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 Fuad Al-Qrize is a Yemeni blogger and writer capable to keep 

going for being so professional in his career through blogger 

platforms; his posts are received attention from many social media 

followers . His own interests in writing posts has turned to be a 

profession. In other words, posts he has published in social media 

platforms have focused on analyzing the public interests and this is 

due to following their comments to his posts. Moreover, this reveals 

that there are many youth having potentials to make the best of 

what kind of information, sources and resources have been 

provided by internet, rather than merely a means of entrainment 

and a waste of time. On the other hand, through social media, 

Mr.Al-Qrize is able to track his own career through awards 

received which discloses that age is not an obstacle for imbibing 

knowledge which could be attained. 

Not only this, but also, he keeps forward to T.V Programs which is 

considered another step in his own career. In a nutshell, he will not 

stop until he has become a very well-known person. Thus, this will 

show how Yemen, his homeland, still gives birth to conscious youth 

so creative and productive. 

 

It is worth-mentioning that Mr.Al-Qrize has been awarded 

‘Cultural Shield’ and ‘Loyalty Shield’ by the Governor of Ibb city 

and Culture Office, and Shield of Keeping on Literary and Artistic 

Heritage, Ibb city, Yemen. 
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.I اإلنترنت والتسويق 

 

 يفهرتعت ونرالنتوء انش 1-

 
 وءلنش یخیةرلتاذور الجا  دیدلى  تحایة  داب  طرقلتا  رألما  بجویست  نيرواللكتا  قیولتسا  نعث  یدللح

 مع منیاز فقاوات هوءنش یخرتا لیمث ذيلوا ،نيرواللكتا قیولتسا للحقیقي لعما ءعاولا لیمث نهولك تنرالنتا

 قیوللتس  الجتماعيا  وملمفها  ورهظبل  لمتمثوا  د،یدلجا  یقيولتسا  ريلفكا  جهولتا  فيل  لحاصا  طورلتا

 تفاعله فيو ،لسابقةا واتلسنا طوال یقيولتسا رلفكا علیه دعتاا عما مختلفة تیادم لىإ هدبعاأ نم القاطنوا

 يف  ديقلیت  رهوجك  دمألا  رقصی  ديلماا  حبرلا  ةسألم  زا واجتمو  ،به  ةطانلما  تیالوؤسلماو  معتلمجا  مع

 ري؛لمشتوالبائع ن العالقة بیا
 

 نم نیقلطنم ،تنرتنلال ىلوألا تیادالبا ءوشن ادیدحت ةیكیرألما عافدلا ةرزا و يفو 1969 ماع رشؤی ثحی

 دون لمختلفةم العالطق امنار عب ماتهاومعل كیرلتح منیة محكمةأ لسائو لىا یةرلعسكا سسةؤلما هذحاجة ه

 نوكت  دقو  ،لوقلا  صح  إن  ةیتامولمعلا  هاترا ابستخاو  هاتستعالماا  يف  دةحاو  یةدقلیت  قةیطر  لىع  دتماعالا

 ،نیاوركالیف  جامعةو  ،Utah  تاهوی تعلى جامعا عةوزم  تحاسبا زةجهأ  بعةأر  نم تنرلالنت  ولألا وذجلنما

 نسبة Arpanet  تبانیار  تسمیة شبكةت تحم اظلنذا اهن كا دقو  ثلألبحا ليدولا  Stanfordوردستانف دمعهو

 دیدلجم ااظلنذا العاملة في هت الحاسبادد اع لصو  ثحی یكیةرألما  مةدلمتقالبحثیة ا  یعرلمشاا  كالةو  لىا

 لىا لماضيا رنلقا في تلسبعیناا نهایة في لشبكةا في 254 دةلشبكة عاه ذهدت شهد ق، وحاسبة
 

international network مست الیة تحت دوتصاالاشبكة ن یولى تكالنهایة افي ت صلوحتى ت ، الومحا 

 طورت ما نعارس نهأ الا دة،لمتحا تالیاولا دودح نضم ماظلنا ذاله رألكبا رلتأثیوا دامالستخا بقى دقو

  نمت لثمانیناا فيو ملعالافي  رىلكبا تكارلشا لقب نمو معهل لتعامدأ ابث حی، عالميق اطلى نامه داستخا

 میةدلخوا  یةرلتجاوا  لصناعیةا تكارلشا  دألتبو  منهت لتسعیناافي دام الستخا لیتسعو  ،لماضيا  رنلقا

 wide world (  لعالمیةا تیةولعنكبا  لشبكةر افي عملها  عب تنرالنتا  دامباستخ مالحجاوا واعالنا  لك نمو

 را صاتخا  ظتلف  يتلاو فعلیا على شبكة دجوایت نمو هنا هر یثاذي لا ؤللتساا للعو وب،لا
 
web (www 

 ؟لتي تمتلكهالجهة اهي  نمو ؟ تنرالنتا
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 شبكة على لمتص وبحاس دمیستخ او كیمتل نم لك أن لىا وللقا في نتكم نلیؤالسا على إلجابةا

 للمجاافي ك لن ذكا واءس  اطسیو  أومستهلكا  أو منتجا  ن كا واءاس  لشبكةاعلى   داجوامت  ریعتب تنرالنتا

 ؛ميدلخأو ا لسلعيا حقیقتهن فإت نرالنتك امتالاما أ قفو علىو عيطوت لعمج نتا نهوبك لتتمث

ملكا  تلیس فهي نيرواللكتا دیرلبا نةوعنو مالستالوا لسارالا لیةآ ثحی نم ددةمح لتصاا تالوكوتروب

 سیلةو  ونتك  دقم،  وهرباختیا  نمستهلكین أو منتجی وانویك  أنللجمیع ن یمك، خاضعة لجهة معینةأو  دألح

 ؛لعالمیةا واقألسا  لىإ ولصولل ضعةوالمتا تإلمكاناذات ا تكارللش فعالة یقیةوتس

 منها:و ذلتنفیوا ونلتعاا ذاه على رفتش نلجا كهنا أن وللقا نم یمنع ال كلذ أن الإ
 

-Internet engineering task force  
 

-Network information centers  
 

-Internet architecture board  
 

-Internet society  
 

-Federal network council  

 

 اومتشابهة ت كانواء ست لحاسبان اشبكة م

 
 نها "أ

 
 على تنرالنتا فیرتع نیمكر خب آجان نم

 مختلفة واعألنا مألحجاوا طضبت، وماولمعلدل افي تبارك لتشااعملیة م تحكد عواها قطبرت، 

 "تلحاسباا  هذه  نبی  لسرا لتا  ةیعمل ظیالحو ؛ لىطرق التافي ر نه یقتصف أیرلتعذا اهن م

 لثمی هنوكل  كلذ نم  دعبأ وه  نیح  يف  ،لسرا لتا  يف  دعاوق  حكمهات  تابساح  هنا  لىع  تنرتنالا

 ذبیعة تجرسدة ویدقا جوس لیهاإ رفع دقن، ویرآلخا مع لهداوت في بغری ءیه شيدلن م لك

 "؛نيرآلخالى ت إماولمعلور العبت أو ماوللمعلض يرلعق ايطرلا نه "أیضا على أ
 

 ذاهض؛ ولبعاصلة مع بعضها لمتت الشبكان امدد عن نة موهي شبكة عالمیة مك ت:نرالنتا 1-

 ظتحتف؛ لخاصةت الشبكاا حتىو  تماظلمنوا  تماولحكت  واكارلشا  تشبكان من لمالییا  نیتضم

 نلها م ولصولا  نیمك ت،نرنتا مثال صفحةت؛ على ملفات لشبكااه ذفي ه بسیوالحا  نم  دیدلعا

 فمل او نيرولكتا دیرب لشك على یستقبلها أو تماولمعلا لسری أن بالشبكة ولصوم زجها أي

 ؛ تنرالنتا لخال نم لشبكةا على رخآ زجها أي لىإ نيرولكتا
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 هذه لتنتق تلكابالف والهاتطوط اخر عبت ماولمعلا رألقماوا لسرلما نم لصناعیةا لىإ ؛ للمستقبا

 نوموقی  نیمدخستمو  ،تاموعلم  هایف  ترا تویبمك  نم  تنرالنتا  لتتشك لساربإ ت،ماولمعلا هذه لستقباوا

 ت؛یاولمحتا هذله عالستماا أو دةمشاهو لنقو دإلیجا جیةولوتكن بنیة نمو
 
 
 

 

 :هيو  تنرالنتا  نم زءاج  لتشكت لشبكان ام واعنأ  ثثال كهناو
 

 تنرا تنالا 1- خلية:)دالالشبكة (ا خلیا (ل داهي شبكة تعم سسة)ؤلمل اخدا دمتستخلكنها 

 لمثت نرالنتر امعایی HTML نكلو  ةریغص  تنرنتا  يه  تنرا نتالا  يالتالبو  ؛اهریغو

 ط؛خلیة فقدالت الالستعالما

 تنرا تسكالا 2- جية:)رلخاا   لشبكةا  ( للعمء اكارشض خلیة تسمح لبعداهي شبكة 

 ایهف   ةمولمعلل   لوصولا  نوكی  ام  دةاعو  ،یةجیترا ستا  بباسأل  هال  لوخدلاب  نییجرلخاا

 على رلسفا ركذات زحج ماظن لىا رلسفوا لسیاحةا تكارش بيدومن ولخد ل(مث ئیازج

 ؛)ةیللمحاو ةیمللعاا نرا یطلا تاكرش تالحر

 لتي تمكنهدم وامیة للمستخوسرلت اجهاوالم اعدیذي لت انرالنتن امزء لجاهي  ت:نرالنتا 3-

 ما هي تنرالنتا ورركسبلا تنرالنتا لمث متصفح لخال نم لشبكةا رعب واللتجا نم

 ت؛نرباالنت رونیفك مادعنس لناب اغلا یتخیله

 يقيةولتسا بيقاتهاطتو تنرالنتا صخصائ 2-

 
 ةءكفا ركثأ ةیكیتكت تقایبطتو ةیقیوست تیجیاترا الست لجام فتح لىع تنرالنتا صصائخ رتصقت ال

 تنرالنتا  جیاولوتكنرت  غیق؛یولتسا  عملیةذ بها تنفیم لتي یتا یقةطرلا  رلحقیقة تغیافي  لكنهاو ،فعالیةو

 طرق:  دةبعدي لتقلیا قیولتسا
 

  ؛ يرتشلما حةلمصل لبائعا نم ىولقا نزا يم ولحت 

  ؛ تلمسافاا وتم 

 ؛ تقولا  طضغ 

  ؛ حلمفتااهي ت صبحا فةرلمعا  ادارة 

  ؛لمختلفةالعالمية ا رفلمعاا  على زكيرلتا 
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  ؛ كيةذ لماسرأ  دعاوق 

 تنرالنتا  معل للتعام يقيةولتسا  ألهميةا 2.
 

 نأ  الإ  ،صناعيلا  للمجاا  يف  ریبك  دح  لىا را وصحم  قيب  تنرالنتا  امدستخا  نوك  نم  مغرلا  على

 لمجتمعة افي  حیادة  یدج وةق  تماولمعلا  تصبحث أحیر ، بالتغیذ  خد  أق  رةألخیا  رةلفتا  في ضعولا

 معالجتها في لسائو   تلبیاناا دعواق  على طرةلسیا  تصبحأن   قعولمتا  نمو  ،لةدولا  وادارة  تكارلشوا

 تنرالنتا شبكة تباتو  ،یةدالقتصاا وةللق  دربیعیة كمصطلا واردلما  ادارة  نهمیة مر أكثل ألمستقبا 

 معا فيو ءاتالحصار اتشیث حی ت،مادلخواضیع والما فلمتعلقة بمختلا قعوالما نمد یدلعاعلى  ويتحت

 19,1 لمانیاا فيو ص،شخ ونملی 26,9 ناك نلیاباا في تنرلالنت نمیدلمستخا ددع لىا 2000

 دةلمتحا  لمملكةوا  صشخ ونملی 17,9 نلصیص واشخون ملی 15,8 داكنص وشخون ملی 13,3

 ص؛شخ ونملی
 

 د ازدادتقم قارألاه ذهن بأك الشو را یثك نآلا رالعتبان ابعین یذخرة آلفتك اعلیه في تلو عما ه

 م؛لعالا ربع تنرالنتا ميدلمستخ صخش نولیم اهردق ةیرشه دةایز دوجول رتشی يلتا ترا یدلتقا

 لككم لعالا وىمست  لمتحققة علىت   المبیعات ابلغد فق تنرالنتا  رعب ريلتجاا  للتعامد اعلى صعی ماأ

 دودبح معار الر دوملیا 95 1999 فير كبیل بشكزت قفم قارالن الك؛ و 2000 تبلغ ثحی

 ربیقا ما یكارما في تنرالنتا شبكة رعب لصناعيا عاطلقا في تالدلتباا 777 فير والر دوملیا

 ر؛الدو  رملیا 213 ربیق لجملة) ماا رةتجا  ( رةلتجاا عاطق
 

ن ال یمنع مك لأن ذال ت إنرالنتاقع شبكة وامن م 70رب %ما یقر تحتكو.م.أ لون اكن مم غرلاعلى و

 تعامالتهام حجت لتي بلغن الصیافي ل لحااعلیه و كما هرى ألخدول الن امدد مه في عداستخو انم

 مفي عاولشبكة ر اعب 2000 نمرب ما یق 220 في مقرلا زیقفأن  قعولمتا نم نكاو ر،الدو ونملی

 قیاسا قمغل دقتصاا بأنه فصوی أن نیمك نلصیا دقتصاا أن مغر ر،الدو رملیا 12 لىا 2004 معا

 ريلتجاا لللتعام متاحة رصلفا نبأ یعني ذاهو ،باوأور  یكارمأ تیادقتصاا في للحاا علیه وه لما

 ؛مةدقتلما لدولل را حتكاا وا را حص سیلو ملعالا لود لكل تنرتنالا ةكبش لىع قيیوسلتاو
 

 ن) ،لمستهلكی(ا ورلجمها  لىا تمادلخوا  لسلعم ایدتقل  في مجا تنرلالنت  یقیةولتسا  ألهمیةا ضیحولتو

 لبق  نم  اهزنجاا  متی  يتلا  ةیقیوتسلا  فائظولل  ةتلفخم  ایزا م  نم  هیحقق  نأ  نمكی  ام  لالخ  نمو
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 سلسلة فائوظب  تنرالنتا  دامستخابعالقة  قلمتعلوا  ) 01ل( لشكا ضحهاوی لتيوا  یقیةولتسا تماظلمنا

 ز:لتجهیا
 
 
 

 

 زلتجهيابسلسلة ت نرالنتاعالقة  01م :قل رلشكا
 

 

 دیدفي تح تنرالنتا لمختلفة على شبكةالصناعیة امة ظلمنا فائوظل رةلكبیا یةدالعتماا ظیالح ثحی

 جاتنالا طیطخت ىلع للعما ملیت ةفلمختلا قیولتسا ةطنشأ رعب نیكلمستهلا ةسرا د نم دأتب يتلا اتهاجایحتا

 ؛عیزوتلاو للنقا مث نمو عینصلتاو جاتالنل ةمزاللا لعملا تابلطتم ءرا جا مث نمو بولطملا

ت حتیاجاا تلبیةو رفیوبت نتهتما نللتاوا نیزلتخا یفةظو ربیدلتا یفةوظ للمثاا لسبی على ناذخأ ولو

 دوللجا ضهاریع لنتائج كمات االتضح؛ لخن...الشحاو ا قیولتسا ج اولالنتا مةزلالا وادلما نم روعلمشا

 نمع هاتیل لتعامایة في دلتقلیا یقةطرلا دعتمان ابیل لحاصف االختالا وىمست لیمث ذيلوا ليوالما

 فیها: تنرالنتا  دامستخا نبیو نیفتیوظلا

 تنرالنتا

 یعوزتل ونق

 لمالیةا زنلخا

 ونلمستھلكا

 ونبزلامة دخ

 جالنتاط ایطتخ

 تصنیعج ونتاا

 ربیدلتا

 لبیعق وایولتسا
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 نيزلتخوا ربيدلتا يفتيوظ في تنرالنتا دامستخا بعو لقب تبةرلمتا لنتائجا 01: دوللجا
 

 
 

 يفةوظلا قلمتحقط النشاا لقب دبع

  ءرا لشا بلطل  مزاللا تقولا ومی 30 ومی 01

6-12ر شه ومی 30 ریبدلتا  دلعقاذ لتنفیزم لالت اقولا 

 دلعقت اصفحادد ع صفحة 40 تصفحا 6

%85  %40  زلتجهین اعون بزلاضا وى رمست 

  تلبیانام االستالزم لالت اقولا سابیعأ حاال

 
 

 زنلخا

 ونبزلت ابیانال خادإلزم لالت اقولا قیقةد 30 ققائد 05

 الستجابةق التحقیزم لالت اقولا قیقةد 20 حاال

 زتجهیو طیطلتخ زملالا تقولا ومی 45 ومی 20

 تلباطلا

00%   75%  تلبار وطمواألدوي لیل العم% ا  

 نلشحا

98%  

 

70%  تلحسابار واتیوالفاقة د% ل 
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 ترا شؤم رعب تنرتنالا امدتخسال قیةیوسلتا ةیمهألا ریشأتل ىتش بناوج نم لیها قطرلتا مت ماع فضال

 :يهو مهادستخا نم لمتحققةا ایزا ملا دیدحت نااإلمكب فإنه ،مختلفة ةیمقر

تنافسیة حاسمة لصالح  زةمی تهد ذابحد یع ذيلوا كلمستهلامع  قثیولا لتفاعليا قیولتسا قتحقی 2-

 كلمستهلامع ل لالتصا رعسوا لسهذ امنف رفیوت نیمك تنرالنتا دامستخا قیطر نعإذ  ،مةظلمنا

 او منه لمتحصلةا لعكسیةا یةذلتغا قفو تلبیتها على للعما مث نمو غباتهور حاجاته على رفلتعوا

 ؛جماالإ وقلسا نم
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 الساسیةا رلعناصا او تلباطلمتا دحا الستجابةا عةرس دتع كلتشابوا دلتعقیا هودیس وقس في 3-

 نبأ كالشو ؛لهاظفي ت ماظلمنل التي تعماللتنافسیة  ترا ادإ داثحاعلى درة قات ماظلمناه ذه

 ورهظ ، نلمنافسیا رسعاأ في لحاص رتغیی يأل تنرالنتا لخال نم تالستجاباا هذه قتحقیو

؛ لخامنافسة... تعالناا دد،ج نمنافسی ولخد ن،بائزلل محتملة رةخسا وق،لسا في دةیدج رصف

 ةلخاصا تامومعللاب مهدیوزلت ةكرشلا يف ةیلمعنا فرا طالا بكافة لاتصالا لالخ نم متی كلذو

 ؛هال بةاجتسالاو امعالجتهل ةمزاللا تاءرا جالا ذخاتال ترا غیتلا هذهب

 مماأ قةیقدلا تامولمعلا ةاحتا لالخ نم كلذو ،ةكرشلا ةاردال يیجترا تسالا ریاخلا ریوطتو نتحسی 4-

 نع تافرا نحالا ،تاعیبلما نم دئاولعا ،قوسلا صربف ةلخاصاو ،قعاوملا فلمختلو یهاف نیلعاملا

 تامولمعلا  ،ةصلالحاو  ةلمحتملا  ةیئیلبا  ترا یغلتا  ،قوسلا  يف  افسيتنلا  عضولا  ،یةعیبلا  ةطلخا

 ودجو دون نم قیتحق ال تلعملیاا نم للهائا ملكا ذاه أن بیرالو  ؛لخن...ابائزلا نم تجعةرلما

 ؛ ترا غیتلا هذه لك ةعباتمل تنرتنالا شبكة يف ثلةمتمو فقهادتل سعةاو شبكة
 
 

.II يم أساسيات حول التسويق اإللكترونيـمفاه 

 نية :رواللكتا لألعماوا نيةرواللكتا رةلتجاا ني/روإللكتا قيولتسا وممفه 1-
 

E-Trade رفي كثیون لباحثط ایخل نألحیاا نیةرواللكترة التجاالح طمصن بی لألعماوم امفهن عر لیعب 

 رةعلى فكوم نها تقونیة كرواللكترة التجان ااقا مطسع نأونیة رواللكتل افاألعما E-Business نیةرواللكتا

 هادادمتداء واألاتمتة أ لىإ رسائ ةطألنشا یةدارإلا إلنتاجیةوا طفقق نها ال تتعلأكما  ،میةدلخوا لمالیةوا

 دتمتل ، اذ  بالعمی  وردلما  أولبائع ن ابی بالعالقة لىإ كما، بعمالئهاوفیها وظبموكالئها ومة بظلمناعالقة 

: علیه قابةرلوا  تقییمهو للعمط أداء انماألى إ دتمت
 

 

 لتتمثو لألعماا نيةرواللكتا مةدیع خطوفي ت لألعماا دامستخل اخالن مل قي باألعمارلالمساهمة في وا

 لالعماا تبیقاطتو كةرلشا سیاسة مسرب لمعنيذي التنفیب المكتت ابیقاطتل فهي تشتم ،لمختلفةا تلتقنیاا

 علطی  ال  ایخلدا  اهزواجت  نكمی  ماهم  يأو  تزا ولحجا  ةمظنأو  قئاثولا  فةشرأو  ،ةكرشلاب  لخاصةا  ةیاردالا

 دارة؛الوا  نیزلتخوا  تمادلخا لعماوا تلحسابال العامة مثا علیها
 

 ماأ : نيةرواللكتارة لتجاا فهي واقسأ تمادخلاو  لسلعا  ءرا شو  یعب  تیالعم  هایف  متی  ،تایلآو  ةینورلكتا

 تماولمعلت واإلعالناك الل ذیشم، ولعالمیةوالمحلیة ایة رلتجات الشبكات وانرالنتاشبكة ر عبت ماولمعلوا
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 نیةرواللكتات لبیانادل اتبات ، ومادلخوالسلع ن اع تجاو(كتال ةطبترملا  ةیآللا  تالسرا ملاو  ،راعألسا

 ؛ یةفرمصلا تلتعامالاو ةینورلكتالا رتیاوفلاو لسلعا نع متعالسالاو ،ءرا شلاو عیبلا تبعملیا
 

 ریعتبو نيرواللكتق ايولتسا أن كلذ ، تنرالنتا رعب متت لتيا نیةرواللكتا رةلتجاا تاطنشا رزبا نم

 یقیة هيولتسایفة وظلا دىحإ لتي تسعىامة ظلمنف اائوظلا لىإ نمت لمنتجاب انسیادل واتبال تسهی

 لمنتجا لىإ نمك، لمستهلا دامستخل اخال أدوات بسالیوأ فرا طأل ةبولطملا نافعملا قتحق ثیحب ،ةنمعی

 
 

 لبیعوا

 
 

 نكاإلعال

 
 

 یقیةولتسا

 
 

 ةطألنشا

 ر؛لتغیا یعةرس  بیئةظل في ت لعملیااه ذه متتو ،یقیةولتسا لعملیةا

 كافة سةرمما في تنرالنتا ةطسواب ئیسير لبشك لعملیةا هذه متتو

 وثبحو  یجرولتوا  یعوزلتوا رلتسعیوا في نیةرواللكتا طرقلا دامستخوا دةیدلجت المنتجاا متصمیو قیولتسا

 ت؛نرالنتا رفع عبدلا عملیة
 

 ضارلاعلى ول لحصوادف، لمستهوق اللست غبارلت واالحتیاجاد ایدتحن یمكق یولتسل اخالن فم

 ن؛ إذالمنافسین امر كبءة اكفاوبفعالیة وب غرلما ضفناأ نعث یدلحایصبح  قیوللتس نیةرواللكتا لصفةا

 درا فألا نبی لصاوتلل ایجولونكت نم تنرتنالا ةینتق هجتنت ام عم قیوستلا رصانع نیب جمعت ،تادوأو ةئیب

 دیرلبا  رعب  قیولتسوا  ث،لبحا  تكارمح  منها:و  قیولتسا  وطرق   لسائو  معو  ،  لمجتمعوا  تسساؤلموا

 ؛تانودملا لالخ نم قیوستلاو ،ةیلعافتلا جمرا لبا لالخ نم قیوسلتاو ،ينوراللكتا
 

 تلبیاناا  دعواق  لباستعما  قیولتسا  فائل   وظتكامو  تمتةأعلى    ماوعم   نيرواللكتا   قیولتسا دیستنو

 قیولتسا وممفهو رى؛خأ نیةرولكتا لسائو یةوأ لتفاعليا ونلتلفوا تنرالنتا رلتفاعلیة عبا یقیةولتسا تالتصاالوا

  لالتصاا سیلةوب قما یتعل وىس قیوللتس رىالخا ملمفاهین اعف لكیفیة ال یختلاه ذبه نيرواللكتا

 ل،قاتكلفة  وذات یعةرس لتصاا سیلةوك تنرنتالا  على شبكة نيرواللكتا قیولتسا دیعتمث حین، بالمستهلكی

كافة  سةرمما في تنرالنتا قیوتس حیاناایسمى اذ  ت،نرالنتا ساسا علىد ایعتم نيرواللكتا قیوفالتس

 تاتجنلما  میمصتو  قیوسلتا  ثوحب  ءرا جاو  عیزولتاو  رعیتسلاو  عیبلاو  نعالالاك  ةیقیولتسا  تاطلنشاا

 ؛لخدة..ایدلجا

 :هانم ةركثی بابسأل قیولتسا يف بولألسا اذه دامستخا عشا :ينوركتلالا قيولتسا ايزا م 2-

 نیب  رلمباشا  ءاللقا  لىا  ةلحاجا  نود  معاللا  قطانم  نبی  ةیفرا جغلا  تاعقبلاو  تلمسافاا  رختصاا   -

 ؛یقیةولتسالعملیة افي طر
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 لعملیةا فيطر  نلحاصلة بیایة دلتقلیت اقیاسا بالعملیار كبیل بشك یقیةولتسا  فلتكالیا  ضتخفی  -

 ؛یقیةولتسا

 - ؛بینهما طسیوود جو لىا لحاجةا دون ريلمشتوا لبائعا نبی رةمباش یةدتعاق تعالقا قامةا -

 وعضولما ذاتلمتعلقة با تماولمعلا نمل هائم على ك ولللحص دللتباا فيطر نبی صةرلفا تاحةإ

 وق؛لساثة في دلمحروط الشر واألسعاق افوعلى وعلیه د لتعاقدف ابه بینهماوث لمبحا

 علىح  النفتاا - واقألسا سیلةوب لمختلفةا لعالمیةا رعسأ تفي عملیاطرة مخال قص و أخوار

 دة؛لمعایقیة ولتساها ططي خصال فاة ططمخر یقیة غیوتسرص تأتي بفد لتي قل، واالتصاا

 وملیا تساعادار م علىو  نیرآلخا  مع لصوالتا  - وعألسبوا كلذبوزة متجام، لعالع ابقاف لمختلو

 ملعالا  دول  نبی  منيزلا  تقیوبالت  لحاصلةا تقارولفا ءبقاوا حةومفتوق لتسذ افوانب ومكات مماأ

 ؛لجمیعا

 نيرواللكتق ايولتسالبة في عملية طلمتر العناصا 3-
 

 هي:و ئیسةر رعناصث ثال رفوت بجویست فإنه نيرواللكتا قیوللتس لفضأفاعلیة ق تحقیل جأ نمو
 

 :تالتصاالا - ةطتبرلموا تنرالنتا شبكةل لتحتیة لعمالبنیة افي حقیقتها  لتمثو ساساأ زيمجه مع

 د؛بعن عل التصات امادخو come Net مثال:ل لحاو اكما هت، نرمة لالنتدلخا

 :تجيامرا بلا   - لشبكةا  لىع  تمادلخاو  لسلعا  ضرلع  دةعلما  جمرا بالب  لثمتتو لتیة مثولعنكبا

 ت،نرالنتا  طوطخ  على  فیةرلمصا  تمادلخا ،قميرلا  تلعمالا فیرتص  ،نیةرواللكتا تجاولكاتالا

 ؛نیةرواللكتا دةلفائامة ظنا ت،نرالنتا رعب ةطساولا  تمادخ

 ثلبحا قاوسأ ،ينوراللكتا ينعللا دزا ملا يف للحاا وه امك لفةتمخ رشكاا ذأخت تيلاو :قاوألسا   -

 ت؛ماظلمنن ابیز لتجهیاسلسلة ل ادارة هیاكرة لمباشا

 عستت الجابةوا ؟لشبكةر اعب ونبزلا لىا دمتقو رضتع لتيء االشیااماهیة ن هنا ع تهرثاا نیمكذي لا ؤاللسوا

 واءس قاوسالا كلت لىا هجوتلا يف هاتاجییترا ستاو تنرتنالا رعب لمتعاملةا تاكرشلا فالختال عابت نیابتتو

 تكارلشا  ضهاربع  ومتق  ئیسةر  تآلتي كمتضمنار اتأشین یمك ماوعم نلكو ن؛مستهلیكت او ماظكمن

 هي:و  لشبكةاعلى  یقیةولتسا
 

 ت)؛جاولكاتالا ها(رسعاوا صافهاواو صنافهاوا بالسلع مئواق -
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 ل؛لتشغیا تاقاوط جخاصة باالنتا قثائو رضع -

 ؛كلمستهلا ثابحاو قولسا تاسرا د ضرع   -

 ؛لبیعالالحقة لعملیة ت امادلخا متقییو رضع -

 ون؛بزلا مةدبخ لخاصةا تماولمعلا جمع -

 ؛جيیورلتا جمانرلبا يف هكرا شاو نوبزلا عم راولحا   -

 :ديلتقليا قيولتسوا نيرواللكتا قيولتسا نبي فالختالا حيوان 4-

 ها كما یلي:زیجان إیمك ديلتقلیق ایولتسواني رواللكتق ایولتسن ابیت الختالفام اهإن أ
 

   هيل لهائلة  باها  دادعن أم  مغربال  رجماهی  وقس  تلیس لیةدولا  لشبكةا  خاصةت  ونرالنتا  إن 

 ؛one to one صلشخص شخق یولتسا

 لمنتجةت  اماظلمناعلى    فقویت   ذاهو     ألفقیةوا   یةودلعما  واقألسا   نكال  م  تنرالنتا   معدی 

 شبكة على یقيولتسا هاطنشا نلبیا تستعملهو به بغرت ذيلا وبألسلوا بها لخاصةا تالتجاهاوا

 ت؛نرالنتا

   يجولولتكنا حلمسا ن،یلمنافسا( ترا غیتلما نم ریثلكا لشمی تنرتنالا ةبكش لىع يئیبلا لمسحا ان، 

 دي؛لتقلیالمسح ن امق عمظرة ادق وانن لمسح یتضمذا اهولثقافي)... ا

   ةمظلمنا عقوم ىلع نیرئزا لا نم ادج ةریبك دادعأب لصاتالا اهل حیتی تنرالنتا رعب ةمظلمنا لعامت 

 مةظلمنا ضهرتع ما أن ثحی لعالمیةا طرألا لىإ الوصو إلقلیمیةوا لمحلیةا طرألا دىیتع لبشك

 م؛للعاا ءحانأ عیمج يفو عقولما اذهل نیرئزا لا فطر نم هتدهامش نكمی تنتجام نم

   دجهو  كلفة دون  لعالميد الصعیاعلى  منتجاتهاو  مةظلمنا فةربمع  تنرالنتا  رعب قیولتسا  یسمح 

 واقالسا لىا روجللخ عالیة تكلفةو داجه بلطیت ذيلا ديلتقلیا قیولتسا نم سلعكا على ن،عالیی

 دودة؛لمحا تإلمكانات ذات اماظخاصة للمن  لیةدولا

   میدفضلیة  في  تقأله  ن  فإ  بالتاليت  وماولمعلا  جیاولوتكن  على  تنرالنتا  رعب  قیولتسا  دیعتم 

 ن.میدلمستخاكافة ت لیة تشبع حاجادبیعة تباذات ط تماومعل

   ونیك دق نلكو ،یةدلتقلیا واقالسا في كما  ،لكلفةوا نلمكاوا تقولا ودلقی تنرالنتا وقس یخضع ال 

 میت له منها: ددةمح دافها ضعو بیج كلذل ن،بائزلا نم ددةمح عةومجم دافستها بلصعا نم

 ن)؛یوردلما معم ئل داتصاك اهنال هن، لمنافسین امق قلك هنال هدد؟ ج نبائز  دافستها
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  نمالیی لىا ضارلا دمبع حساسها لسینق تنرالنتا رعب مةظلمنا مةدخ نع ونبزلا ضار دمع ان 

 لالنتقاا دودةمح ونتك لحالةاه ذهن فإدي لتقلیا قیولتسا بینما في تنرالنتا لشبكةن میدلمستخا

 دا.جدود محدد لعو

 لتيافة وني بالمصفرواللكتق ایولمختلفة للتسور الصل اتتمث ني :رواللكتق ايولتست اياومست 5-

 یة كما یلي:رلتجات المجاالافي ت نرالنتت ابیقاطتن مواع نافي تسعة ل بومها كدق

:G2G تلجهان ابی قلتنسیوا تماولمعلا دلتبار ااطفي  میتو  ميةولحكزة االجهن ابيت لتعامالا 

 ؛میةولحكا

G2B: مة معولحكت اتعامالر ااطفي ك لم ذیتو   تكارلشوا ميةولحكا زةالجها نبيت لتعامالا 

 ؛بئرا لضا لحصیت لثم تاكرشلا

 نلمستهلكيوامية ولحكزة االجهن ابيت لتعامالا :G2C فائوظلن اعن العالل اخالن مك لم ذیتو 

 ؛ةیمعلیتلا جمرا لبا او

B2G: لبهاطلتي تا تماولمعلا رااطفي ك لذ میتو   ميةولحكزة االجهت واكارلشن ابيت لتعامالا 

 ؛میةولحكا ءاتاطلعافي  كةرلمشاوا صخركال میةولحكا زةالجها نم تكارلشا

B2B: لیشمو عاوشی رالكثت التعامالن امر یعتب وهو   ضبعضها ببعت كارلشن ابيت لتعامالا 

 ت؛نرالنتر اعبم لقیداد اسد ویورلت، ایةرلتجات الصفقات االدتبا

B2C: فيك لذ میتو ،عاوشی رالكثت التعامالن ام وهو   نلمستهلكيت واكارلشن ابيت لتعامالا 

 تالاتصالا تاكرشو تنرالنتا قیطر نع ترا اضحلماو ویدیفلا مفالاو بوسلحاا جمرا ب یعب رااط

 م؛اعطلموا دقلفناوا

  ةمولحكا لىا كلهتلمسا نم تلتعامالا  :C2G ریتاوفو موسرلاو بئرا لضا دادس راإط يف كلذ متیو 

 ء؛بارلكها

 تكارلشن والمستهلكين ابيت لتعامالا :C2B تمادخر وألسعااعلى رف لتعل اخالن مك لم ذیتو 

 ؛لشبكةاعلى  مقعهوام لخالن من لمستهلكیض ابع سلعو

C2C: ر دونمباشل بشكت مادلخوالسلع دل اتبال خالن م   منفسهن ألمستهلكين ابيت لتعامالا 

 ؛ للمستعما ثاثألا یعب وأ لمستعملةا ترا لسیاا یعب قعاوم لثم ءاطسولا لخدت
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. III المزيج التسويقي و التسويق اإللكتروني 
 

 

 نيرواللكتالمنتج اال : أو

 
 ني:رواللكتالمنتج وص ابخصن تجاهار اهظ ني:رواللكتالمنتج وم امفه 1-

 وفهم ثن م، ولي تمامال آله بشكدتبان یمكذي لالمنتج و اني هرواللكتالمنتج " أن ا ولألاالتجاه ا

 جال یحتا لىإ یعوزت دي،ما بمعنى نهأ نیمك متماإ عملیة لبیعا ءرا شلاو نكاملة م أو زللمنا

 ؛ "هلیع ةیفرا غلجا ددولحل ریثأت نود تنرتنإلا ةبكش ربع تجلمنا اذه لدابت متیو ،سةسؤلما

 مغرلا فعلى، ليآشبه أو لي ل آله بشكدتبام یتذي لالمنتج و اه نيرواللكتا لمنتجا لثاني:االتجاه ا

 تنرإلنتا جرخا تلعملیاا ضعب ءرا جإ ىلع يوطین ليآ هبش لشكب هلداوت متی ذيلا جتنلما نأ نم

 يلتاو مسلیتلاو للنقا ةملیع يهو ،ةیقیوستلا ةطنشألا نم ادج را صغی ءزج لمثت تلعملیاا هذه نفإ

 دي  "لماا یعوزلتا رعناصد حأ هادورب

 لي :والماف یرلتعج استنتان ایمكن یفیرلتعن ایذهن م

 " تنرإلنتاعلى شبكة د له باالعتمادتباري يجذي لالمنتج و اني هرواللكتالمنتج ا "

 تنرالنتا رلمنتج عبا قيوتس فةومصف 2-

 تلمنتجاا  قیوتس  ةیلمع  يف  تنرالنتا  دامالستخ  ترا یاخلا  نم  ةعوجمم  حطرت  ةفوصفم  حرا قتا  مت

 فة:ولمصفا هذه ضحوی ألتيا للشكوا  واقألسا  في سعولتوا
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 قولساو تجنلما ريوطتل تنرتنالا مادستخا ترا خيا حضوي لشك

 وقلسا

 

 

 

 
 

 وجلمنتا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت:بع حاالأرینا دلون فة تكولمصفل ابتحلیو
 

 -منتج حالي  :حالية وقس في، ومنتجاتهاق یوفي تست نرالنتدم اتستخت ماظلمنظم امعت كان

 دامستخا أي لحالیةا تهاطشأ ذلتنفی نیةرولكتا داةكأ تنرالنتا دامباستخ تماظلمنا ومتق لحالةا هذه

 ؛لحالیة ا واقألسا لىإلحالیة ت اللمنتجا یجيروت

 -لحاليا وجلمنتا  :دةيدلجا وقلسا قعومن لفاعلة مدة انیة باالستفارواللكتت اماظلمنوم اهنا تقو

 وزتجا  نم یمكنهاو  لعالمیةا واقألسا  لىإ ولصولل رصف  نلها م هرفوی  بماونیة  رواللكتا مةظلمنا

 مةظلمنا   كالمتا دمعلو انایحأ اذهو ،ةركبی ةروصب مةدلمستخا قولسا یعسوتو ةیفرا جغلا زجاولحا

ق اوسألا لك ىلإ نلشحاو ءرا شلاو عیلبا تایملع لتسهیل ةمزاللا لئاسولاو ةیلكافا ةجیاتنإلا ترا دللق

 ةینونالقا  تاعیرلتشاو  بئرا كالض  ةینوركتلالا  لألعماا  هجو  يف  فتق  يتلا  تیقاعلما  نم  اهریغو

 ؛هارغیو  میةولحكا تلسیاساوا

 لمنتجا  -ديدلجا :لحاليةا وقلسا تمنتجاطرح بن لكولحالیة واق األست اماظلمندف اهنا تستهو

 لمالیةا تمادلخا لمث تمادلخا میدتق لحا في رلخیاا ذاه دامستخا میت غالباو لةدمع او دةیدج

 ؛لخن..التأمیا تمادخو

  ديدلجا لحاليا

 ديدلجا تمكاناوا       ٕدةیدج    تبیقاطت ت وطرحنرالنتر المنتج عبر ایطوتم وعد

  رةمبتك تنیاوتعا ءبناو تنرالنتا تنتجاملا نم ةطبرا مت ةیلكتش

  لألعمات      اماظمن      نبی 

  نیةرواللكتا 

 لحاليا فةاضإو      يفرا غجلا     عسوتلا لحالیة فياة طألنشایج رولتت نرالنتدام استخا

  تنرالنتر اعبدة یدجواق سأ لحالیةوق السا
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 ثحیدة یدجواق سألى دة إیدجت منتجام یدبتقت ماظلمنوم اتق:  دةيدلجوق السا -ديدلجالمنتج ا 

 دةیدجت منتجام یدتقر ویطوتن لتي تمكنها مت التسهیالل واسائولاكافة ت هیأد قت ماظلمنون اتك

 دة؛یدلجواق الألس

 لمنتج:اعلى ت نرالنتر اثأ 3- رهظی رثأ لمنتجاعلى ت نرإلنتاشبكة  تلمنتجاط اتباارث حین م

 ءاطبإعم   تساه  تنرإلنتا   شبكةو   ر،لحاضر  العصالعالمیة   في   ا  تصفاوابالم  صفاتهاوامو

 ؛لمنافسةالعالمیة ت المنتجان اع تماولمعلا

 على وللحصون ایفضل مفهك لذل واقباألسم لهواتج لخالن م وقبالتس ونغبری الص ألشخاض ابع أن كما

 لشبكةاعلى    تكارللش  لمخصصةا  قعوالما  على  ضةرولمعا  لحیةا  ورلصا  لخالن  مم  منتجاته

 ؛ تیةولعنكبا
 

 مساهد قو ذيلر األمدة، ایدج تمادخو تمنتجا ورهظب تنرإلنتا على شبكة رضلعا يف عونتلا نم دزا

 
 

 تماولمعلا رهاواظ

 ً.حاوضو ركثأ رالختیاوا زلتمییا لمواع  تصبحوأ ضةرولمعا  تلمنتجاا

 رضلعا  همیةأ دةیاز  فيم ساهت لمنتجااه ذله نلضماوا  لبیعد اما بعت مادخ طورت أن

 ت.مادلخاه ذفة هرفي معت نرإلنتاشبكة م تساهث بحی؛ لبیعد اما بعت مادلخوالمنتج ن اع

 نيرواللكتر المتجل اخت داللمنتجاذاب لجرض العا 3-

 لیشك عیةرلفا  تلصفحاا فيو نيرواللكتا رللمتج ئیسةرلا لصفحةا في تللمنتجا ذابلجا رضلعا إن

 ؛تجاتلمنا ءرا ش وحن مفعهدو نئابزلا باطستقال ينوراللكتا رجتملا ةیعلاف يف اًم هم را عنص
 

 لألعماا دانمی في دةلمعتما كتل نع فتختل سساأ نيرواللكتا رلمتجا لخدا رضلعا عملیة بلطتتو

 ؛یةدلتقلیا كلماو دانمی يف مةظلمنا ةرخب تدزا لألعماا نیةرواللكتا عملیةق تها على تحقیدرقزداد فإنه ت

 ؛فاعلة لمنتجاتها

 لقضایا منها:ن ام عةومجم على زكیرلتا نجاحها فإنه ینبغي رضلعا  عملیةق تتحق  حتىو
 

 ؛نيرواللكتا رلمتجا لخدا تلمنتجاا رضع لخال نم خالقةو بةذاج تباعاطنا قتحقی -

 ؛كلذ يف یةعوضولماو دقلصا ةاعرا مو اهیزا مو جتنلما افعنم لوح ةروشلماو حصلنا میدتق   -
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 ؛مةظلمنا تاجتنم صوخصب ةرولمشها تالشخصیا ضعب ءرا آ جرا دإ   -

 مكانیةإ - علىول جعیة للحصرلمت ابالجماعان بائزلا ءرا آلا ربالمتجم عالقتهم عدلتي تا

 ؛نيرواللكتا

 ؛نيرواللكتا رلمتجل اخت دالمنتجاا رضلع بةذالجوا لمناسبةا وانأللا دامستخا -

 جمالیة على بنواج لتضفي نيرواللكتا رلمتجت افي صفحا بةذالجوا لمناسبةت الخلفیادام استخا -

 رض؛لعاعملیة 

   - ؛عقوملا ةیالمج میظلتع ضرعلا عملیة يف )ترا اوسإلكسا( تافاضإلا دامستخا   -

 تجاتلمنا هذه نم تشكیلة ءرا بش نوبزلا ءرا إلغ ضهاعب عم ةیلكمیتلاو ةطبرا لمتا تتجانلما ضرع

 ؛ةطبرا لمتا
 

 تنرالنتر اعبر لتسعياثانيا 

 تلمنتجان ام رةكبی  تكمیا ودجو  ث أنحی ،نتهاروبم تنرالنتا رعبت لمنتجار اعملیة تسعی زتتمی

 ؛ یةرلسعا لمنافسةافي عملیة ر كبی دور  لمنافسة لهاا دةشو تنرالنتا رعب  حةطرولما

 لموابعت نرالنتر اعبت لمنتجار اعملیة تسعیر تتأث نية:رواللكتل األعماافي ر لسعددات امح 1-

 :هاتاعرا م لماعألا تامظنم لىع بجی اتددحمو

 ؛لبیعد اما بعت مادخ رفیوت دىم -

 ؛نیةرواللكتا لألعماا في رالحتكاا دىم -

 وج؛للمنت رلمستما نلتحسیوا ریطولتا -

 ؛نیةرواللكتا لألعماافي بیئة  رلمستموا یعرلسا رلتغیا -

 ت؛نرالنتا رعب حةطرولما تآلنیة للمنتجات المبیعاا دور -

 ب؛لطلاكمیة  -

 ؛تادزا ملا رسعیت بوسلأ دامستخا   -

 ن؛لمنافسیر اسعاأ -

 ؛میةولحكوا نیةولقانا تیعارلتشا -

 ؛نیةرواللكتا لالعمات اماظمنل قبن مة مدلمستخن الضماا تسیاسا -
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 ؛ وجللمنت جالحتیاا جةدر -

 ؛ وبلطلما بحرلا شهامو فلتكالیا -

 ؛ وجللمنت دةیرلفا تصفاوالموا ملتصمیا -

 ؛ لألعماا مةظلمن ألخالقيا وىلمستا -

 ؛لشبكةا رعب نیرللمشت ضیةولتفاا وةلقا -

 ؛فلتكالیا ضنخفاوا رلمباشا لبیعا -
 

 

 كهناو ن،فیطرلا لكالدة بالفائ ودتع نةرلمقاا عملیةان  ثحیت:نرالنتا شبكةر عبر ألسعاا تنارمقا 2-

 تماظمن تسعىو ت،نرالنتا شبكةر عبر ألسعاا نةرمقا مةدخدم لتي تقا قعوالما نم رلكثیا

 ؛هاتاتجنم قیوستل عقاولما هذه نمض هائسماأ جرا دإ لىإ لعماألا

 لسائوبال  علتي  تباا  واءس   تلمنتجاا رألسعا لةدكأ لتعم لتيا قعوالما   نم  نعاون   كهناو

 ية:دلتقليا لسائولا  أو نيةرواللكتا

 ؛ررا متباس مئاوقلا هذه ثیدحت متیو لفةتخمو ددةعتم تجاتنم راأسعب مئاوق دمیق رسعاأ للید 1-

 للید 2- رسعاأ ذيلل االستغالن امن یرلمشتاحمایة دف لمنتجة نفسها بهاكة رملكیته للشود تع

 ؛ئةزلتجر اتجال خالن له موا ضریتعن أن یمك

 
 ؛ةقيقد ريغ نكلو ةيبيرتق را سعاأ مديق رألسعاا لليد :ةظمالح

 

 لةأد بها متهت لتيا تلمنتجاا نم ر:ألسعاا ،لثمینةا فلتحا ،یمةدلقایة دلنقت العمالا تحاوللا

 
 
 

- www.comparenet.co
m 

- www.pricescan.com 

- www.bidfined.com 

- www.lifequote.com 

- www.books.com 

- www.pricedrop.com 

- www.shopfined.com 

 ؛لةملمستعا ترا لسیاا ،ةردانلاو مةیدقلا تنااوطالسا ،قیمةلا یةنلفا

 ت:نرالنتر اعبت نارلمقااقع وامر شهن أم

http://www.comparenet.com/
http://www.comparenet.com/
http://www.pricescan.com/
http://www.bidfined.com/
http://www.lifequote.com/
http://www.books.com/
http://www.pricedrop.com/
http://www.shopfined.com/
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 ريلتسعا اتءرا جا 3-

 : ةیرلتسعیا هاتایجیترا ستا لجام يف ةناجح نوكت كيل اهذخاتا تساسؤلما لىع غيبنی تاءرا جإ ةتس دجوت

  ةئیلبا صفحتو ةسرا د 

    ؛ لمنتجوا لتنافسیةا لمكانةوا فةدلمستها وقبالس رلتسعیا  طبر 

  ؛ یلةدلبا رسعیتلا تاییجترا ستا صفحتو  ةسرا د 

  ؛ لمنتجا لىع بلطلاب االقتهعو عیزوتلاو علتصنیا فتكالی ةسرا د 

 ءرا جإ   ثبح ديج ولح رلتسعیا ریطولت منحنى نةروم رلسعا ذيلا نیبی كیفیة رتغیی تلمبیعاا

 ال.زونودا أو صعر لسعر افقا لتغییو

  رسعلا ةنورم ىنحنمو فكالیتلا اذكو لألفضا ةجییترا لإلست دانتسالاب لمثألا رسعلا رایختا. 


 ينورتكلالا رلتسعيا نع نحسبالا يف هاذخأ بجي يتلا ةلهاما ترا باتالعا 4-

 : يه ترا عتباالا هذه مهأو

 ت)نرإلنتر اعبط ( لخالمنتج على ود اجن ومدف لها 

 رعبوق لتساة طنشألى ط إلخارج یة خادلتقلیوق التساة طنشن أمن لمستهلكیل انتقاو اهدف لهن اكاإذا 

 تنرإلنتا نفإ ةیجیترا ستإلا لمناسبة فيا هذه لحالةا ضهي تخفی رلسعا للمنتج رعب تنرإلنتا لجن أم

 لنتقاا نلمستهلكیا وقللتس رعب ت،نرإلنتا زكحافو رلتغیی وكسل كلمستهلا ومتق ضبع تكارش نرا یطلا

 على لسبی للمثاا میدبتق مخص على هاركذات لتيا نمع تبا لخال قعوم سسةؤلما على شبكة تنرإلنتا

 ت.نرإلنتا رعب زلحجا مةدخ دامستخا على نیرلمسافا لتشجیع كلوذ ط؛فق

 قعولما دامستخا وه طلخا على لمنتجا ودجو   تنرإلنتا شبكة على قعوم ءنشاإ نم دفلها نكا إذا ماأ

 لكعام دمساع لمكمو لألعما سسةؤلما ئیسیةرلا في ،یةدلتقلیا هذه لحالةا نفإ سنف تیاومست رألسعاا

 ؛نیة رواللكتالبیئة وایة دلتقلیالبیئة ان مل سسة في كؤهنیة للمذلورة الصم اعدلدم تستخب أن یج

 كلمستهلالتي يتحملها اإلجمالية التكلفة ا 

 لتسأب أن یجن لكط، وفقط لخاني على رواللكتر اهتمامها بالسعر اال یقتصأسسة ؤلماعلى ب یجث حی

 لتكلفةن اع إلجمالیةا لتيا یتحملها كلمستهلا دعن ءرا لشا رعب ت،نرإلنتا وقفالتس رنلمقاا سیعك طفق

 رلسعا ديلنقا روضلمعا رعب تنرإلنتا س أيیعك الو فلتكالیا نم رىألخا لتيا یتحملها ك،لمستهلا

 فبالنسبة تللمنتجا سةولملما نفإ لتكلفةا لكلیةا للمنتج لتيوا یتحملها كلمستهلا وفس نتتضم یضاأ

ن ؛ لشحا فتكالیو دیرلبا فتكالیو لةولمناا فتكالی

 رستما لتيا تسساؤللم بالنسبة رلتسعیا في حاسماو مهما عامال ریعتب رلسعا لحیا ريلمشتا سفإحسا

 فییكت ،تقولل حبر(  نیرللمشت ةقیقیح مةدخ لثمی طلخا ىعل ءرا شلاف ت،نرنتإلا ربع ةیقیولتسا اتهطشنأ
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 م )..،لتسلیا، للمنتج

 نيرواللكتق ايولتسافي بيئة ر لسعددات امح 5-

 ت:نرالنتا رعبر خلیة للتسعیدالددات المحم اهن أم خلية:دالددات المحا  -أ

 ؛لبیع د اما بعت مادخ رفوت وىمست

 ؛للمنتج  نلتحسیوا ریطولتا تبعملیام لقیاا دىم

 ؛ تنرإلنتا على طروحم  فصنل لك ريتجا  مسص ابتخصی یقیةولتسا دارةإلا  مقیا

 . تنرإلنتا لىع تادزا ملا ةرتسعی بوسلأل تساسؤلما مادستخا رشاتنا

 باألتي:ل جية : تتمثرلخاددات المحا - ب

 رةعة  كبیربس  رةلمتغیا تنرإلنتوق اس ظروف

 عیبلا تقافصو تایعمل زاجناو  مرا با يف عیبلا يبدونم ةكرمشا ةجدر

 ت)نرإلنتا للبیع على شبكة حةطرولما لمنافسةت المنتجان (المنافسیا  رسعاأ

؛  بلطلا

 تنرإلنتا  لعاملة علىا تسساؤلما ملتي تحكا نیةولقانا لموالعا

 دئواف 6- رلتسعيا رعب ت:نرإلنتا متسه تاییجترا ستا رلتسعیا تنرباإلنت قفي تحقی نم ددع

 ريلمشتأو اللبائع واء لمختلفة سد ائوالفا

 لي:والمدول الجاهمها ص أیلخ

 

 بالنسبة للبائع ريبالنسبة للمشت

 نمر كبیدد عر سعاأ ولح یةورف  تماومعل رفوت

 ملعالء انحاأ فبمختلو تسساؤلما

 رلسعا ررا ق معدی تاموعلملا نم يظلح ریات رفوت

 نلمنافسیر اسعاألبائع على رف الة تعوسه ريلمشتا نم وبغرلما لمنتجن اعث لبحا نةرومو عةرس

 ددعر كبألى ن إلمنتجین أو البائعیر اسعاأ ولصو نتیجةر، لسعافع رلصانع في أو البائع اغبة ن رمد تح

 فبمختل نلمحتملیوا نلحالییا نیرلمشتا نم نممك رسعان أبیت نارلمقاإج ا رء اعلى ري لمشتدرة اق

 یة.ورفورة بصم، ولعالء انحاأ تلمنتجاا

  لشبكةر المختلفة عبا

 لةونتیجة سهت، لمبیعام احجدة یازفي م تسه 

 لشبكةر اعبوري لفل التعاما نلبائعیامع  ريلمشتا لتفاعط نمن م نتحس

 علىلبائعة أو المنتجة اسسة ؤلمدرة اقن من تحس 
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 رلتسعیایثة في عملیة دلحالفنیة ت التقنیادام استخا 

 علىر كبأ حنفتاوا ،للبائعدة یدج یقیةوتس رصف  تتیح

 لعالمیةا واقألسا

 
 

 :اهمهأ نم ينوراللكتا رسعیتلل دةدتعم تایلآ دجوت :ينورتكلالا ريلتسعا تيجياترا تسا 7-

 لقائمة)ر ا(تسعيت لثابر التسعيا

 ؛كهرتأو له وقبري لمشتاعلى ون یكر وضع سعوبن لبائعیم اقیاد عنت لثابر التسعیل ایحص

 يناميكيدلر التسعيا

 طويینو رلتسعیا ینامیكيدلا على حقیقة أنها دمفا تلمنتجاا وفس عتبا ربأسعا رغی هارسعاأ ،لمعلنةا

 رفاألسعا ددتتح ینامیكیاد دباالستنا لىإ بلط وقلسا على كلذ ،لمنتجا دق ذاهو ؤديی لىإ أو عتفاار

 .قولسا يف تجنلما ىعل  ةدیزا ملا هیف متت ذيلا بوألسلا لىع ادماتعا رألسعاا ضخفانا
 

 

 يعوزلتا  ثالثا:
 

 تتجاهاا 1- يعوزلتا لبيئةا في نية:رواللكتا دلق ذخأ في یعوزلتا لبیئةا نیةرواللكتا دةع تتجاهاا

 همها :أ

 صتقل - في ضحوا ددع رنتشاوا ءاطسولا ن،ییدلتقلیا فيو بیئة لألعماا نیةرواللكتا لمثالیة الا دجوی

 
 ؛ للماوا تقولا في

 ء.اطسولا ءالؤه للمثن مكا

 ترا فو مهلق قیح امم نیجتنلما عم راشبلما للتعاملء اللعما هجوت -

 دونلمنتجة اسسة ؤلمل واللعمیت مادخون مدیقن یذلانیة رواللكتافة رلمعء ااطسور وهظ -

 م.بیعتهطبون نیرولكتء إالؤهل، ومقاب
 

 

 تماولمعلاجيا ولوتكنل يع بفعوزلتاثة في دلمستحل اسائولا 2-

-لي: ما یل سائولك اتلن بین مت ولمنتجاایع وزعلى تدت ساعل سائدة وعت ماولمعلاجیا ولوتكنت تاحأ

 بضاعتهارض لتي تعزن المخارض أو المعار أو المتاجن امد یدلعك اهناني :رواللكتاآللي البيع ا
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 دون ودجو باعة نمأو  فيك یتابع ك،قوتس ثحی دتج محال يوتحی را یبك على ددع ركبی لبضائعن ام

 ولصولا لیسهأو لبضاعة الى ر إیشیص خا مقر  علیهاب اقة جانبیة كتطب تضعو دقو  د،جیل بشك تتبر

 لیها.إ

 دلق رتكث لمث هذه تلمحالا رةلفتا في لحالیةا دوللا في مةدلمتقا ضلتخف فكل نع لبیعا قیطر مقیا

ل لمحل اخدها في مدسمها في قائمة یجوالبضاعة م اقركتابة وبضاعته بنفسه ر لنهائي باختیاك المستهلا

 كتلل خادبإوم یقث حیص شخن مر كثأعلیه ل یعمن لى مكاإلقائمة ك اتل مفتسل، لقائمةد مسنم أو مع قل

 فيت لبیاناا ب،لحاسا رشؤفی مقر ونبزلا حاجاتهو دىل زونلمخا خليدالا وامولیق بجمع لباتهط ضعهاو

 لخالن من لثما فعود بضاعتهم الستال ونبزلا  علىدى لینا رىخأ  رةم  نلمكاك الذلى إفع دت دةحوا  سلة في

 الئتمانیة.ا اقتهطب

 نلبيع  عا  - قيطر فلهاتا في: تقولا رلحاضا ومتق نم رلكثیا تسساؤم میدتق ت،مادلخا

 م،اعطلما ف...،یظلتنا بیع تلمنتجاا لخال نم نع تلباطلا قیطر فلهاتا لتعمو ذاه في

 يف قةیطرلا هذه مدستخت كلذكو ،ةلوسهب الیهإ لوصولا نكمی ةبیرق یةفرا جغ طقمنا نمض للمجاا

 ر.لتجاوا  تسساؤلما لىإلبیع ا روضع میدتق

 طنقا - لبيعا نيةرواللكتا رةفك: طنقا لبیعا هذه تیارلمشتا أن للسلع تمادلخأو ا الدبو فعهان دم

 نم ءرا شلا دنع لحصی ام اذهو ،یةفرمصلا اقةطلبا مادستخا نمكی فإنه يفرمصلا كالشیب وأ ادنق

 رمتاج ئةزلتجا لضخمةوا منها على ونح ص،وخا رفوت طلنقاا هذه دیدلعا ایزا لما  نم واءس

 ك أوللمستهل ميدلمق تلمنتجاا فبالنسبة نللبائعی رفوتت میهدل تماومعل تلمنتجان اع رألسعاوا

 رفویذي لزري اللیالماسح ل استعماد اخاصة عنزون لمخاقابة ط وریطفي تخدة لمساعل اجن أم

 في تماولمعلا تقولا وبلطلما واءس قتعل رألما مبحج أو تلمبیعاا وىبمست زون،لمخا ماأ

 بالنسبة نللمستهلكی نفإ طنقا لبیعا نیةرواللكتا لتقل تمنعو طول وفصف راظالنتا كما میمكنه

 ف.لصنب احس رتیوالفا على وللحصا

 آلليا فرا لصا   - مع: دةیاز تیاومست ألتمتةا جیاولولتكنوا في سعولتا مت تمادخ رةلمباشا فةرلصیا

 لتيا دأب ضیستعا بها دور نع روعلفا تمادلخافي  فیةرلمصا یةدلتقلیا لمث بلسحا داعإلیوا

 رة.كثیرى خت أعملیاب وحساف كشب لوط
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 فرا لصاو آلليا لیجع ونبزلا طریض ال لىإ عةجرا م رعلفا لنفسه ب لیتعام نمعه م لخال معل لتعاما

 فرا لصا نمد یدلعافي  تمادلخا لتيا ،یحتاجها دففاله ألساسيا وه یعوزللت رفیوت ف،لتكالیا تقو

 لسائوب ونبزلد  ایزوتو  مةدلخاعلى م لقائا راطإلا يف ةیدعالا مادولا تاقوأ جرخا ةمدلخا ریفوت ) ركثأ ةحرا

 رف.لمصا
 

 

 نيةرواللكتالبيئة افي ء اطسولابيعة ط 3-

 رثأ ونم تنرإلنتا جةدرب رةكبی على عالقة تسساؤلما ءكارشو ،یعوزلتا تمدفق تنرإلنتا نم دیدلعا

 لسائولا لجأ نم نع ءالستغناا ضبع واتقن یعوزلتا رهظلی لحطمص دمع ةطساولا دىكإح ترا یلتغا

 لهیكلیةا لهامةا واقألسا في ،نیةرواللكتا علىو نم مغرلا كلذ نفإ دمع ال ةطساولا یعني دمع ودجو

 ءاطسو بالنسبة لجمیع ،لسلعا أن رغی لبیئةا نیةرواللكتا أدت لىإ وءنش ء،اطسو ضافةإ لىإ ضبع

 نیةرواللكتا لبیئةافي  ءاطسولا متقسین یمك ماوعمو  ن،نییرولكتا ءاطسو  لىإ نلیولمتحا نییدلتقلیا ءاطسولا

 ن:عتیومجم لىإ

 : الأو ءاطسو وننيرولكتا ون:ناشئ مهو كلئأو ءاطسولا نیذلا رواهظ ءرا ج لسائولا لتيا تاحتهاأ

 : ممنهو صاوخص تنرإلنتا

 ثلبحا تكارمح- أ

 جمرا ب  يه تتیح نمیدللمستخ نعث لبحا تكلما ددةمح نضم درمصا تنرإلنتا ،لمختلفةا نفم ظورمن

 قیولتسا نيرواللكتا رتعتب دحأ زكائرلا لمهمةا حلنجا لعملیةا يأل یقیةولتسا منتج مةدخأو  على شبكة

 ت،نرإلنتا ومتقو فحزبال رعب قعوالما لمختلفةا لشبكة تنرإلنتا لجمع ركبأ درق نممك نعت لبیانان ام

 رزفو وىلمحتا لمعینة لتحلی تمیاوارزلخ فقاو ستهارفهو معالجتهاو لتحلیلهادا تمهی یاتهاومحتو قعوالما هذه

 نتائج لخال نم دمتقو رضلتع ینهازتخ مث نمو رىألخا دةلمعقا تلعملیاا نم دیدلعوا لمفتاحیةا تلكلماا

 ت.كارلمحا في ثلبحا

 
 يةضرا تالفا تجتمعاملا- ب

ت، لتجمعااه ذهن ضمص ألشخان امدد ع رفوایتو تنرإلنتا شبكةر عبق جتماعیة تنبثت اهي تجمعا

 حرطو منفسهأ نع ریبعلتاو ثدلتحا متی نی، ألةیوط ةینمز ترالفت  دةدمح تاعوضوم لوح تاشاقن نورجیو

 دلتباو ألسئلةا شلنقاوا ءبناو تقاداص دةیدج في كةرلمشاوا فةرلمعا رألفكاوا ةلسرا ملاو مع للتفاعوا

 تصفحاض بعت، ویادلمنتطب والتخاواثة دلمحارف امختلفة كغل سائر وعبم ة تتطألنشاه ذهداث، وألحا



 فؤاد الكريزي –محاضرة في التسويق اإللكتروني 

- 26 -  

 

 

 بیولا لتيا تتیح صةرف ل،لتفاعا قیحقو ذاه لمجتمعا تعالقا نبی عضائهأ رعب ت،نرإلنتا دقو ونتك

 ،ثقافیة ،جتماعیةا بألسبا دمتستخو ،سابقة عالقة أي مبینه ونتك ال دقو قعيوالا ملعالا في تعالقا مبینه

 ها.رغی،وفیهیةرت ،یةدقتصاا

 ودةجولما تعاوضوللم دةشرلما لةدألا دامستخا نباإلمكا فإنه ثلبحا تكارمح لىإ باإلضافة لة:دألا – ح

 ث.لبحد اقین معی وعضولم  ولصولا لجن أمف أو الستكشا كلوذ  بیولا على

 نياولكترن امتوسعون أو متحولوء سطا:و ثانيا

 نیةرواللكتا فةرلمعا ءاطسو لحطمص دامستخا ریشی و نیةرواللكتا فةرلمعا ءاطسو ءالؤه على قلطیو

 نم ءلعمالوا نلمنتجیا نبی دللتباا عملیة للتسهی تمادخ میدبتق ونمویق نیذلا ءاطسولا نم دیدج وعن لىإ

 اشباعهإ يغنبی ةعونتم تاجاح ةینلمعا فرا طألا دىل نوكی ثحیب ،صاخ لشكب تنرتنإلا لالخ نم؛ و

 ء:اطسولا ءالؤه  نبی

 (e-tailers) تنرإلنتا رعبط أو لخاعلى  رونیتاج  نیذلر التجاالح على طمصق لطی:  ئةزلتجا  رتجا-  أ

 رلتجاا ظممع أن ظلمالحا نمو م،عا لبشك ئةزلتجا رةتجا تاطنشاو تفعالیا نضم أو ئیسير لبشك ماإ

 یضا.أ قعيوالا ملعالا في یةرتجا لمحا ونیمتلك رتجا مه ط)بالخ رةلمتاجر(المضماا ذاه في نلناجحیا
 
 

 ت:عاومجم ثثال في تسساؤلما قنس على ماظالنتا میمكنه ئةزلتجا رتجا ماوعمو

 ونيدئة تقليزتجر تجا ونيضرا تفا ةئزتج راجت - وننيرولكتا ئةزتج رتجا -

 فةرلمعا ءاطسو دور  وایلعب  م أنیمكنهن یذلا رةلسماسا نم نعیون  نبیز نمین أن یمك: رةلسماسا-  ب

 : هماو نیةرواللكتا

 رةسماس 1- ورلجمها مه:و نع رةعبا ءاطسو ونیقتنص تماومعل ميدمستخ نع قعوام لشبكةا

 كلوذ دةلمساع فين لمعلنیا ولصولا لىإ ورلجمها ملمالئا بغیة نفه مداستها لخال تلحمالا

 ؛ديلمام العالایضا في أ رةلسماسا ءالؤه دجوی كما ،إلعالنیةا

 رةسماس 2- ءرا لشا هيو تسساؤم ومتق صالأ فائوظب تجمیع بلطلا الستهالكيا رة،كسماس علیهو

 هاودجس وساك أن أل، ذنیةرولكتافیة رة معطسات وسساؤمبمثابة ون تكن هلها ألؤضعها ین وفإ

 دیعتم على تادرا إلیا نم لمتأتیةا تجمیع معالجةو لستغالوا تماولمعلا ذات لصلةا ءبعمال

 دد.قي محوسع اطفي قن معینی
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 (B2B) وذجضحا في نمواني رواللكتوزع المر اهظی:ون نيرواللكتون اعوزلما-ج 

 ثحی لیص ءاطسولا بصحاأ لمصانعا أو نیربالمشت رتجا ،ئةزلتجا في سألساوا عمله نهأ رضیع

 وجلكتالا نيرواللكتا للسلع تماولمعلوا نعنها م نیوردلما بصحاوأ ،لمصانعا حیاناوأ ونتك هذه لسلعا

 رةلتجاا  لسابقة فيا قیةورلا  تجاولكتالا لمحل لتح طسیولل نيرواللكتا  قعولما وه دحوا  نفي مكا فباآلال

 یة.دلماا
 
 

 تنرتنالا ربع   جيورتلا :رابعا

 

 دجوت نم عةومجم دواتألا ألساسیةا تماظمها مندتستخ لتيا لألعماا یج منتجاتهارونیة لترواللكتا

 منها:ت ونرالنتاشبكة ر عمالها عبوا

site web:  ریعتب داةألا ألساسیةا یجرولت لفاعلةوا لعماأ تماظلمنا  نيرواللكتاقع ولما 1- 

 فاعال في ونیك كي قعولما ذاه یجروت علىل لعما بیجو ،لشبكةر اعب نیةرواللكتا أداء ائفهوظ

 لةوبسه لمختلفةا تماظكما على منر، یسو لألعماا قیوتسو طرحب بغرت  لتيوا نیةرواللكتا

 ؤكفل بشك یجیةرولتا  تهاطنشأ ذتنفیو ممالئ نيرولكتاقع وم ءبإنشا ومتق أن تنرالنتا  على منتجاتها

 ؛عةومتن یجروتأدوات    دامباستخ تناومك نم ويیحت  ماو قعولما رعب لفاعو

 :ليی ام ةاعرا م بیج تجاتنم جیورتل ينورلكتا عقوم میمتصلو

 دفلمستها ورلجمها دیدتح -

 وىلمحتا دیدتح - ون)لمضم(ا ،مةولمفهالسهلة اللغة واة طلبساوح واضوبالز یتمیب ان یجذي لوا

 ؛لها یةولوالا بحس تماولمعلا مع للتعاموا

 - ؛ةمظنم نوكت عقولمل طئرا خ ىلع موقی ضحاو ، طبسی بوبأسل لتصفحا راسم یهجوت   -

 رختیاض ، البعابعضهما ن عف مختلل بشك لخلفیةوا صلنر اختیااخلة: دالمتا ورلصوا لألشكاا

 صلنب  اتجن،    رمستمو  مئل  دابشكص  لنا  روفح  محجو  لشك  دحیوت  ت،بالثبام  تتس وانلأ

 ؛ مالئمةو ةطبسی لشكاوا  متصامیدام باستخ ونلمضما ضیحوت طول،لما

 نعث لبحت انرالنتاعلى شبكة ث لبحت اكارمحل خالن مم یت: ثلبحت اكارمحدام ستخا 2-

 ةیلدلبا  ترا یاخلا  نم  ركبی  ددع  مله  تاكرمحلا  رفوت  ثیح  نئابزلا  هاب  بغری  تيلا  تتجانلما

 ؛ مهئالیو هبیناس ام هانیب نم رایتخالاو ةنرلمقاا تایملع ءرا جاب موقیو للعمیا مماا احةتلما

 ث:لبحت اكارمحن مثلة عا

Ayna.com-Seek.com -Go.com -Yahoo.Com-Google.com  
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 نإلعالا 3- ت:نرالنتر اني عبرواللكتا نإلعالا صةرنیة فرواللكتت اماظلمناي طیعت نرالنتر اعب

 جمرا ب  تقنیات  دامتخساب  تتجانلما  ضرع  هانكمی  ماك  رمستم  لشكب  تمنتجالا  ریوطتو  نلتحسی

 دألبعاا لثالثةا یضاوأ ءرا جإ ىدوج لوح لمفصلةا تاسرا دلا نإلعالا نمدة الستفاوالشبكة ر اعب

 ؛ها رغیونیة رواللكتایقیة ولتست اماولمعلظم ان

 
 : يدلتقليا نالعاإلب ةنرمقا تنرتنالا رعب نالعإلا ايزا م  -أ

 
   ؛لمنتجن اتفصیلیة مستفیضة عت على بیانا وللحصا 

   ؛عقولما نم ةرمباش ءرا شلا 

   ن ؛إلعالدة امشاه دورة  رتقصی 

   ر ؛مباشل بشك دةترلما یةذلتغت اعلى بیانا  وللحصا 

   ن؛بائزلا نمن ممكدد عر كبداف استها 

  ف؛لتكالیا وىبمست هاطبور  نإلعالا فاعلیةو ءةكفا وىمست  سقیا 

   ؛ عیرسو رمباش لكبش نالعإلا تایوتحم لىع تالیدلتعا ءرا جإ لىع ةردلقا 




 : تنرالنتا رعب نإلعالا واعنأ - ب

 ةرطألشا 1- : إلعالنيةا نموع لنذا اهت ماظلمندم اتستخ تإلعالناا رضع دیرت نهااحالة  في

 مةظلمنوا  تلمنتجان اع رةمختص  تبیانا نیتضمو ت،نرالنتا  على قعهاوم رغی قعوم  في نالعالا

 ؛مة ظلمنا قعوبم طتبرم  نالعالذا اه ونیكو ذاب ،ج لبشك

 :اهایزا م

 ء؛لعمالل اقبن لمنتج مر اكذتدل مع دةیاز -

 ء؛لعمالن اهذفي  مةظلمنوایة رلتجاا لعالمةوا وجلمنتا مسا زیزتع -

 ؛العالنيا طیرلشا علىر لنقا ردبمج مةظلمنا قعوم على ولخدلا -

 ؛العالنيا طیرلشا فتكالی ضنخفاا -

 دة؛یدلجت اللمنتجا رةالشاا -

 ؛ تللمنتجا نبائزلا ددع دةیاز في إلعالنيا طیرلشا دیزی ثحی تلمبیعاا تیاومست نتحسی -

 : إلعالنيةا ةرطألشا  رنشب  ساليأ نمو

 ددة؛مح ومسر لالعالنیة مقابا ةرطالشا رنش -

 ؛مجانيل بشك قعوالما ضالعالنیة في بعا ةرطالشا رنش -
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 ؛ قعوالما رالعالني عبدل التباا وبسلا دامستخا -
 
 

 لفیمثت العالنان ام وعلنا  ذاهل خالن م تنرالنتا  علىت العالنادأت ا: ب لثابتةت  االعالناا 2-

 دث ؛متحر غیت صامرك ومتحر عالنا ثابتا غیإ

 تعالناإ 3- كةرلمتحا ومسرلا داعبالا جمرا ب مادستخاب نیلمستهلكا بذج لئاسو نم یلةسو ربتعیو:

 رةلفت  قعولما  تعلى  صفحا ورصو  ومسر  تالعالنااه ذه نتضمیو  تالعالنا كةرلمتحوا   لثالثةا

 ؛ترا را لتكاو ترا دولا نم نیعم ددعو ةددحم یةنمز

 نعالإ 4- لتفاعلي :ت انرالنتا هذه تتیحو لجافاالغة دام باستخت العالنان ام وعلنا ذاهذ تنفیم یت

 تالعالناا واعنا لفضا نم لتفاعليا نالعالا ریعتبو تالعالناا في ساسیةا تكلما كتابة للغةا

 :هانم تزا یمم نم به زیمتی لما

 ت؛لبیانادة اقاعل خالن ه مذتنفیم یت -

 ؛لشبكةامي دمستخل كب تناس وقللتس رصف دیجاا -

 بتسبو ،قعولما دممستخ على نفسها رضتف تعالناا نع رةعبا هيو : عةطلمقاا تعالناا 5-

 :هانم تزا ممی تانالعالا نم عولنا اذهلو ، تهادهامش نم بورهلا یعطتسی الو دمللمستخ جاعزنالا

 ل؛كامل بشك نالعالا مساحة -

 ؛يلةطو منيةز رةفت دلمشاهانتباه ذب اتج  -

 رة؛قصي منيةز رةفت لخال دةمفي تماومعل ميدتق  -

 ن؛العالا رضع نمد لتأكا -

 التي:افي ل فتتمثوب لعیاما أ

 ن؛میدلمستخض ابعدى مستحبة ل رغیو عجةزم -

 ؛قعوالما ففي مختلت العالنااه ذهق بیطمكانیة تدم اع -
 
 

:  يةورلفا تثادلمحاا

 قیطر نع نتقبیرلموا نلحالییا بائنهازب لالتصات ابعملیا  ومنیة  تقرواللكتا  لالعمات  اماظمنظم  مع

 معالوا ذبعلى جل بالعم قیولتسا ماقط ومیق ثحی ت،نرالنتا شبكةر ثة عبدخاصة للمحا رفغ دامستخا

 ةیتولصا ةثدمحالا لثم ةثدمحالا نم فةلختم عاونا كناهو ، تماظلمنا هذه تامنتج ءرا بش مهقناعاو نئابزلا

 وب،لحاسا زلجها لمفاتیحا حةول دامباستخ لصامتةا ثةدلمحاوا ، لمهمةا هذبه لخاصةا دواتالا دامباستخ

 ؛جههو في رختص  ككأنو لباعا للمستقبطناي طتع نهاوك رةلكبیا  روفبالح لكتابةدم اهنا بع ینصحو

 يجية:روت  داةكأ نيرواللكتا  ديرلبا دامستخا
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 وهت، ونرالنتاشبكة ر یج عبرولتت امة في عملیادلمستخل اسائولن اني مرواللكتد ایرلبر ایعتب

 في وبلطلما نلمكاالى ل احتى یص رىخا لىاشبكة ن م تنرالنتا رنقله عب ريیج ذيلا دیرلبا نع رةعبا وا

 ةیبوساح جمرا ب وا اصوصن لقنی نا ينوراللكتا دیرللب نكمیو ق،ئاقد ضعب زواجتت ال دةدمح ةینمز دةم

 ؛ تملفا

 :ينوركتلالا ديربلا ايزا م

 عةرلسا -

 لتكلفة: مجانيا -

 ؛ ساعة 24 دارم على ت:قیولتا -

 :تلسلبياا

 ؛ سیةرولفیا تللهجما رضلتعا -

 ؛هاتءرا قو ينوراللكتا دیرلبا نیوناع ضعب قرا ختا   -
 
 

 ت:نرإلنتر الشخصي عبالبيع ا -ب
 

 لالتصاا تجعل دقو ءلعمالوا قةولمسا سسةؤلما نبی لمسافةا رتقصی على تنرإلنتا شبكة ودجو  دساع

 تولصاو  دةدلمتعا  طائسولا  جمرا ب  يف  ةثیدلحا  تاقنیتلا  دامستخا  عم  فرا طألا  نبی  ةیعالفو  ةیویح  ركثأ

 ٍدبل فيً مكلفا ونیك ذيلالبیع ا لجر لىإ تماولمعلا لبإیصام تساه تنرإلنتا شبكة، أن لحیةا ورةلصوا

 كةرلشا  زكرم  نم تنرإلنتا شبكةر عب یعةرلسا  مةولمعلا على وللحصا لهر یتیس ثبحیز؛كرلما نع ةدٍ بعی

 لحسابها.ل لتي یعما مألا
 
 
 

 

 عاية:دلوا رلنشا -ج

 
  ورللجمه تمادلخوا لسلعن اعر ألفكاأو ا تماولمعلا میدشخصیة لتقر مجانیة غی سیلةو عایةدلر أو النشا

 وكبن لخالن مم لعالافي ر للنشم ها درمصو مهمة سیلةو تنرإلنتا  شبكةو  ،مةومعل  جهة  ةطسواب

 حيوالنا  في جمیعم لعالافي  دوری مام هن أع رةمستم  تماومعل  دملتي تقر األخباا تعاومجمو تماولمعلا

 دي.القتصاأو السیاسي د الصعیاعلى  واءس
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 ت :لمبيعاط اتنشي -د

 لتيوا نيروإللكتا قیولتسا لخال نم متت لتيا تلمبیعاا طبتنشی لمتعلقةا لسائولا نم دیدلعا رزتب  دلق

 رص(كق  یادالهذج انماض بعل مثر ألخیك المستهلاعلى  زكرت  هيو  مهاداستخا  قةولمساسسة  ؤللم  نیمك

 نم ددلع لمجانيا طبرلا لخال نم أو قةولمسا كةرلشا تمنتجا نع تماومعل على ويیحت ذيلا زرللیا

 ها.رغیو  لمختلفةا بأللعاوا نیةروإللكتس امیوالقا لمث رىألخا  تمادلخا ت،أونرإلنتا على شبكة تلساعاا
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