عامة اأما اإذا حددناها اأكرث وليكن مثاًل قطع غيار �سيارات فهذه كلمة اأكرث حتديدًا واملناف�سة عليها 
�ستكون بالطبع اأقل من كلمة �سيارات ولكن مازالت املناف�سة عالية و�ست�سطر لدفع مبلغ اأكرب حتى يتمكن اإعالنك من الظهور 
ولكن اأقل من املناف�سة التي �ستكون على الكلمة الأوىل لأن هذه الكلمة اأكرث حتديدًا وكذلك لو حددنا كلمة مفتاحية بيع قطع 

غيار �سيارات فاأنت تقوم باختيار الكلمات املفتاحية على ح�سب احتياجك وجتعلها حمددة يف الن�ساط الذي تقوم به .
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ما هي الكلمات المفتاحية؟

اأن اإعالنك �سوف يظهر بال�سفحات التي حتتوي على هذه الكلمات التي  اأنت حيث  الكلمات املفتاحية هي كلمات تختارها 
اخرتتها اأي اأن اإعالنك �سوف يظهر يف ال�سفحات التي لها عالقة مبو�سوع اإعالنك .

هل هنالك جدوى من اإلعالن عن طريق هذه الخدمة ؟
نعم هنالك جدوى لأننا لو عملنا مقارنة ب�سيطة مع الطرق التقليدية الأخرى اإعالنات القنوات الف�سائية اأو ال�سحف واجلرائد 
اأو غريها جندها ذات تكلفة عالية جدا ومردودها اأقل من املتوقع من املمكن األ يغطي حتى تكلفة الإعالن  بالإ�سافة مثال 
لو كان الإعالن يف قناة ف�سائية النا�ص �سوف تن�سغل مبتابعة الربنامج اأو امل�سل�سل ولن يلقوا بال لالإعالن طبعا ح�سب طبيعة 
الإعالن لأن الإعالنات اخلريية مثل مكاتب الدعوة واجلمعيات اخلريية ل تلقى رواجا مثل ال�سركات واملنتجات الأخرى لأن 
ال�سركات تعر�ص منتج للبيع اأما املكاتب الدعوية واجلمعيات اخلريية تطلب تربعات وهنا الفرق لذلك الإعالنات عن طريق 
النرتنت اأف�سل بكثري من حيث التكلفة واملردود بالإ�سافة اإيل توجه جميع فئات املجتمع اإىل عامل الإنرتنت والأجهزة الذكية 

واللوحية .

أنواع الشبكات التي أستطيع اإلعالن فيها ؟
هنالك عدة �سبكات اإعالنية يف قوقل ت�ستطيع الإعالن فيها واختيار ما ينا�سبك منها وهي كالتايل ::

1 ( �سبكة البحث وال�سبكة الإعالنية .
طبعا هذا اأف�سل خيار لأنه ي�سمل معظم اأو جميع خدمات قوقل وعن طريق هذا اخليار ت�ستطيع الو�سول لأكرب عدد ممكن 

من العمالء .
2 ( �سبكة البحث فقط .

يف هذا اخليار اأنت ح�سرت اإعالنك يف �سبكة حمرك البحث قوقل و�سركائه فقط .
3 ( ال�سبكة الإعالنية .

يف هذا اخليار اأنت ح�سرت اإعالنك على �سبكة  قوقل ملواقع ال�سركاء اأي مواقع الإنرتنت واملدونات امل�سرتكة مع قوقل يف 
. Google Adsense  خدمة
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) 4 ( فيديو عبر االنترنت .

يف هذا اخليار اإعالنك �سيكون عبارة عن ملف فيديو ق�سري لثواين معدودة يظهر هذا الإعالن يف موقع اليوتيوب على مقطع فيديو من 
اختيارك عند ت�سغيل هذا الفيديو يظهر اإعالنك يف البداية وي�ستطيع ال�سخ�ص م�ساهدة اإعالنك ومن ثم مقطع الفيديو الذي اأعلنت 

عليه اأو جتاوز اإعالنك وم�ساهدة مقطع الفيديو .
أنوع اإلعالنات التي أستطيع عملها في خدمة Google Adwords ؟

طبعا هنالك اأنواع عديدة من الإعالنات التي ت�ستطيع عملها عن طريق هذه اخلدمة منها ::

مكان الظهورنوع االعالن

في محرك بحث قوقل وفي المواقع المشاركةاعالن نصيى هذا اإلعالن عبارة عن نص وشكله كالتالي
مع قوقل مثل بلوقر وغيرها

إعالن مصور هذا اإلعالن عبارة عن

 صورة ثابتة حجمها 200* 200

في المواقع المشاركة مع قوقل مثل مدونات ومنتديات 
ومواقع الكترونية

إعالن مصور بدون نص هذا اإلعالن عبارة عن صورة 
 متحركة أو ثابتة لها عدة مقاسات 

في االجهزة الذكية مثل اآليفون والجاالكسي وأيضا 
األجهزة اللوحية مثل اآليباد وغيره تظهر داخل 

التطبيقات المجانية المشاركة مع قوقل .

إعالنات فيديو 

في هذا الخيار تستطيع عمل إعالن عبارة عن مقطع فيديو 

يظهر هذا االعالن في موقع اليوتيوب عند عرض أي 
مقطع فيديو
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ماهي المتطلبات التي بجب توفيرها من قبلي لالشتراك في الخدمة ؟

ل يوجد متطلبات كثرية اأو معقدة فقط بريد اإلكرتوين وبطاقة فيزا كارد اأو ما�سرت كارد اأو بطائق ائتمانية اأخرة مثل بطاقة 
ت�سوق من م�سرف الراجحي و ر�سيد متوفر يف البطاقة ليتم قبول وتفعيل ال�سرتاك .

كيف تخطط لعمل حملة إعالنية :

خطوات التخطيط على هيئة نقاط مرتبة  :
1 -  حدد ميزانية حلملتك الإعالنية .

2 -  حدد عدد اأيام احلملة وهذا لي�ص بال�سرورة .
3 -  حدد ميزانية يومية للحملة .

4 -  حدد نوع اإعالنك 
• ن�سي : حتتاج اإىل ن�ص ل يتعدى عنوان لالإعالن واأي�سا عبارة ن�سية ل تتجاوز 130 حرف ورابط ملوقعك اأو م�سروعك .	
• م�سور : حتتاج اإىل �سورة ح�سب املقا�ص املطلوب من قوقل يختلف املقا�ص باختالف 	
• طبيعة الإعالن امل�سور واأي�سا حتتاج اإىل عبارة ن�سية ورابط ملوقعك اأو م�سروعك .	
• م�سور : هذا الإعالن موجه لالأجهزة الكفية والذكية التي تظهر يف الربامج املجانية امل�ساركة يف قوقل .	
• مقطع فيديو : عمل مونتاج ملقطع فيديو ملدة ق�سرية .	

العبارة  اأو  اإعالنك  داخل عنوان  الكلمات م�سمنة  تكون هذه  اأن  الأف�سل  و  لإعالنك  رئي�سية  اأو  كلمات مفتاحية  -  حدد   5
الن�سية .

6 - جهز �سفحة على النرتنت والأف�سل تكون على موقعك وهذا مثال ل�سفحة اإعالنية عبارة عن م�سروع وقف الوالدين يف 
مكتب الدعوة الرو�سة

http//:bit.ly/OM.iTO مت عمل �سفحة للم�سروع على هذا الرابط
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 خطوات االشتراك في الخدمة :

قبل البدء يف الت�سجيل الأف�سل اأن يكون لديك بريد جي ميل حتى لو كنت ل متلك بريد ا�سرتك يف بريد واجعل الربيد خا�ص 
باحلملة .

نبداأ يف اخلطوات :
 https:// adwords.google.com الرئي�سية على AdWords انتقل اإىل �سفحة

يف هذه ال�سفحة يبني لنا اأنه مت اإن�ساء ح�سابنا ومن ثم 
Adwords ن�سغط على �سجل الدخول اإىل ح�سابك يف

انقر على ابدأ اآلن . 

يف ال�سفحة التالية يجب الرتكيز ونختار البلد واملنطقة 
الزمنية والعملة لأننا لن ن�ستطيع تغيريها م�ستقبال ومن 

ثم متابعة

وعند الدخول على �سفحة الت�سجيل نختار كما يف ال�سورة 
ون�سع معلومات بريد اجلي ميل 
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تطبيق عملي لعمل حملة إعالنية :

مثال :  اأريد الإعالن عن م�سروع من م�ساريع املكتب مثال وقف الوالدين .
1 -  اأحدد ميزانية للحملة الإعالنية اخلا�سة بالوقف 15 األف ريال .

2 – مت حتديد تاريخ احلملة من بداية �سهر رم�سان املبارك اإىل نهايته خيار اآخر اأ�ستطيع جعل احلملة الإعالنية م�ستمرة 
وذلك بتحديد  ميزانية يومية فقط وعند انتهاء احلملة اأعمل اإيقاف للحملة فقط بدون حتديد تاريخ .

3 - اأ�سبح لدي ميزانية يومية 500 ريال علما باأين اأ�ستطيع تغيري امليزانية اليومية يف اأي وقت واأجعلها مثال 1000 اأو اأقل .
4 - نوع الإعالن ن�سي فقط .

5 – حتديد كلمات رئي�سية مثل ) وقف - الوالدين - �سدقة جارية ( علما باأن كل كلمة لها �سعر نقرة خمتلف .
نبداأ الآن يف ال�سرح امل�سور عند الدخول على ح�سابك جتد معلومات ح�سابك والتعريف اأق�سى الي�سار

من نف�ص ال�سفحة جتد اأمامك عبارة الرتحيب ومت ذكر اخلطوات 
ن�سغط على ان�ساء حملتك الأوىل

اإعدادات احلملة الإعالنية كما يف ال�سورة نختار  من هنا نبداأ يف 
لو  قيا�سي  ونختار  ال�سورة  نوع احلملة كما يف  ونختار  للحملة  ا�سم 
جوال  اأو  م�سور  اأو  ن�سي  امليزات  جميع  اأو  فقط  ن�سي  كاناإعالننا 
اإلخ .لذلك الأف�سل دائما نختار جميع امليزات لأنه يحوي  اأو فيديو 

جميع طرق الإعالنات .
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نختار من هنا �سبكات البحث وجنعلها كما يف ال�سورة

اللغة  تكون  �سوف  املختارة  اللغة  تلقائي  اخليار  هذا  يف 
ي�ستخدم  الكثري  لأن  الإجنليزية  اللغة  اإليها  اأ�سيف  العربية 
اأنظمة الكمبيوتر والأجهزة الذكية بواجهة اجنليزية وبذلك 

لن ت�سلهم الإعالنات .

ال�سعودية  مثل  واحد  بلد  اختيار  ن�ستطيع  اخليار  هذا  من 
لنا  ويحدد  ال�سورة  كما يف  اخلليج  دول  مثل  بلدان  عدة  اأو 
اإعالننا  و�سول  مدى  اأي  دولة  التقديريلكل  الو�سول  مدى 

لالأ�سخا�ص ح�سب الختيارات التي مت اختيارها .

كمبيوتر  اأجهزة  من  املتاحة  الأجهزة  جميع  هنا  نختار 
وجوالت ذكية واأجهزة لوحية بجميع اأنظمتها .
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وتكلفة  الإعالنية  احلملة  تكلفة  �سبط  ن�ستطيع  اخليار  هذا  من 
النقرة والأف�سل اختيار اخليار الثاين لت�ستطيع املناف�سة والو�سول 
علما باأن اختيار اخليار الثاين يجعل اعالنك يظهر يف اعلى النتائج 
ح�سب املناف�سة وقد ت�سل تكلفة النقرة اإىل 10 ريال للنقرة واأكرث .

يف هذا اخليار جنعله كما هو لأنه يجب اأن يكون لل�سخ�ص معرفة 
اخليارات  لتكون  هي  كما  جعلها  فالأف�سل  هنا  للتعديل  كافية 

افرتا�سية .

من هنا اأي�سا جنعلها كما هي ون�سغط على زر املتابعة 

بعد ال�سغط على زر املتابعة �سوف ننتقل تلقائي ل�سفحة العالنات لعمل 
جمموعة اعالنية داخل احلملة كنوع من الرتتيب اأي ت�ستطيع عمل عدة 
وت�ستطيع عمل عدة اعالنات داخل  جمموعات اعالنية داخل احلملة 
ن�ستطيع  العالنية  للمجموعة  ا�سم  اختيار  وبعد  العالنية   املجموعة 

اختيار نوع اعالننا ن�سي اأو م�سور اأو جوال اأو غريه .
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هذا مثال لعمل اعالن ن�سي

العالن لرتى  بجانب  تاأتي  املعاينة  وهذه �سورة 
طريقة ظهور اعالنك

هذا مثال لعمل اعالن م�سور 

وهذا مثال لطريقة ظهور العالن علما باأن مدة مراجعة الإعالن 
حتى يظهر 3 اأيام ويظهر هنا باأن الإعالن قيد املراجعة

وهذا مثال لإعالن م�سور على اجلوال علما باأن مدة مراجعةالإعالن حتى 
يظهر 3 اأيام ويظهر هنا باأن الإعالن قيد املراجعة
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وهذا مثال لطريقة ظهور العالن

ومن ثم نختار الكلمات الرئي�سية للمجموعة العالنية مت و�سع ال�سورة 
كمثال وت�ستطيع جتاوز هذه اخلطوة وعملها اأو تعديلها لحقا بكل  �سهولة 
وكما ذكرنا �سابقا باأن كل كلمة ولها �سعر نقرة خمتلف ح�سب �سعبيتها 

وح�سب قوة املناف�سة عليه من قبل املعلنني .

بعد ذلك ن�سغط على حفظ ومتابعة 
اعداد الفواتري 

بعد ذلك نن�سئ ح�ساب للفواتري نختار البلد املتواجدين فيها وهذه النقطة 
جدا مهمة ون�سغط على زر متابعة

�سع هنا معلوماتنا ون�سغط على متابعة لال�ستمرار 

�سحب  يتم  اأي  تلقائية  دفعات  الأف�سل  وجنعلها  الدفع  اأ�سلوب  هنا  من  نختار 
تاأخري  لعدم  تفاديا  تلقائيا  الفيزا  بطاقة  من  يوم  كل  اليومية  امليزانية  مبلغ 

الدفعة وايقاف العالن .
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ن�سع هنا معلومات بطاقة الفيزا اخلا�سة بنا ويجب اأن حتوي ر�سيد ليتم 
لديك  هل  مكتوب  املتابعة  زر  قبل  الأخري  يف  ونالحظ  وتفعليها  تاأكيدها 
�سيفرة ترويجية وهذا معناته كوبون جماين بقيمة مثال 100 دولر اأو 50 
دولر يتم توزيعه جمان من قبل بع�ص املواقع واجلهات لو كان لديك ت�سغط 
على اأدخلها هنا وت�سع معلوماتها بدون احلاجة لبطاقة الفيزا وبعد ذلك 

ن�سغط على متابعة .

بعد ال�سغط على زر متابعة ننتقل ل�سروط ا�ستخدام هذه اخلدمة من قوقل نوؤ�سر على 
عالمة موافق ومن ثم ن�سغط على ار�سال ح�سابي  وتفعيله ايتم التاأكد من املعلومات 

والفيزا وكذلك الإعالن ايتم اعتماده .

بعد ذلك جند احلملة اخلا�سة بنا وميزانيتها وكذلك حالتها 
ن�سغط عليها للدخول اىل املجموعة العالنية 

املجموعة  اأمامنا  جند  احلملة  داخل  الدخول  بعد 
العالنية  وجند حالتها موؤهلة اأي متت املوافقة عليها 
العالنية   املجموعة  ا�سم  على  ن�سغط  حاليا  وتعمل 

لرنى العالنات املوجودة داخلها .

تقرير  وكذلك  الن�سي  العالن  جند 
كامل عن كل �سي يخ�سة 
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ايقافه  مثال  العلى  من  العالن  حالة  تغيري  ن�ستطيع 
زر  نالحظ  واأهمها  اأخرى  اجراءات  وكذلك  حذفه  اأو 
اعالن جديد ن�ستطيع من خالله عمل اعالن جديد داخل 
اختيار  ن�ستطيع  عليه  ال�سغط  وعند  العالنية  املجموعة 

نوع العالن .

عن  اعالنية  حملة  عمل  شرح  من  االنتهاء  تم 
. Google Adwords طريق خدمة

نماذج من تقارير الحملة االعالنية :
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تقرير ملخص لحملة مصابيح رمضان

الملبغ الذي تم عدد النقراتعدد مرات الظهورإعالن نصي
انفاقه

127451404114917319

الملبغ الذي تم عدد النقراتعدد مرات الظهورإعالن مصور لألجهزة الذكية واألجهزة اللوحية
انفاقه

127662615180657.45

الملبغ الذي تم عدد النقراتعدد مرات الظهورإعالن مصور للمواقع
انفاقه

3830820490

14060074إجمالي عدد الظهور
56533إجمالي عدد النقرات

18066.45إجمالي المبالغ التي تم انفاقها

 : Facebook Advertising مقدمة عن خدمة

املدفوع  الإعالن  كلفة  حتديد  من  ميكنك  حيث  اأدوردز  قوقل  خلدمة  جدا  م�سابهة  بوك  الفي�ص  طريق  عن  الإعالن  خدمة 
الأف�سل  الطريقة  وهي  معينة  �سرائح  وا�ستهداف  العالنية  للحمالت  ادق  توجه  ذات  ولكن   )CPC( �سغطة  لكل 
الإعالن  بينهما  فرق  هنالك  ولكن  كبري  حلد  مت�سابهني  اخلدمتني  طبعا  العامل   يف  الإجتماعية  ال�سبكات  �سمن  للرتويج 
اأدورز  قوقل  خدمة  طريق  عن  لالإعالن  بالن�سبة  اأما  فقط  بوك  الفي�ص  موقع  داخل  يكون  بوك  الفي�ص  خدمة  طريق  عن 
. قوقل  مع  امل�ساركة  املواقع  وكذلك  اليوتيوب  وموقع  البحث  حمرك  مثل  اإعالنك  فيها  يظهر  �سبكات  عدة   فهنالك 
اأو  بوك  الفي�ص  لديك ح�ساب على موقع  يكون  اأن  ال�سرح وطبعا لالإعالن عرب هذه اخلدمة يجب  �سنبداأ مبا�سرة يف  لذلك 

الإ�ستعانة ب�سركات متخ�س�سة يف الدعاية عرب ال�سبكات الجتماعية. 
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: Facebook Advertising تطبيق عملي لعمل حملة إعالنية على

مثال :  اأريد الإعالن عن م�سروع من م�ساريع املكتب مثال وقف الوالدين .
1 -  اأحدد ميزانية للحملة الإعالنية اخلا�سة بالوقف 15 األف ريال .

2 – مت حتديد تاريخ احلملة من بداية �سهر رم�سان املبارك اإىل نهايته خيار اآخر اأ�ستطيع جعل احلملة الإعالنية م�ستمرة وذلك 
بتحديد ميزانية يومية فقط وعند انتهاء احلملة اأعمل اإيقاف للحملة فقط بدون حتديد تاريخ .

3 - اأ�سبح لدي ميزانية يومية 500 ريال علما باأين اأ�ستطيع تغيري امليزانية اليومية يف اأي وقت واأجعلها مثال 1000 اأو اأقل .

خطوات االشتراك في الخدمة :

ليوجد هنالك ا�سرتاطات معينة لالإ�سرتاك فقط يجب اأن يكون لك ح�ساب اأو �سفحة على الفي�ص بوك وبطاقة ائتمانية وبعد ذلك 
الدخول على الرابط التايل :: www.facebook.com/advertising  جتد ال�سورة التالية ن�سغط على زر اإن�ساء اإعالن .
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وسوف يتم توجيهك تلقائيا للصفحة التالية : 

نالحظ يف هذه ال�سفحة ثالث اأجزاء اجلزء باللون الأحمر يتم ا�ستخدامه يف حالة امل�سروع الذي نريد الإعالن عنه موجود 
يف �سفحة على موقعنا اأي رابط خارجي ن�سع الرابط مبا�سرة هنا اأما اجلزء باللون الأ�سفر ن�ستخدمه يف حالة اأردنا الرتويج 
ل�سفحتنا اأو ح�سابنا املوجود على الفي�ص بوك و�سوف يظهر لك ح�سابك وجميع ال�سفحات التي اأنت مدير عليها واأخري اجلزء 
باللون الأ�سفر يف حالة اأردت الرتويج لتطبيق على الفي�ص بوك من قبلك �سواءا كان التطبيق مثبت يف �سفحتك اأو له �سفحة 

خا�سة ولكن ي�سرتط اأنه مت اإن�سائه عن طريق ح�سابك اأو �سفحتك .

ويف مثالنا امل�سروع موجود على موقع املكتب لذلك �سوف اأ�سع رابط له 
كما يف ال�سورة التالية :

نالحظ الرابط يف الأعلى ومن ثم يطلب منك و�سع عنوان لالإعالن 
ل يتجاوز 25 حرف وكذلك ن�ص لالإعالن ل يتجاوز 90 حرف واأخريا 
بك�سل   72 والرتفاع  بك�سل   100 العر�ص  مقا�ساتها  لالإعالن  �سورة 

وبكذا انتهى اجلزء الأول. 

مثالنا  ويف  فيها  الإعالن  نريد  التي  الدول  نختار 
اإختيار  وعند  ال�سورة  يف  املو�سحة  الدول  اإخرتنا 
الي�سار يعطيك عدد تقريبي  تلقائيا على  اأي دولة 
لالأ�سخا�ص املتواجدين من هذه الدولة على الفي�ص 

بوك ويف حالتنا العدد التقريبي كما يف ال�سورة .
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جنعل خيارات العمر واجلن�ص كما هي اإل لو اأردنا حتديد 
عمر معني اأو جن�ص معني يف حالة كان الإعالن منتج ن�سائي 
اإل يف حالة  مثال . جعل الإهتمامات والن�ساطات كما هي 
اإعالننا مثال كان يحتوي منتج تقني واأريد ظهور الإعالن 
اأو  الأزياء  اأو  فقط  مثال  التقنية  يف  املهتمني  لالأ�سخا�ص 

العطور اإلخ .

باأن جميع  والتاأكد  املعاينة  من  الإنتهاء  عند 
املعلومات �سحيحة ن�سغط على تقدمي الطلب 
وبعد الإنتهاء من تقدمي الطلب تلقائيا �سوف 
معلومات  لو�سع  التالية  ال�سا�سة  لك  يظهر 

الفيزا كارد .

ليتم  كارد  الفيزا  معلومات  لو�سع  متابعة  زر  على  ن�سغط 
اعتمادها من قبل نظام الفوترة يف الفي�ص بوك وبعدها �سوف 
تظهر ال�سفحة التالية ون�سع املعلومات كما يف ال�سورة التالية .

�سوف  وتقدميها  البطاقة  معلومات  و�سع  بعد  ثم  ومن 
تظهر لك �سا�سة �سغرية تطلب منك و�سع رمز الكوبون 
لو كانت لديك كوبونات اإعالنات جمانية من الفي�ص بوك 
خ�سم  �سيتم  بوك  الفي�ص  يف  لالإعالن  اأخرى  مواقع  اأو 
قيمة الكوبون وبعد انتهاء قيمة الكوبون اأو الق�سيمة يتم 
يوجد  ل  حالتنا  ويف  كارد  الفيزا  بطاقة  من  اخل�سم 

لذلك �سوف ن�سغط على تخطي للمتابعة .

له  الإنتباه  ويجب  الأجزاء  اأهم  من  اجلزء  هذا 
نختار عملة احل�ساب والدولة واملنطقة ون�سع ا�سم 
للحملة  يومية  ميزانية  ونحدد  الإعالنية  للحملة 
يومية  كميزانية  ريال   500 حددنا  هذا  مثالنا  يف 
وجنعل نظام الت�سعري الكلفة بح�سب عدد النقرات 
وجنعل كلفة النقرة القيمة التلقائية الذي ي�سعها 
الفي�ص بوك لظهور اأف�سل حلملتك الإعالنية ومن 
يعطينا  ثم  ومن  الإعالن   مراجعة  ن�سغط  ثم 

معاينة نهائية لالإعالن
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إستخراج تقارير حملتك اإلعالنية :

يف  بوك  والفي�ص  اأدووردز  قوقل  خدمة  بني  اختالف  هنالك 
اإ�ستخراجها ولكن قوقل جمرد  التقارير امل�ستخرجة وطريقة 
بالن�سبة  اأما  اأمامك  الدخول يف ح�سابك جتد تقرير ملخ�ص 
ن�سرح  و�سوف  بنف�سك  التقارير  ت�ستخرج  اأنت  بوك  للفي�ص 
عند   . معني  اإعالن  اأو  حملة  عن  تقرير  ا�ستخراج  طريقة 
اأق�سى  من  فيك  اخلا�ص  الإعالنات  ح�ساب  على  الدخول 
اليمني جتد عدة خيارات اخرت منها التقارير لحظ ال�سورة 
التالية وبعد ال�سغط على تقارير ينقلك اإىل �سفحة التقارير 

كما يف ال�سورة التالية 

ومن ثم �سيتم حتويلك ل�سفحة اإدارة ح�ساب الإعالنات لديك وجتد حملتك 
قبل  من  مراجعتها  ليتم  قليال  تتنظر  اإعالنك  وكذلك  موجوده  الإعالنية 

فريق اإعالنات الفي�ص بوك وبعد ذلك اإعتمادها كما يف ال�سورة التالية :

معلومات  بخ�سو�ص  الأزرق  باللون  تنبيه  هناك  نالحظ 
عليك  اإحت�ساب  �سيتم  وهل  معلوماتك  من  للتاأكد  ال�سريبة 
�سريبة اأو ل لذلك اإ�سغط على الكالم باللون الأزرق و�سوف 
للتاأكد  فيها  با�سوردك  و�سع  منك  يطلب  ل�سفحة  نقلك  يتم 
ينقلك ل�سفحة معلوماتك  وبعد ذلك  اأنك �ساحب احل�ساب 

لتاأكيدها كالتايل 

اأهم خيارين يف هذه ال�سفحة امل�سار عليهم هل هذا الإعالن لغر�ص جتاري اإجعله ل واخليار 
الثاين هل اأنت ت�سرتي اإعالنات بالنيابة اإجعلها اأي�سا ل ومن ثم حفظ التغيريات فقط وقبل 

حفظ التغيريات ال�سفحة �سوف تكون كالتايل :
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اخليار الأول جنعله كما هو اأما بالن�سبة للخيار الثاين خيار التلخي�ص من هنا ت�ستطيع جعل التقرير للح�ساب ككل اأو حمالت 
اإعالنية اأو اإعالنات معينة فقط ومن اخليار الثالث خيار الرتتيب مرتبط مع اخليار ال�سابق لو و�سعت حملة ت�ستطيع اختيار 
احلملة منها وكذلك نف�ص ال�سي لو و�سعت اإعالنات �سوف تظهر لك الإعالنات فقط تختار منها اإعالن اأو اأكرث اأما بالن�سبة 
للخيار الرابع ت�ستطيع جعله يظهر لك التقرير يوميا اأي يعر�ص لك جميع الأيام اأو اأ�سبوعي اأو �سهري اأو خم�س�ص واخليار 
اخلام�ص خيار التوقيت يتم و�سع نطاق التاريخ الذي تريد ا�ستخراج تقرير له اأخريا التن�سيق جنعله كما هو ويف الأخري ن�سع 
عالمة �سح لو اأردنا ت�سمني الإعالنات اأو احلمالت الإعالنية املحذوفة لأن بدون و�سع �سح هنا لن يظهرها واأخري ن�سغط 

ا�ستحداث التقرير .

نماذج من التقارير المستخرجة :

وهذا أيضا تقرير مستخرج يدويا من الفيس بوك 

تقرير ملخص أسبوعي للحملة

الملبغ الذي عدد النقراتعدد مرات الظهورالشهرصورة اإلعالن
تم انفاقه

556468816622205.82يوليو
813367062619229893.11أغسطس
593056731908317742.41سبتمبر

146207067إجمالي عدد الظهور
46937إجمالي عدد النقرات

49841.34إجمالي المبالغ التي تم انفاقها

تقرير ملخص أسبوعي للحملة

الملبغ الذي عدد النقراتعدد مرات الظهورالشهرصورة اإلعالن
تم انفاقه

مصابيح رمضان 
إضئ رمضان بمصابيح 

العمل اختر مصباحك من 
بين مصابيح رمضان 

562362227082500يونيو
1676027178137108.66يوليو

23987119.81أغسطس

22407880إجمالي عدد الظهور
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1 -  الخطة الشاملة

2 - الخطط الموسمية : 
أ. خطة النشر لشهر رمضان .

ب. خطة النشر للحج.

خطط النشر
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1 ـ الخطة الشاملة : 
��� ا���� ���م ١٤٣٣هـ

��� ا���� ��� ا������ ا������ وا���م ا�����

���� ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

�����ات ا���� ا����������� ���

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ����� ���

����� ا������� ا���د  �����ع ا����� ������ ���

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ��������

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د��������

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د��������

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����اء ا����ة������د����

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

�����ات ا���� ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ��������

����� ا������� ا���د  �����ع ا����� ���������

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ��������

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د��������

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د��������

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����اء ا����ة������د����

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

ا��ا�� أب ���� ا�����و�� ���� ا�����
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��� ا���� ���م ١٤٣٣هـ

��� ا���� ��� ا������ ا������ وا���م ا�����

���� ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����

ا��ا�� أب ���� ا�����و�� ���� ا�����
ا���� أو ا������� ا�����رة 

�����ا���� ��ك
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ا

ا���ك ���ي 

و���� ا���� ا������

ر���� ا���ال
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����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

�����ات ا���� ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ��������

����� ا������� ا���د  �����ع ا����� ���������

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ��������

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د��������

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د��������

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����اء ا����ة������د����

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

�����ات ا���� ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ��������

����� ا������� ا���د  �����ع ا����� ���������

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ��������

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د��������

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د�����د��ي

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����اء ا����ة������د����

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي
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��� ا���� ���م ١٤٣٣هـ

��� ا���� ��� ا������ ا������ وا���م ا�����

���� ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����ا������ا����

ا��ا�� أب ���� ا�����و�� ���� ا�����
ا���� أو ا������� ا�����رة 
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ا���ك ���ي 

و���� ا���� ا������

ر���� ا���ال
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����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

�����ات ا���� ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ��������

����� ا������� ا���د  �����ع ا����� ���������

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د ��������

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د��������

������ ����� آ� ا���ع �� ��ا ا����� وا��ا�� اب ��ة وا��ة������د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي

����� ���� �� ا������� ا���د��������

������� ����� د�� ا���م وا����ة ����� �� ا������ و����� ا���س �������د��ي

����� ا������� ا���د ������ع ا��������������

������ ���ي او ����� ��� �����د��ي

����� ���� �� آ�م اه� ا���� وا���� ا����� �����د��ي

����اء ا����ة������د����

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي
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�د���� ��� ���ر�� او �����ت ا����� ������������

�����ات ا���� ا��������������

��ه��ا ا����ا ( ��� أو ����� ���� �� ا������� ا���د )�����د��ي
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√√√√√30 م�سروع يف رم�سانالثنني248/19

√√√√√التفطريالثالثاء258/20

√√√√√الوقفالأربعاء268/21

√√√√√م�سابيح رم�ساناخلمي�ص278/22

- - -  - - اجلمعة288/23

√ √ √ √ √ 30 م�سروع يف رم�سان / التفطريال�سبت298/24

- - -  - - الأحد308/25

2 - الخطط الموسمية :

أ-خطة النشر لمشاريع المكتب لشهر رمضان
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الربيد اللكرتوينsmsبالك برييالوات�ص اأبتويرتاملادة املن�سورةاليوم التاريخالرقم

√√√√√الوقف / م�سابيح رم�سانالثنني318/26

- - -  - - الثالثاء328/27

√√√√√يوم يف احلرم / 30 م�سروع يف رم�سانالأربعاء338/28

- - -  - - اخلمي�ص348/29

√√√√√الوقفاجلمعة359/1

√√√√√الوقفال�سبت369/2

√  √  √  √  √  التفطريالأحد379/3

√ √ √ √ √ يوم يف احلرمالثنني389/4

√√√√√م�سابيح رم�سانالثالثاء399/5

√√√√√وجعلني مباركًاالأربعاء409/6

√√√√√30 م�سروع يف رم�ساناخلمي�ص419/7

- - -  - - اجلمعة429/8

√√√√√وجعلني مباركًا / م�سابيح رم�سانال�سبت439/9

- - -  - - الأحد449/10

√√√√√الوقفالثنني459/11

- - -  - - الثالثاء469/12

√ √ √ √ √ هدية العيد / التفطريالأربعاء479/13

- - -  - - اخلمي�ص489/14

√√√√√م�سابيح رم�ساناجلمعة499/15

√√√√√هدية العيدال�سبت509/16

√√√√√30 م�سروع يف رم�سانالأحد519/17

√√√√√الوقفالثنني529/18

√√√√√الوقفالثالثاء539/19

√√√√√م�سابيح رم�سانالأربعاء549/20

√√√√√م�سابيح رم�ساناخلمي�ص559/21

- - -  - - اجلمعة569/22

√  √  √  √  √  هدية العيدال�سبت579/23

- - -  - - الأحد589/24

√√√√√الوقفالثنني599/25

- - -  - - الثالثاء609/26

√√√√√هدية العيد / م�سابيح رم�سانالأربعاء619/27
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املجموعات الربيديةsmsبالك برييالوات�ص اأبتويرتاملادة املن�سورةاليوم التاريخالرقم
√  √  √  √  √  م�سروع لبيك الثنني111/1
- - -  - - الثالثاء211/2

√√√√√الوقفالأربعاء311/3
- - -  - - اخلمي�ص411/4

√√√√√10*10اجلمعة511/5
√√√√√10*10ال�سبت611/6
√√√√√اخرت دربك الأحد711/7
√√√√√م�سروع لبيكالثنني811/8
√√√√√م�سروع لبيك الثالثاء911/9

√  √  √  √  √  10*10الأربعاء1011/10
√ √ √ √ √ 10*10اخلمي�ص1111/11
- - -  - - اجلمعة1211/12

√√√√√الوقف ال�سبت1311/13
- - -  - - الأحد1411/14

√√√√√م�سروع لبيك / 10*10الثنني1511/15
- - -  - - الثالثاء1611/16

√√√√√اخرت دربك / الوقفالأربعاء1711/17
- - -  - - اخلمي�ص1811/18

√  √  √  √  √  10*10اجلمعة1911/19
√ √ √ √ √ م�سروع لبيكال�سبت2011/20
√√√√√الوقفالأحد2111/21
√√√√√الوقفالثنني2211/22
√√√√√م�سروع لبيك الثالثاء2311/23
√√√√√10*10الأربعاء2411/24
√√√√√اخرت دربك اخلمي�ص2511/25
- - -  - - اجلمعة2611/26

√√√√√10*10/ م�سروع لبيكال�سبت2711/27
- - -  - - الأحد2811/28

√ √ √ √ √ الوقف الثنني2911/29
- - -  - - الثالثاء3011/30

√√√√√م�سروع لبيك / 10*10الأربعاء3112/1
- - -  - - اخلمي�ص3212/2

√√√√√10*10اجلمعة3312/3
√√√√√م�سروع لبيكال�سبت3412/4
√√√√√م�سروع لبيك الأحد3512/5
√√√√√10*10الثنني3612/6
√√√√√10*10الثالثاء3712/7
√√√√√م�سروع لبيك الأربعاء3812/8

ب ـ خطة النشر لمشاريع المكتب للحج 
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التقرير األسبوعي : وهو تقرير مختصر يشمل جميع  المسارات التي تناقش أسبوعيًا بهذا الشكل :

Blackberry

عدد الرسائل األسبوعالشهر
الرسائل طلبات اإلضافةمجموع المضافينالمرسلة

الواردة
عدد 

النشر بمقابلالمحذوفين

جمادى 
األولى

رسالة 1 مدفوعة-2828261502313األول

-202559025267الثاني

-1526591152415الثالث

2627501101919الرابع

6000 رقم-89282637591276المجموع

whatsapp

عدد الرسائل األسبوعالشهر
الرسائل طلبات اإلضافةمجموع المضافينالمرسلة

الواردة
عدد 

النشر بمقابلالمحذوفين

جمادى 
األولى

رسالة 1 مدفوعة03548000األول

236348600الثاني

33634000الثالث

33634000الرابع

4000 رقم836348600المجموع

Twitter

الزيادة االسبوعية األسبوعالشهر
أعلى 4  أعلى 4 ريتويتإلغاء المتابعةالتغريداتللمتابعين

مالحظاتبالمفضلة

جمادى 
األولى

22201527353474األول

1548697036245الثاني

578457127940الثالث

1253666155863الرابع

55993322751733222المجموع الشهري

2898819632661733222المجموع الكلي

YoutubeSMS

الزيادة االسبوعية األسبوعالشهر
عدد الرسائل المقاطع الحديثةالمشتركينللمشاهدين

المرسلة
عدد 

اإلضافاتطلبات اإلضافةالمستفيدين

جمادى 
األولى

6098001105400األول

53618021105400الثاني

1833021105400الثالث

104928011105400الرابع

237757051105400المجموع الشهري

7789927044المجموع الكلي

Arrawdah.com

المجموعات مشاهدة األخبار المثبتةاالخبارالزيادات االسبوعيةاألسبوعالشهر
مالحظاتالبريدية

جمادى 
األولى

9896160514األول

105060579710الثاني

6185066068الثالث

90502756428الرابع

3563732601850المجموع الشهري

498500228122251289المجموع الكلي

Facebook

األصدقاء بالحساب األسبوعالشهر
الرسمي

المعجبين بصفحة 
الحساب الرسمي

المعجبين في صفحة 
فريق جوال الخير

المعجبين في 
صفحة عائدون 

إلى اهلل

المعجبين 
بصفحة على 
خطى الحبيب

المعجبين بصفحة صبرا يا 
نفسي معنا اهلل

جمادى 
األولى

-010009325522األول

0755111462299الثاني

108-038663063الثالث

06975203887الرابع

0283831961149292المجموع الشهري

50006942427838487729471851المجموع الكلي

-169213اجمالي عدد األصدقاء والمعجبين بجميع الصفحات والحساب الرئيسي :
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اقتراحات وتنبيهات عامة :

ونحن هنا اأخي الكرمي �سنحاول و�سع بع�ص النقاط واملقرتحات التي قد تفيد من دخل يف جمال الت�سويق التقني الإلكرتوين , وهي 
عامة جلميع امل�سارات , اأحببنا اأن نفردها بباب م�ستقل ل�سموليتها للجميع  وهي :

ا ـ مواقع م�ساندة :
bitly.com   موقع لخت�سار الروابط

http://trendsmap.com موقع للبحث عن الها�ستاقات الن�سطة
http://twopcharts.com/tweetsretweeted حتديد التغريدات الأكرث رتويت

http://favstar.fm حتديد التغريدات الأكرث حفظا يف املف�سلة

2 ـ قبل اإر�سال اأي حمتوى يت�سمن رابطًا ينبغي التاأكد من فعاليته و�سالحيته – وخ�سو�سًا اإذا كانت ال�سورة قدمية  -  حتى ل تقع 
يف اإ�سكالية مع املتلقني , واحر�ص على اختيار مواقع رفع منا�سبة ) بالن�سبة للمكتب فاإنه ي�ستخدم موقع و�سريفرات املكتب لرفع 

ال�سور والفيديو( .

3 ـ الإعداد امل�سبق يف اأي م�سار هو ال�سبيل الأمثل – بعد توفيق اهلل تعاىل – للنجاح وال�ستمرارية والنمو , واملق�سود بالإعداد هنا 
هو اخلطة التي ي�سري عليها امل�سار , وكذا جاهزية املحتوى والتاأكد منه , وعدم الرجتالية املبا�سرة يف املحتوى  لأنه باخت�سار هو ما 

تقّيم عليه من قبل اجلمهور ) الكم  الكيف ( .

ـ ينبغي اأن ينتبه اإىل اأن العمل يف مثل هذه امل�سارات اإذا اأخذ منحى اجلدية والحرتافية فاإنه �سيكون مكلفًا وفيه نوع كبري من   4
املجازفة  غري اأن ما راأيناه اأن هذه املجازفة اآتت اأكلها وراأينا لها عوائد طيبة وثمار مباركة دعويًا وت�سويقيًا .

5 ـ ينبغي الهتمام بالوقت الذي تتوا�سل به مع اجلمهور , وحت�سن اختياره , وخ�سو�سًا لبع�ص امل�سارات التي قد ل ي�ساهدها املتابع 
اإذا اأر�سلت يف اأوقات غري منا�سبة  وهذه الأوقات تختلف من م�سار لآخر .

6 ـ العن�سر الن�سائي مهم جدًا يف الن�سر الإلكرتوين , �سواء يف التعاون مع املكتب يف ن�سر املحتوى  اأو التجاوب مع امل�ساريع الت�سويقية  
فهن اأ�سرع ا�ستجابة يف كال النوعني ومن هذا املنطلق فاإن جلنة الن�سر اللكرتوين كونت خلية م�سغرة من بع�ص املتعاونات تقودها 

اإحداهن وتتوا�سل مع اللجنة مبا�سرة لن�سر املحتويات الدعوية على الوات�ساب وقروبات الكاكو تالك والالين .

 7 ـ التقارير  وهي عن�سر مهم جدًا ملتابعة اأي عمل من قبل اللجان الإ�سرافية واملدير املبا�سر لتقومي اأداءه وقيا�ص نتائجه , وت�سعب 
جدًا عملية التطوير اأو اكت�ساف الأخطاء اأو قيا�ص العمل اإل بعد كتابة تقارير مف�سلة عن امل�سروع .
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الخاتمة 
وبعد اطالعكم اأحبتنا الكرام على هذا التقرير , فاإنه يجدر بنا التنويه اإىل نتائج ذلك اجلهد املبذول , حيث راأينا وهلل احلمد 
ما يثلج ال�سدر من اأنواع التفاعل القوي من اجلمهور , �سواء بن�سر العلم والدعوة والفائدة للجميع اأو ب�سرعة ت�سويق م�ساريع 
املكتب املو�سمية اأو الدائمة , اأو بغر�ص �سورة طيبة عن املكتب ون�ساطاته خ�سو�سًا وعن الدعوة واأهل اخلري عمومًا , واأخذ 
انطباع وت�سور جيد عن من يعمل لدينه يف وقت يجد فيه الداعية اإىل اهلل اأو الآمر باملعروف �ستى اأنواع احلرب و�سوء الظن 

من اأطراف عديدة وتوجهات فكرية خمتلفة .

كما اأن هذا العمل �سيكون دافعًا لنا بحول اهلل تعاىل اإىل خو�ص غمار كل ما ن�ستطيع خو�سه من و�سائل تقنية حديثة للتوا�سل 
مع جميع �سرائح املجتمع , والتي منها قريبًا بحول اهلل قناة يوتيوب احرتافية بطريقة تواكب التطور احلديث للتقنية وتواكب 
الطريقة التي يرغب املجتمع التوا�سل بها , كما اأن فريق العمل قد بداأ يف تفعيل ح�سابه على برنامج الن�ستجرام وو�سع خطة 
له وحماولة تن�سيق عدد من ال�سور والبرنات الدعوية لهذا الربنامج , وكذلك نحن يف طور درا�سة الدخول يف برنامج الفيديو 

ال�سخ�سي ) كيك (  والذي يالقي رواجًا هذه الأيام من قبل ال�سباب والفتيات .

و نحب اأن  ننوه لكم اأحبتنا على اأن هذا العمل ما هو اإل جهد املقل  واجتهاد ال�سعيف  و ما هو اإل بيان لطريقة عملنا وعر�ص 
لتجربتنا اخلا�سة يف هذا املجال , فاإن اأ�سبنا فمن اهلل واإن اأخطاأنا فمن اأنف�سنا وال�سيطان وقد يكون هناك من الو�سائل ما 

غفلنا عنه وقد تكون هناك طرق للمتابعة اأو الت�سويق اأف�سل من ما لدينا واهلل تعاىل اأعلى واأعلم .

وننوه كذلك على �سرورة مواكبة الدعاة اإىل اهلل لكل ما هو جديد يف عامل التقنية والتوا�سل واأن ل يدعوا هذا املجال الرحب 
لغريهم ممن ي�ستغله لأهواء مغر�سة  اأو اأهداف دنيئة  ن�ساأل اهلل لنا ولكم ال�سالمة والثبات .

و يف نهاية هذا التقرير , فاإنه ي�سعدنا وي�سرفنا اأن نتلقى منكم مالحظاتكم واقرتاحاتكم ونقدكم البناء الهادف  ب�سدر رحب 
ونفو�ص طيبة  وذلك على اإمييل املكتب info@arrawdah.com  وجوال : 0538887670 - 0533253530

 كما ي�سعدنا كذلك , تقدمي جميع اأنواع ال�ست�سارات يف هذا املجال  اأو الإجابة عن ا�ستف�ساراتكم على نف�ص الهاتف يف اأوقات 
الدوام الر�سمي .

واهلل ن�ساأل  اأن يجعل ما قدمنا خال�سًا لوجهه الكرمي  واأن يحقق اأهدافه املن�سودة , واأن يبارك يف كل عمل فيه ن�سر لكلمة خري 
, اأو دعوة �سال  اأو تنبيه غافل  واأن يرينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعه  واأن يرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه  اإنه ويل ذلك 

والقادر عليه  و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اله و�سحبه اأجمعني .




