
أهمية 
التواجد 

اإللكتروني



القائمة

تواجدك اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، لماذا؟ وكيف؟

o  ما معنى أن »أتواجد على شبكة اإلنترنت« ؟

•  موقعك اإللكتروني

•  بريدك اإللكتروني

•  قنوات التواصل االجتماعي األساسية

•  المتجراإللكتروني

o  لماذا أتواجد على شبكة اإلنترنت؟

o  كيف أتواجد؟

•  موقعك اإللكتروني

SEO تواجدك في محركات البحث وتحسين الـ  •

•  بريدك اإللكتروني

•  المتجر  اإللكتروني
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أبجديات التواجد 
اإللكتروني لمنشأتك 

على شبكة االنترنت 

مع مرور الوقت، وفي ظل التسارع التقني الذي نشهده في عصرنا الحالي، اندثرت ثقافة البحث عن األعمال ومقدمي الخدمات واملنتجات عن 
طريق دفاتر الدليل األصفر التقليدي  وتحول السلوك إلى البحث عبر محركات البحث الشهيرة وأشهرها قوقل، حيث يساعدك محرك البحث 

قوقل  على البحث عن من تريد التعامل معه؟ وعن ما تود الوصول له وتشتريه!
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يوضح هذا املقال أهمية تواجدك كمصّدر على شبكة اإلنترنت، ويعرفك بأهم األدوات اإللكترونية وآلية توظيفها باحترافية تساعدك على 
الوصول إلى عمالئك وتسويق منتجاتك على شبكة اإلنترنت. 

ما معنى التواجد اإللكتروني؟
معنى ذلك ببساطة هو أن: يتمكن أي شخص من إيجاد مرجع إلكتروني لك ملعرفة معلومات هامة عن شركتك أو طرق التواصل معها على حٍد 
سواء. معنى ذلك أن تملك أنت القدرة على كتابة نبذة عن جهتك ومنتجاتك ومشروعك ونشرها على موقعك اإللكتروني لتظهر في صفحات 
نتائج البحث، وبالتالي يكون بإمكانك إبراز ما تود إبــرازه، وتسويق منتجاتك وخدماتك، دون أن تترك املجال لآلخرين فقط للكتابة والحديث 

عنك.

الجدير بالذكر أن التواجد  اإللكتروني  له عدة أنواع من املمكن تلخيص أبرزها في ما يلي:

•  الموقع اإللكتروني:

وهو املوقع الرسمي الخاص ملنظمتك والذي تملك محتوياته وحق التصرف فيها. 
املوقع  اإللكتروني للشركة يشمل :

o  اسم النطاق: وهو العنوان األسا�سي ملوقعك  اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، والذي سيستخدمه العمالء املستهدفين عندما يريدون 
الدخول ملوقعك عبر برامج تصفح املواقع الشهيرة. انظر إلى اسم النطاق على أنه يقابل: عنوان مكتبك / متجرك. وتبدأ أسماء النطاقات 

  . com. ختم بالحقة أشهرها
ُ
على اإلنترنت بـ www، ويتبعها اسم منشأتك ثم ت

o  استضافة املوقع اإللكتروني : وجود العنوان واسم النطاق، ال يمكنك من الحصول على موقع؛ إذ ال بد من وجود مساحة يمكنك من 
خاللها وضع ملفاتك املختلفة ومحتوى موقعك.

o  ملفات املوقع الخاص بك: وتشمل بشكل عام املحتوى املوجود على موقعك اإللكتروني حيث يمكن للزوار االطالع عليه عند كتابتهم 
اسم النطاق الخاص بك. ملفات املوقع واملحتوى جزء أسا�سي إلبراز مالديك وما تود عرضه سواء كان ذلك املحتوى على شكل: نصوص، 
صور أو حتى نماذج  إلكترونية،  للتواصل معك وطلب منتجاتك أوخدماتك.  انظر إلى ملفات موقعك الخاص بك على أنها بضاعة في 

محل ما:
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العالم  اإللكترونيالعالم الواقعيالعنصر

محل / متجر / مكتبالموقع
الوصف: اسم الشارع، الحي، املنطقة، الدولة

املوقع اإللكتروني 
رابط النطاق )اسم النطاق Com أو غيرها(

استضافة للموقع بسعة ٢ قيقامحل مساحته ٥م مربعالمكان

متاح ٧/٢٤ على مدار العاممفتوح في ساعات عمل محددةالوصول

 صور ومحتوى إلكتروني للعرضبضائع على رفوف ومكاتبالمحتوى

•  البريد اإللكتروني:

 أن وجود بريد إلكتروني هو أمر بالغ األهمية؛ لكن في الوقت ذاته، هناك أمور يجب أن ال نغفل عنها في البريد اإللكتروني الرسمي 
ً
ندرك جميعا

ومنها:

 Name@CompanyName.com:ا باسم النطاق الخاص بشركتك، على سبيل مثال
ً
o  	أن يكون  البريد اإللكتروني الخاص بك مرتبط

o  أن يتم إضافة اسم صاحب البريد اإللكتروني الذي يظهر للمرسل إليه

o  وجود توقيع تلقائي في أسفل  كل رسالة ترسل عبر البريد اإللكتروني ويتضمن التوقيع ما يلي:
اسم الشخص	 
منصب الشخص	 
شعار الشركة/ املؤسسة	 
 	009665xxxxxxxx :رقم الجوال مع املفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية مثل
املوقع اإللكتروني للشركة	 
حسابات مواقع التواصل االجتماعي الهامة )مثل: لينكد إن، تويتر(	 

)صورة  1-1 : نموذج لتوقيع رسمي في البريد  اإللكتروني (



6

o  من املهم أيًضا مراعاة النقاط التالية ليكون تواجدك عبر بريدك اإللكتروني احترافًيا :

االستجابة السريعة والفعالة على الرسائل املرسلة )ال يتجاوز الرد على الرسالة يوم - يومي عمل(	 
مراعاة الرد على معظم الرسائل املوجه لك  شخصًيا حتى وإن بدت غير هامة، ألنها قد تفتح لك فرص مستقبلية	 
استخدام اللغة الرسمية في الرسائل املرسلة )حسب لغة الجهة املراد التواصل معها(	 
 في حال كون الشركة عربية	 

ً
إرسال املستندات )عرض تقديمي على سبيل املثال(: باللغتين: العربية واإلنجليزية خاصة

استخدام لغة مختصرة ومرتبطة بعالم األعمال، مثل: الرد على هيئة نقاط وجمل قصيرة مفهومة.	 
استخدام ومعرفة اإلختصارات املرتبطة بالبريد اإللكتروني  على غرار تلك املرفقة في الشكل 1.	 

•  قنوات التواصل االجتماعي األساسية:

التواجد على قنوات التواصل االجتماعي ليس للترف، وإنما هو أحــد الطرق الفعالة للوصول إلــى عمالء محتملين أو لتعزيز املكانة الذهنية 
للعالمة التجارية واملنتجات. إلــى جانب ذلــك، تعتبر قنوات التواصل االجتماعي  نقطة اتصال هامة مع العمالء املحتملين. ولتحقيق العائد 

األق�سى من تواجدك على تلك القنوات، يجب مراعاة النقاط التالية:

o  التواجد في قنوات التواصل االجتماعي ذات العالقة مع العالمة التجارية: قبل التواجد على أي قناة، يجب تحديد األسباب الدافعة 
لذلك التواجد. فعلى سبيل املثال: إن كان يتطلب تواجد الشركة نشر محتوى مرئي بجودة عالية وعلى نطاق عريض، هنا يجب على 

الشركة التواجد في منصة كـ »يوتيوب«.
 يوضح الجدول التالي أهم منصات التواصل االجتماعي وبعض خصائصها:

مناسبة لـ:المنصة

لينكد إن
تقدم منصة لينكد إن عرض جديد للشركة بشكل رسمي يصل للشركات واألفـــراد، كما تساهم في إمكانية خلق فرص للتعامل مع  املوردين 

وبعض العمالء املحتملين

تويتر
بــاإلمــكــان توظيف تويتر لنشر آخــر مستجدات الــشــركــة  كــصــور ونــصــوص مختصره وعــلــى نــطــاق عــريــض مــع إمكانية االســتــفــادة مــن مالحظات 

واستطالعات املستخدمين

يوتيوب
نشر املحتوى املــرئــي لــخــدمــات  أو منتجات الشركة للشرائح املستهدفة بغرض تعريفهم بالعالمة التجارية وأخــذ التغذية الــراجــعــة مــن خالل 

التعليقات

:
ً
 مراعاة النقاط التالية ليكون تواجدك على أي قناة من قنوات التواصل االجتماعي  احترافيا

ً
من املهم أيضا

الحرص على إكمال جميع بيانات الحساب )كصورة الحساب، النبذة التعريفية، املوقع اإللكتروني،  بيانات التواصل ...إلخ( بحسب 	 
طبيعة كل منصة اجتماعية مع مراعاة توافقها مع هوية العالمة التجارية

االستجابة السريعة والفعالة  إلشارات املستخدمين )Mentions( والرسائل املرسلة قدر اإلمكان	 
التدقيق واملراجعة للمنشورات قبل نشرها	 
التأكد من جودة الوسائط )الصور، الفيديو( التي سيتم عرضها	 
استخدام ألفاظ وعبارات لطيفة ولبقة في جميع الردود	 
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•  المتجر  اإللكتروني:
، تعتبر التجارة اإللكترونية  وسيلة بيع مباشرة ملنتجاتك أو خدماتك، ويمكنك الوصول إلى ذلك بأكثر من 

ً
على عكس ماتمت اإلشارة له سابقا

طريقة  أبرزها مايلي : 

o  إنشاء متجر إلكتروني خاص بك: يمكنك إنشاء متجر إلكتروني عبر املنصات املختلفة وتكون على اسم النطاق الخاص بك في نطاق 
فرعي أو رئي�سي.

o  املشاركة في منصات التجارة اإللكترونية املحلية والعاملية : يمكنك االشتراك في منصات التجارة االلكترونية الشهيرة لبيع  منتجاتك 
وخدماتك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالء املحتملين الذين يستخدمون تلك املواقع مما يساعد الشركة في التوسع بشكل سريع

لماذا يجب أن تتواجد على شبكة االنترنت؟
أثبتت دراســة أجريت عام 2014 أن ما نسبته %94 من الشركات يقومون بعمل بحث عبر شبكة اإلنترنت الختيار مــوّرد ما أو لعمل 	 

طلب معين.
بحسب دراســة أجريت من ِقبل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات في عام 2014، أوضحت أن %90.97 من املشاركين في الدراسة 	 

يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي املختلفة.

أدناه أهم األسباب التي تؤكد أهمية  تواجدك على شبكة اإلنترنت  كُمصّنع أو كمصّدر بشكٍل عام:

التعريف بشركتك وما تقدم من منتجات أو خدمات على نطاق عريض وعالمي وفي أي وقت	 
بيع منتجاتك أو خدماتك بشكل أسرع وأوسع	 
تطوير منتجاتك وخدماتك حيث سيتيح لك التواجد اإللكتروني أخذ مالحظات وانطباعات العمالء 	 
الوصول إلى موردين ملنتجاتك وخدماتك	 

آليات وخطوات إنشاء التواجد اإللكتروني لمنشأتك؟
•  الموقع اإللكتروني:

للبدء بشكل عملي في إنشاء  موقعك اإللكتروني، اتبع الخطوات التالية :

o  حجز النطاق عبر أحد هذه املواقع املشهورة أو عن طريق املركز الوطني ملعلومات الشبكة:
 	http://www.nic.sa	: املركز الوطني
 	https://uk.godaddy.com: قودادي
 	https://www.name.com	: نيم . كوم

o  حجز االستضافة: يمكنك الحصول على استضافة ملوقعك  اإللكتروني من مــزود خدمات محلي أو عالمي، في القائمة التالية أبرز 
مزودي الخدمات:

 	http://www.site5.com :سايت فايف
 	http://www.hostgator.com	:هوست جيتر
 	http://www.nashirnet.net/arabic	: ناشر نت
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*في الغالب، مساحة ال تتجاوز 1 جيجا كافية الستضافة موقع تعريفي يحتوي على نظام إدارة محتوى ألكثر من 1000 صفحة.

o  تصميم املوقع اإللكتروني وتطويره، وخيارك في ذلك هو التواصل مع جهات تقدم خدمات التصميم الخاص أو الحصول على قوالب 
جاهزة وتخصيصها حسب عالمتك التجارية.

:SEO الظهور في محركات البحث وتحسين الـ  •

عملية ظهورك في محركات البحث وفي نتائج البحث في الصفحة األولى أمر في غاية األهمية، لديك خيارين أساسيين للوصول لذلك: 

o  اإلعــالنــات املدفوعة ملحركات  البحث SEM: ويمكن من خاللها ربــط إعالنك بكلمات مفتاحية تتوقع أن يكتبها العميل للبحث عن 
منتجاتك أو خدماتك.

o  الظهور الطبيعي وتحسين مرتبة موقعك في محركات البحث: ويمكن تحقيق ذلــك عن طريق العمل على نشر محتوى عبر موقعك  
 بالتعرف على تلك الصفحات وأرشفتها.

ً
اإللكتروني وطرح بعض املعلومات حول نشاطك ونشرها ليقوم محرك البحث الحقا

•  البريد اإللكتروني: 

للبدء باستخدام بريد  إلكتروني خاص مرتبط باسم النطاق الخاص بك، يمكنك اختيار واحدة من الطرق التالية:
o  سؤال شركة االستضافة عن خدمة البريد اإللكتروني  ولوحة التحكم الخاصة بالبريد  اإللكتروني، حيث بإمكانك، بعد الحصول على 

لوحة التحكم، الدخول وإنشاء بريد إلكتروني خاص بمنشأتك )عدد ال نهائي من عناوين البريد اإللكتروني في الغالب(

o  التواصل مع شركات عاملية متخصصة مزودة لخدمات البريد اإللكتروني لألعمال وربط اسم نطاقك بها واستخدام أنظمتهم إلدارة 
بريدك  اإللكتروني، أشهر تلك الجهات: قوقل ومايكروسوفت. في مثل هذه الحالة، سيتم حساب كل بريد إلكتروني بتكلفة محددة ويتم 

دفع املبالغ املرتبطة بها:  شهرًيا وسنوًيا. أبرز الجهات التي تقدم هذه الخدمة:
 	https://apps.google.com		 :قوقل لألعمال
مايكروسوفت لألعمال:	 

https://products.office.com/en-us/exchange/exchange-online

•  المتجر  اإللكتروني:

للبدء بعمليات البيع  اإللكتروني، من املهم القيام بما يلي: 
o  البدء بمتجرك الخاص ويتم استضافته وتطويره على نطاقك.

o  املشاركة في منصات التجارة  اإللكترونية املحلية والعاملية على غرار:
 	http://www.amazon.com	  موقع أمازون
 	 http://www.ebay.com	موقع اي باي
 	 http://saudi.souq.com/sa-ar	 سوق. كوم
 	https://www.e-mall.com.sa اي مول




