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 ECOMMERCE EVOLVED  هذا الكتيب مقتبس من كتاب
 

مع بعض اإلضافات و التعديالت والخبرات .
 

نتطرق في البداية لتعريف التجارة اإللكترونية وما الفرق
بينها وبين التجارة التقليدية ؟ 

 ثم الكالم عن بعض مميزات التجارة اإللكترونية .

صفحات تساعدك لتغيير طريقة تفكيرك عن التجارة اإللكترونية
فهي لن تعلمك كيفية العمل في التجارة اإللكترونية ولكنها

 eCommerce مدخل إلى استراتيجيات النمو والدخول في عالم الـ
 

فهي اضاءات لكل من اراد الدخول في عالم التجارة اإللكترونية او
من خاض التجربه بالفعل منذ عاما أو عامين ومر ببعض المشكالت

في بقاء التجاره الخاصه به .  

المقدمه 

من يمكنه االستفاده من الكتاب
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▪تخرجت في كلية الحقوق جامعة
الزقازيق عام 2009،

وأعمل محاسبا بمحكمة المنصورة ! 
 

بالرغم من مجالي التعليمي والوظيفي
إال أني طالما كنُت شغوف دائمًا

بالتكنولوجيا واألعمال التجارية بشكل
عام لذلك كنت أسعى دائما للتطوير

والبحث ألعمل ما يناسبني ويحقق
طموحي .

عن المؤلف

استشاري تجاره الكترونيه و رائد اعمال

YallaShare.Com مؤسس

سعد االلفي

حصلت على شهاده معتمده في مجال الشبكات من شركة Cisco العالمية
ودرست مواد خاصه بالشبكات :

ُثم قمت بتطوير اول عمل لي في مجال االنترنت و نظم إدارة المحتوى بإنشاء
منتدى في عام 2004 والذي كان عمال مبتكرا في ذلك الوقت .

CCNA - CCNA voice -CCNA security                      
كخطوه جديده لتحقيق أهدافي .

ثم بعد و سعي استمر أكثر من 15 سنه في مجال التكنولوجيا 
كانت-بفضل من الله - محطتي األولى في مجال ريادة االعمال 

▪أسست متجري االلكتروني األول عم دهب 3mDahab.Com في عام 2017 
الذي حقق نجاح في بعض التخصصات منها 

innovative و ال Branding
 

تنقلت من عمل الى اخر مستغال شغفي ومعرفتي في التكنولوجيا
وأصبحت ماهرًا فيها .
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 Yallashare.com ثم في 2019 أسست موقعي الثاني

ومن اهم محطات مسيرتي :

 ملتقى Esummit مع نخبه كبيره من المتحدثين المؤثرين

و تكوين DELTA ECOSEYTEM كمجتمع يضم اصحاب الشركات    

مما اعتز به كوني أصبحت صانع محتوى على حسابات التواصل
االجتماعي الخاصه بي في مجال التجارة اإللكترونية و رياده االعمال

 ELFOUNDER تحت مسمى
دعيت  ك speaker ل اكثر من Event عن الشركات الناشئه والتجارة

االلكترونيه بشكل اخص ..
 عملت ك mentor لعدد من الشركات الناشئه في مسابقة هاكثون
الدلتا في جامعه المنصوره برعاية مركز ريادة األعمال وتكنولوجيا

المعلومات 

 اللذي هو بمثابه فكرة مبتكرة في مجال التجاره االلكترونيه 
 هي األولى في مصر والشرق األوسط

و الذي حصل على برنامج مسرعه االعمال المقدم من 
TIEC - Technology Innovation & Entrepreneurship Center 

 تكوين شبكه عالقات مع رواد األعمال و كبار المؤثرين في مجال ريادة
االعمال و التجاره االلكترونيه في مصر

  نتج عنها :

  وأصحاب شركات التجارة اإللكترونية و ال startups و ريادة االعمال 
  في مصر ..

   الناشئه و رواد االعمال في الدلتا ..
 

مؤخرا عملت ك Product Manger لشركة مصريه سعودية 
 

 B2B Saas Solution
 خطوة جديدة اضافت خبرات مهمه في إدارة ال teams بأسلوب اجايل

والتعامل مع الشركات ..

http://elfounder.net/
http://yallashare.com/
http://esummitevent.com/
http://3mdahab.com/


Push yourself

 because no one else is

going to do it for you  



نقاط 
يجب 

 معرفتها 
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احصل على الهدايا بالضغط على الروابط
داخل الكتاب 

 
وال تنسى االنضمام الى قناة التليجرام فيها

مايهمك عن التجارة اإللكترونية
 

 أضغط هنا 

استخدام اإلنترنت والويب وتطبيقات الهاتف المحمول والمتصفحات إلجراء
المعامالت التجارية ،بشكل أكثر وضوحا، هي المعامالت التجارية الممّكنة

رقميًا بين المنظمات واألفراد

تعريف التجاره االلكترونيه 

https://t.me/elfounder


التعريف

التجارة التقليدية هي فرع من
فروع األعمال التي تركز على

تبادل المنتجات والخدمات وتشمل
كل تلك األنشطة التي تشجع

التبادل بطريقة أو بأخرى

إجراء المعامالت
التجارية الممّكنة

رقميًا بين
المنظمات واألفراد

تلقائييدويمعالجة المعامالت

24 × 7 × 365وقت محدودإمكانية الوصول

يمكن فحص البضائع مادًيافحص البضائع
قبل الشراء.

ال يمكن فحص البضائع
مادًيا قبل الشراء.

شاشة لوجهوجها لوجهالتفاعل مع العمالء

جميع أنحاء العالممناطق بعينها نطاق العمل

ال توجد منصة موحدةتبادل المعلومات
لتبادل المعلومات.

يوفر منصة موحدة
لتبادل المعلومات.

من جانب الطلبمن جانب العرضالتركيز على الموارد
نهاية لنهايةقصيرهعالقةالعمالء

طرق كثيره طرق محدودهتسويق

تأخذ وقتافوراتوصيل البضائع

التجاره االلكترونيهاساسيات المقارنة التجاره التقليديه

مقارنه بين التجارة االلكترونيه و التقليديه
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تعزيز قدرة العالمة التجارية على تحصيل المعلومات الخاصه بالمنتج او
الخدمه قبل الشراء التفاصيل الخاصه باالسعار و الكميات و االوزان
وغيرها من الموصفات االخرى للمنتج قبل الشراء باإلضافة الى تقييمات
المشتريين االخرين التى تظهر عيوب ومميزات اخرى عند التعامل او

االستخدام
 

الحصول على اسعار متميزه للوصول الى المصنعين او تجار الجمله
بسهوله

(هذه الميزه تضمن لك البعد عن النصب أو الغش 
 

مميزات التجاره االلكترونيه

Case study- دراسة حاله

 INFORMATION ASYMMETRY
عدم تناسق المعلومات
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تستطيع الوصول الى المنتج من الموبيل من الكمبيوتر من اي مكان
في العالم تستطيع الدخول على موقع على بابا او امازون لمعرفة
سعر ومواصفات المنتج من السياره من اي مكان يستطيع أن يتابع

ويعرف سعر اكثر من منتج ويقارن

 و يستطيع خفض تكاليف البحث عن منتج على األرض في األسواق
وغيرها 

وبالتالي نستطيع أن نقول إن المتجر  بيمتدد الي خارج الحدود
الجغلرافيه المتاحه 

لو ان متجر في قريه يستطيع الوصول إلى  المدن كلها بل والعالم
!!

مثال للتوضيح :- 

المحل البد أن تذهب الى مكانه في وقت العمل الخاص به المكان
بعكس االونالين تستطيع الوصول إلى المنتج في اي وقت 

UBIQUITY

سهوله الوصل إلي المنتج 
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الوصول هنا اجمالي المستخدمين بامكانك الوصول إليهم 
 

تستطيع من خالل المتاجر االلكترونيه الوصول إلى عدد كبيير من
الناس في جميع أنحاء العالم بمختلف ثقافاتهم  وتصل بمنتجاتك إلى

خارج الحدود الجغرافيه 
 

بعكس المتاجر االوفالين ال تستطيع الوصول اال اال مناطق محدوده
هم من سمعوا بك فقط في سوق محدوده حتى مع استخدام

وسائل االعالم المحليه فانت محدد بمناطقه جغرافيه
 

الوصول العالمي
GLOBAL REACH

Case Study- دراسة حاله
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المعايير المشتركة من قبل جميع الدول حول العالم
المعايير التقنية العالمية للتجارة اإللكترونية تخفض 

تكاليف البحث عن المنتجات بالشكل المطلوب

- ومن خالل إنشاء مساحة سوق واحدة حيث يتم عرض األسعار
والمنتج و األوصاف بشكل غير مكلف ليراها الجميع ، ليصبح اكتشاف

األسعار أبسط وأسرع وأكثر دقة

وهذا يحد من خطورة التالعب بالجوده من قبل المصنعين ووضع
STANDARD اسعار و جوده معينه كمقياس للسوق  حيث أن هناك

يتم القياس عليه

المعايير العالميه 
UNIVERSAL STANDARDS
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الثراء في المعلومات وقدره التجاره االلكترونيه من خالل التقنيات

 CHAT BOT المستخدمه كا
و وسائل االتصال الحديثه ان تجعل التواصل مع فرق المبيعات والتواصل

بشكل فردي وجماعي مع الشركه ومع المستهلكين للمنتج وايضا
الوصول لل COMMUNITY الخاص بالمنتج الذي يعزز تجربه العميل

ويقلل الخطوره ويحفز على الشراء
بعكس التجاره التقليديه وان كان التفاعل فيها جيد ولكن مع زياده عدد

العمالء يصبح االمر اكثر تعقيدا باالضافه الى صعوبه الوصول الى
المعلومات من المشترين االخرين

يعني مقدار ثراء التجربه لما تقعد مع البائع وتتكلم والبائع يشرح
ويوصف ويتفاعل معاك بتكون تجربه ثريه اكثر من التجاره االلكترونيه

ولكن مع وجود الوسائل الحاليه اصبح من الممكن الوصول لتجربه عميل
اكثر ثراء

Richness

الثراء في المعلومات 

متاجر ملهمه 
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سهولة التفاعل مابين المصنعين والمستهلكين بشكل مباشر من خالل
وسائل االتصال وسهوله الوصول لمثل هذه األدوات

وكما هو معروف لمن يقومون بالشراء من متجر على بابا  الصيني يعلم
هذا الكالم جيدا حيث كان قديما كان البد أن يذهب بنفسه ويتواصل

مع المصنعين ويتفاعل معهم لمعرفة تفاصيل المنتج على أرض الواقع
 

ولكن حاليا من خالل WECHAT يستطيع مشاهده تفاصيل المنتج
وإرسال عينات أيضا  ,بمجرد رساله كل األمور تنتهي ! 

 
ولكن قديما من خالل التلفزيون او سائل اإلعالن التقليدية الوضع كان

مختلف تماما فلم يكن لديك المعلومات الكافية وال تستطيع التواصل
مع مقدمي المنتج أو الخدمة باإلضافة الى احتماليات حدوث الغش و

الخداع الكبيرة
 

INTERACTIVITY
التفاعل

تصفح موقع علي بابا
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كثافة المعلومات عن جمهورك المستهدف 
 

إجمالي كمية ونوعية المعلومات متوفرة لجميع األسواق وا لمشاركين
كاالحصائيات التى توفرها مواقع تحليل البيانات وغيرها من الموقع التى

تقوم على تحليل البيانات وعرضها 
 

وهذا ما يجعل قدرتك على تحليل البيانات واستهداف العمالء والوصول
للمنتج المناسب للشريحه المستهدفه  عن طريق المعلومات الكثيفه عن

العمالء باإلضافة إلى تنوع  المعلومات الخاصه بالمنتج او احتياجات العمالء
لمنتج او خدمه معينه عن طريق ال SURVEYS او اإلحصائيات الموجود عن
المنتجات االكثر مبيعا و ال TRENDS وغيرها من المعلومات التي تساعد

في التوسع في االسواق واالنتشار وهناك من األدوات التى تساعد على
GOOGLE ANALYTICS تحليل سلوك العمالء و توفير المعلومات عنهم ك

 

INFORMATION DENSITY

كثافة المعلومات 
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واعتمادا على الميزه السابقه من خالل توفر المعلومات تستطيع إضفاء
الطابع الشخصي واستهداف العمالء وتخصيصص عروض معينه  عن طريق
رسائل محددة لعمالء بعينهم نظرا لسلوك معين لعميل قام بزيارة متجرك

 
 فخاصيه االحتفاظ بالعميل وإعادة االستهداف وتخصيص العروض لعمالء

بعينهم من اهم مميزات التجاره االلكترونيه التى تقلل التكاليف وتزيد من
االرباح بشكل كبير  

وذلك من خالل ادوات التحليل واعاده االستهداف
 

REMARKING AND ANALYTICS TOOLS 
 

كلما زادت المعلومات و زادت القدره على التحليل و دراسة سلوك العميل
الشرائي من خالل التقنيه كلما ذات االرباح وقلت التكلفه

 
 

PERSONALIZATION & CUSTOMIZATION
التخصيص واالستهداف الشخصي
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للدخول الى هذا العالم البد أن تعرف أنه بالرغم من مميزات هذا الطريق
لزيادة أرباحك وتجارتك بشكل خاص إال أن هناك مخاطر كبيره و

استراتيجيات خاطئة البد من تجنبها حتى تستطيع ان تخوض هذه التجربة
بشكل ناجح فحينما تحدد استراتيجيات الدخول الى السوق بشكل صحيح

تستطيع النجاح في متجرك 
حيث يمكنك حينها زيادة أرباحك عن طريق االستفادة من أهم أدوات

استهداف العمالء وأكثرها قيمه في زيادة قيمة العميل الدائمة مجمله
على سبيل المثال في النقاط التالية :-  

 RETARGETING- إعادة االستهداف 
  التسويق عن طريق البريد االلكتروني لتخصيص و إضفاء الطابع الشخصي

EMAIL MARKETING - لعروضك وعمالئك
 UPSELL- زيادة قيمه متوسط الطلب

CROSS- تحويل العميل لطلب اخر أكثر قيمه للعميل وأكثر ربحيه للمتجر 
 SELL

تحليل سلوك العمالء عن طريق أدوات التحليل
بناء العالمه التجاريه

التسويق من خالل منصات التواصل االجتماعي 
تحسين تجربة العميل

زياده المبيعات عن طريق التواجد على أكثر من قناه بيعييه
تتبع العمالء

Pay per click الدفع مقابل النقره
المنتجات األكثر مبيعا

اخيرا التوسع  ثم النمو     

وهذا ما سوف نلقي نظره عليه من خالل الصفحات القادمة لنتعرف

على بعض االستراتيجيات والنقاط الهامه لتمكنك من اقتحام عالم

شك !
ُ

التجارة اإللكترونية والحد من المخاطر فالنبداء باستراتيجية الك

هل لي بعد ذلك من أن اقتحم التجارة اإللكترونية ! 



 

قصة

الُكشك
 



تعرف الُكشك الموجود على ناصية الشارع عند بيتك ؟! 
الـ بيكون فاتح 24 ساعه ده ؟! 

الـ بتنزله بسرعه تجيب احتياجاتك ؟!  
الكشك ده افضل طريقه تفتح بيها متجرك االلكتروني !

ليييه ! !
الن مهم جدا تغيير الصورة الذهنيه لـ مسمى المتجر االكتروني 

انه امازون ,جوميا , نون وغيرهم .
ونستبدلها بفكرة (الكشك) اللطيف الـ في اول الشارع  

الـ بتستسهل انك تشتري منه بالرغم من قربه من (الهايبر ماركت )! 
ف بتصورك للمتجر انه متجر هتنافس بيه امازون أو جوميا 

كدا صعبت االمر جدا عليك ,,
في حين أن (المتجر االلكتروني) فكره ممتازة جدا لتقليل 

التكاليف واالنتشار لتحقيق مبيعات أكثر !
طيب ازاي  انفذ الفكرة ؟!!

هتنفذها  بكل سهوله لو بسطت األمر على نفسك و تخيلت انك لما  تأسس
متجر الكتروني هيكون نفس فكرة الكشك اللطيف

الـ ممكن افتحه (بمنتجات محدده) بيغطي (منطقه مححده) 
في اي مكان !!..

هنا صورتك الذهنية للمتجر ككل هتتغير 180 درجه وهيتحول تفكيرك
لـن انشاء متجر بسيط (كشك) بشكل اسهل ,

بمنتجات محدده بسيطه مش محتاج تكاليف ضخمه 
بموظف واحد فقط في البدايه 

وهتستهدف بيه منطقه محدده 
وفي نفس الوقت يخرج منه منتجات ذات جوده بتغليف جيد وراقي .. 

وطبعا معاك مندوب شحن واحد هتختاره صاحب أسلوب مهذب وهيئه مناسبه
بتوصل منتجاتك الهل منطقتك بسرعه خياليه

محصلتش في امازون نفسه ..
ومن هنا تكون فرصتك في التوسع و النجاح اكبر ..

الكُشك وهايبر
 بالعاميه 
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ومن هنا تأتي فكرة 
النيش ماركت باستراتيجية الكشك االكتروني 

او الـ سمارت كشك !
اختيارك لفرع واحد فقط من المنتجات 

على سبيل المثال 
كشك متخصص النواع الكاندي والشيكوالته

 أو الستيكرات الزجاج 
او اكسسوارات الموبايالت
أو لعب االطفال الصغيره  

 وغيرها من اقسام المنتجات البسيطه واليومية 
وفي استطاعة اي كشك صغير التجاره فيها 

ولو في بدايه االمر قمت بإنشاء حمله اعالنيه بسيطه على األرض
 OFFLINE تقوم فيها بتوزيع 1000 ورقة برشور مصممه بشكل جميل

وزعته في المنطقه المستهدفة مكتوب فيها انك كشك الكتروني
سوف تقوم بتوصيل منتجاتك خالل  24/7 وتقوم بتوصيلها في ساعه

فقط على سبيل المثال  !!!
هنا سوف تجد عمالئك انك تقدم قيمه حقيقه لهم يشعروا بها 

متجر الكتروني جميل سرعه في توصيل الشحن 
 جودة منتج 

مندوب شحن لطيف وخدمة عمالء محترمه
 ياعني وال امازون نفسه يعمل تجربه العميل دي !

 احيانا نجاح األفكار بيكون مرتبط ببساطه الفكره و بتصورنا ليها و اللي
بتكون نواه لحاجه كبيره قدام 

وهذا هدف الكتاب الرئيسي تبسيط  وتغيير المفاهيم الرئيسه التى 
 تمنحك القدره على االستمرار و النجاح في مجال التجاره االلكترونيه.

120 الكشك وهايبر



 

انتبه لتك
الامور

 



 لديك منتج فريد من نوعه !  وانت ال تحب التسويق وتعتقد أن المنتج
قادر على التسويق بمفرده ! 

فهي مشكله متعلقة بطريقة تفكيرك Mindset تجاه التسويق  
 

 والبد أن تعرف أنك لكي تنجح البد لك من التسويق لعالمتك التجارية و
أن المنتج جزء من المزيج التسويقي األساسي الـ 4ps الخاص بعالمتك

التجارية

مهما كان نموذج العمل  التجاري " BUSINESS  MODEL  " الخاص بك
"INNOVATIVE "  ابداعي

  فهناك من يستطيع مساعدتك في التوجيه واإلرشاد و النصيحة فال تغتر
بفكرتك

البد من مراعاة هذه المبادئ قبل الدخول في تجارتك االلكترونيه 

نشاطك التجاري ليس فريدا من نوعه  ! 

البزنيس هو التسويق

YOUR BUSINESS IS NOT UNIQUE

 YOUR BUSINESS IS MARKETING
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االرتكاز  عىل العالمه التجاريه وليس االرتكاز  عىل المنتج

تمتلك شركات التجارة اإللكترونية الناجحة عالمات تجارية ورسائل
تسويقية تناسب السوق المستهدف يكون المنتج جزء منها 

 منتجك هو جزء من عالمتك التجارية 

 أفضل طريقه تجعل األشخاص يخفضون مستوى حذرهم وخوفهم
عبر اإلنترنت ويشتروا منك هي جعلهم يشعرون باالنتماء لعالمتك

التجارية 

يساعدك االرتكاز على العالمة التجارية تحقيق ذلك

يساعدك أيضا على خفض مستوى المنافسة مع  المتاجر األخرى 
 التى ال تعتمد على العالمه التجاريه في تسويقها 

 

 

 

فالسعي لبناء عالمه تجاريه تعتمد على عناصر المزيج
التسويقي هي الخطوة الصحيحة لبناء متجر الكتروني ناجح

 

BRAND CENTRIC, NOT PRODUCT CENTRIC 
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كلما اتسع نطاق سوقك ، زادت صعوبة نمو نشاطك التجاري في البداية 
 

فكن واقعيًا: لديك ميزانيه محدودة  وعليك تحقيق أفضل عائد على
االستثمار (ROI) بقدر ما تستطيع.

 
لذلك ، تحتاج إلى تركيز جهودك على سوق متخصصة ضيقة ومحددة

تبيع مجموعة فرعية معينة من المنتجات كـ 
 NICHE لكي تنمو و تتوسع بشكل صحيح 

 
فعلى سبيل المثال نموذج وول مارت المتوسع في اسوق وشرائح
مختلفة كالمهتمين باللياقة البدنية أو الصحة و الجمال او التغذية

وغيرهم من المنتجات التي تستهدف شرائح مختلفة 
 

يمكن لـ WALMART فعل ذلك وال يمكنك أنت !
 

 ما لم يكن لديك الماليين لتنفقها على التسويق , والمخزون SKU  و
الخبرات و النظم الخاصة بعمليات التشغيل و المتابعة وغيرها من

المتطلبات الخاصة بالمتجر فلن يكون لديك كل هذه الوسائل
والقدرةعلى المنافسة , قد يكون هذا الكالم محبط ولكنه واقعي .

 
ولكن اذا تم تمويل مشروعك التجاري ,وحصلت على االستثمار  وُطلب

منك أن تجرب ذلك ، فافعل ذلك بكل الوسائل ,لكن هذا االمر ليس
لمعظمنا.

 

ال تكن   WALMART   متبقاش بتاع كله     
Don’t Be Walmart. Niche Down
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يعتقد العديد من رواد األعمال أنهم إذا جعلوا منتجهم أرخص ،
فسيزداد الطلب عليه ولكن التنافس على السعر ميزه سيئة جدا

لعمالئك 
 

حيث ان المنافسة على السعر تجعل العمالء المحتملين يعتقدون أن
الشيء الوحيد الجيد في منتجك هو السعر وهذا ما يجعل من الصعب

جدا بناء والء لعالمتك التجارية 
 

تذكر دائما الـ 4PS او المزيج التسويقي  ! 

ولكن يمكن استخدام هذه االستراتيجية في بعض المنتجات للفت
انتباه الشرائح المستهدفة كلعبه من السوق فقط ولكن ليس كميزه

دائمه لك .

ال تنافس عىل السعر

اذا وصلت الى هذا الجزء من الكتاب فلتتواصل
معي على حسابي على LINKEDIN سوف

4PS ارسل كتيب صغير عن الـ

www.linkedin.com/in/saad-elalfy

Don’t Compete on Price
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ال يزال العديد من رواد األعمال يتمتعون بعقلية تجاهل الهاتف
المحمول في المرحلة األولية !  

 
ان تجاهل الهاتف المحمول بمثابة توقيع شهاده وفاة لمتجرك 

 
يجب أن يكون التفاعالت عبر الهاتف المحمول أولوية رئيسية لعملك

فالبد أن تكون هذه هي نقطة البداية 
 

حاليا اكثر من 90 في المائة من زيارات المواقع تأتي من الهاتف
المحمول ،

 
كحد أدنى يحتاج المتجر الخاص بك إلى تصميم سريع االستجابة  يكون

متناسب مع جميع الهواتف  
 

ان استخدام اإلنترنت عبر الهاتف المحمول في العالم اآلن 5.2 مليار
مستخدم  فال يمكنك تجاهل هذا العدد الكبير من   المشترين المحتملين

وتتوقع أن تظل ناجًحا لفترة طويلة

من غير نسخة الموبيل ما تشتغلش احسن
 If You’re Not Mobile, You’re Out 
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يريد رواد االعمال المزيد من الزيارت المجانيه سحريه وال يريدون استثمار
أي أموال في اإلعالنات !

 
في حين أن بعض من  المسوقين ومدربي األعمال يعرفون أن كلمة مجاني

تعمل كالسحر ، لذا فهم يلعبون على ذلك الوتر !
 

حيث أن حركة المرور المجانية تعمل كرسالة مبيعات جذابه  ألن معظم
الناس يتجنبون المخاطرة ، ويحتاجون المال.

 
 لذلك يقضون الساعات شهرًيا في تحسين محركات البحث في محاولة

لجعل GOOGLE ترسل لهم عمالء بطريقه مجانيه ! 
 

 لهذا السبب يركز الناس على تحسين محركات البحث (SEO) والعالقات
.(PR) العامة

 
 تحسين محركات البحث أو تسويق المحتوى على الرغم من أنه قد ال يكون

له تكلفة مالية كبيره إال أن له تكلفة وقت وتكلفة الوقت باهظة 
 

ليس فقط ألنك ال تحقق مبيعات منها 
 

ولكن إذا كنت تنتظر حركة المرور المجانيه للحصول على بيانات الزائرين
لمعرفة سلوك الجمهور الخاص بكفذلك لن يمكنك من اتخاذ قرارات جيدة 

 أو تغييرات من شأنها أن تدر أرباًحا لشركتك..

نصباية ال TRAFFIC المجاني 
No Such Thing as Free Traffic 
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لذلك تؤدي  عقلية حركة المرور المجانية إلى إغفال حركة المرور
 .ADVERSTISING NETWORK ِ او CPC المدفوعة

 
حيث يعتقد الكثير من الناس أن الدفع مقابل حركة المرور فكرة سيئة

ولكن هذا خطأ تام.
 

فعندما تشتري حركة المرور ، تحصل على العمالء المهتمين مباشرة
ويمكنك إجراء االختبارات والحصول على البيانات اإلحصائية ذات الصلة

بقرارات تحسين موقعك وتحسين تجربة العميل وتحسين خدمتك وكسب
المزيد من المال

نصابية ال TRAFFIC المجاني 

 الخالصه

انا ال أقول أن تحسين محّركات البحث سيئة ولكن أقول إن استخدامها
البد أن يكون  بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب الن الـSEO غير

SEOمناسب لكل الصناعات كـ حل سريع ويمكننا أن نقول إن الـ
 Long Term استراتيجيته  الـ

SEO Checklist 

No Such Thing as Free Traffic 
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أنت بحاجة إلى التحكم في عملية الطلب من أجل بناء نشاط تجاري ناجح ،
SALES FUNNEL يجب أن تفهم وظيفة قمع المبيعات الخاصة بك الـ

وتحسينها عن طريق فهم كل مرحله من مراحل ال SALES FUNNEL جيدا
و ارتباطها بسلوك العميل في كل مرحله وتتبعه فيها واعادة استهدافه

بما يتناسب مع كل عميل في هذه المرحله 
 

 يجب أن تكون قادًرا على اختباره قمع المبيعات وتعديله في جميع
األوقات والبد من أن تتعلم كيف تستطيع كيفية قرأة االرقام فهي

تعطي مؤشر المر ما البد لك من تحديده بالشكل الصحيح 
 

 يجب أن تكون قادًرا على التحكم و تتبع كل شيء - بداية من مشاهده
العميل للمنتج او من بداية تفاعل العميل على وسائل التواصل حتى

تسليم المنتج للعميل وإعادة استهدافه مره أخرى وتكرار الشراء ، يجب أن
تمتلك بيانات العميل وأن تكون قادًرا تحليل كل جزء فيها 

 
ولذلك ذا كنت ال تتحكم في عملية الطلب ، فليس لديك نشاط تجاري ! 

 
 عن طريق الـ CRM وغيرها من األدوات التي تمكنك من تتبع عمليات

 CUSTOMER BEHAVIOR الطلب و سلوك العميل
 

و على سبيل المثال ألدوات التتبع لمراقبه سلوك العميل و المبيعات
وخدمة العمالء وجميع عمليات الطلب  :-  

التحكم في جميع عمليات الطلب 
SALES FUNNEL & ORDER TRACKING

Geru - Crm Zoho-groove funnel
Google Analytics-FacebookPixel
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نحن نعيش في اقتصاد عالمي بال حدود تتقدم تقنية البحث على قدم
وساق ،لذلك عندما يبحث األشخاص عن منتجك ،سوف يجدونه غالبا فكلما
زاد عدد األماكن التي يجدون فيها منتجك ، زادت اإليرادات التي ستحصل
عليها  من خالل القنوات المختلفة ، أعني بذلك األماكن التي ُيباع فيها
منتجك بالفعل لذلك عليك ان تحرص على وضع منتجك في اكثر من قناه

بيعيه 
 

فعلى سبيل المثال تضع منتجك على قنوات البيع األكثر شيوًعا مثل
AMAZON , OLX

 MARKET PLACE ,FACEBOOK GROUPS
و متاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة باإلنترنت

 
ال تعتبر أي من هذه القنوات أعمال تجارية جديدة ولكنها  تدفقات نقدية
إضافية من خالل قنوات بيعيه أخرى، ليست بديًال لمتجر التجارة اإللكترونية
الرئيسي الخاص بك ولكنها قناه أخرى للمزيد من التدفقات النقدية الغير

مكلفه 
 

حيث ان قنوات البيع المتعددة الـ MULTI CHANNELS  تولد المزيد من
األموال الـ MULTI CHANNELS تساعدك على تحقيق المزيد من المبيعات

وتحسين اقتصاديات الحجم 
ECONOMIES OF SCALE

 
كلما زاد عدد المنتجات التي تبيعها ، زاد عدد المنتجات التي تطلبها من

الشركة المصنعة وكلما زاد طلبك انخفض سعر الحجم لكل وحدة وبالتالي
انخفض السعر وزادت ارباحك

بيع في قنوات كثيره 
 MULTI CHANNELS
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بيع في قنوات كثيره 

MULTI CHANNELS وألن البيع متعدد القنوات الـ
 يغير تصور العميل فيجعلك تبدو أكبر وأكثر جدارة بالثقة حتى لو كنت 

 ! مجرد تاجر صغير تعمل في غرفة السيدة الوالدة 
 

إذا تم ذلك بشكل صحيح ، يمكن أن يشكل ذلك  30-40 % من دخلك ،
أو  حتى أكثر في أسواق معينة إنها طريقة رائعة لزيادة األرباح دون

الحاجه الى زيادة تكاليفك
 

يزور العديد من العمالء مواقع بائعي التجزئة المتخصصة ولكن ال
 يشترون في كثير من األحيان ، النهم لم يسمعوا عنك من قبل اولم

يكونوا مطمئنين لمتجرك ، لكنهم أحبوا منتجك فإذا وجدوا منتجك
على موقع امازون او غيرها من المواقع المعروفة فقد يشترون

منتجك ألنهم يثقون في موقع كامازون ويمكنك ايضا ان تحيلهم
على رابط متجرك على موقع امازون  على سبيل المثال 

 
 و في المرة التالية لزيارتك ، هناك فرصة أكبر بكثير للشراء منك

مباشره النك أعطيتهم الفرصه ليثقون بك 
 

ال تسمح لك أي من القنوات السابقة بالتحكم في عملية الطلب
 ولكن نستخدمها للحصول على وضع أفضل والمزيد من التدفقات

النقدية وزياده الثقة
 
 

ولذلك يفضل  على المدى الطويل جعل القنوات البيعيه التى
OMNI CHANNEL تستخدمها فيما بعد ضمن استراتيجيات الـ

 

 MULTI CHANNELS

كلمة تحذير واحدة: ليس لديك عمل ما لم تتحكم في عملية الطلب 
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إذا كنت تمارس نشاًطا تجارًيا فأعتقد انك تعرف ذلك أن كسب المال
يكلفك المال هذا جزء من العمل

أما إذا كنت ال ترغب في إنفاق األموال في االستثمار في البزنيس
الخاص بك ،

 اذن اذهب للحصول على وظيفة !
 تمتلك أنشطة التجارة اإللكترونية نفقات أقل من معظم األنشطة
التجارية التقليدية ، ولكن هذا ال يجعلها حرة في العمل فهناك رسوم
على االستضافة والمعالجة والمخزون واإلعالن والخدمات القانونية

والقائمة تطول ,
 تصالح مع هذا وال تبخل على عملك بثمن بخس.

هناك الكثيرين الذين يخشون إنفاق ما يكفي من األموال لالستثمار في
أعمالهم فلكي ال تجعل مشاريعك تتعثر البد ان تكون واعًيا بخطتك
المالية ، و لكن كونك  " تسترخص " في بناء البزنس الخاص بك  أو نموه

أو توسيع نطاقه فيحكم عليك بالفشل .
 

البزنيس بفلوس - ما تسترخصش
Business Costs Money
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مشكلة اإلنفاق األكثر شيوًعا التي يواجهها أصحاب أعمال التجارة
اإللكترونية هي اإلعالنات. 

ال يفكر العديد من رواد األعمال مرتين في شراء المنتجات او المخزون
كثيرا ،و لكنهم يرفضون إنفاق أكثر من 1000 جنيه يومًيا على حملة

إعالنية!
يجب أن تكون على استعداد إلنفاق األموال على مشروعك، مع العلم أن

بعًضا منها (مثل االستثمارات في اختبارات التسويق) لن يتم استرداده.
 إذا كان عليك االختيار ، فتخلى عن الكماليات الشخصية واستخدم المال

لعملك فهذا يجني أكبر المكافآت 
 DAVE RAMSEY يقول المؤلف 

البزنيس بفلوس - ما تسترخصش

عيش زي الناس دلوقتي حتى
تستطيع الحقا ان تعيش مثل ما

تريد 

Business Costs Money
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Live like no one else
now so later you can

live like no one else

—  Dave Ramsey



من يستطيع  إنفاق أكثر عىل اكتساب عميل هو الفائز

تكاليف اكتساب العمالء في شركات التجاره اإللكترونية اعلى من أي
 ACQUISITION COST  OR  CAC عمل تجاري

 
الحصول على عميل تجزئة في التجارة التقليدية  يكلف تقريبا نصف

تكلفة الحصول على عميل عبر اإلنترنت ،لذلك يرغب معظم مالكي
المتاجر اإللكترونية الحصول على عمالء بأقل سعر ممكن حيث إنهم

ينفقون بداية من 10 دوالرات فيما فوق للحصول على عميل باختالف
الصناعات ثم يقضون اغلب وقتهم في معرفة كيفية خفض تكلفة

االستحواذ 
 

حتى في المتاجر الكبرى ، التي تدار بماليين الدوالرات ، لديهم هذه
المشكلة فإذا لم تكن قادًرا على الدفع

 
 لالستحواذ على العمالء ، فليس لديك نشاط تجاري ! . 

 

يستخدم صاحب الكتاب هذه االستراتيجيه لالستحواذ على العميل 

 THE ONE WHO CAN SPEND THE MOST TO ACQUIRE A CUSTOMER WINS 
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Your goal is to be willing
and able to spend more
than your competitors

to acquire customers. If
you can do that you win.

 



من يستطيع  إنفاق أكثر عىل اكتساب عميل هو الفائز

فلذلك ال تقلق فان منافسيك لديهم نفس العقبات يعد
اكتساب العمالء أيًضا أمًرا مكلًفا بالنسبة لهم ، ولديهم

CONVERSION نفس معدالت التحويل السيئة  حيث ان الـ
RATE لعربة التسوق  تكون في المتوسط من 3% الى 2 %  

باختالف بسيط على حسب الصناعه   
 

 THE ONE WHO CAN SPEND THE MOST TO ACQUIRE A CUSTOMER WINS 
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من يستطيع  إنفاق أكثر عىل اكتساب عميل هو الفائز

ونقول موضحين ان التكلفة العالية الكتساب العمالء ليست مشكلة
للشركات التي حسنت معدالتها لتتحمل هذه التكلفة

 
فإحدى القواعد األساسية عندما يتعلق األمر باإلنفاق و الحصول على

العميل هي أن تكون على استعداد انفاق ما يساوى او اليقل عن القيمة
CAC = LTV الدائمة للعميل

 
ولذلك عليك ان تدير متجرك بالطريقة التى تجعلك تستطيع انفاق المزيد
الكتساب عميل وتبقى رابحا  وفي حينها يمكنك التخلص من منافسيك 

 
 يأتي تفصيل األمر حينما نتكلم عن زياده قيمة العميل لديك وطرق النمو ! 

 THE ONE WHO CAN SPEND THE MOST TO ACQUIRE A CUSTOMER WINS 
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يمكنك استخدام العديد من االستراتيجيات لرفع متوسط قيمة العميل
لديك

AVERAGE CUSTOMER VALUE
وذلك لزياده ما يمكنك إنفاقه الكتساب عميل كما ذكرنا سابقا 

 
ربما كان متوسط قيمة العميل 5 دوالرات ، ولكن إذا قمت بتحسين مسارات

التحويل وزادتها إلى 25 دوالًرا . 
فأنت االن يمكنك إنفاق 20 دوالًرا أكثر مما كنت تستطيع من قبل للحصول

على عميل.
 

هذا ال يعني أنك ستنفق هذا المبلغ ، ولكن قدرتك على  إنفاق ما يصل
إلى 25 دوالًرا الكتساب عميل زادت .

 
يتيح لك تحسين نشاطك التجاري  

CUSTOMER VALUE OPTIMIZATION
إلنشاء أعلى متوسط قيمة للعمالء االستفادة من مصادر حركة المرور التي

كانت في البداية باهظة الثمن بالنسبة لك.
 

فلنفترض انك  رأيت مصدًرا آخر للزيارات كان أكثر تكلفة ويمكن أن تحصل
على عدد أكبر من الزيارات بشكل ملحوظ ، لكنك ال تستطيع تحمله بسبب

انخفاض قيمة العميل لديك 
AVERAGE CUSTOMER VALUE

فعندما يرتفع متوسط قيمة العميل ، يتغير كل شيء..
 

زيادة متوسط قيمة العميل
 AVERAGE CUSTOMER VALUE
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ويمكنك حينها شراء حركة المرور واإلعالنات التي تصل تكلفتها إلى الحد
الجديد ولن يتمكن منافسيك من القيام بذلك ألنهم ، ربما ال يزالون يركزون

على محاولة الحصول على العمالء بأقل تكلفة ممكنة
 

و مع ذلك ال بد الن تنتبه !  من المبالغة في اإلنفاق
 

يجب عليك هيكلة نشاطك التجاري بحيث يمكنك تحمل إنفاق مبالغ متزايدة
الكتساب عميل

 
و هذا ال يعني أنه يجب عليك أن تنفق كل ما يمكنك للحصول على عمالء

 
 فإن من المشهور  أن شركات التجارة اإللكترونية لديها مشكلة التدفق

النقدي الضعيف ألن هناك مبالغ كبيرة من المال تتعثر في سلسلة القيمة
VALUE CHAIN

 
 وان اكتساب العمالء

ACQUISITION CUSTOMER 
 

الذي يستغرق 30 أو 60 أو 90 يوًما للوصول إلى عائد على 
االستثمار ROI سيعمل على إضعاف التدفق النقدي بل وقد يضعك في
أزمة تدفق نقدي CASH FLOW التى قد تمنعك من التوسع بل وتقضي

عليك 

140 زيادة متوسط قيمة العميل
Average Customer Value 



 
عندما يصل نشاطك التجاري إلى النطاق المرتفع الذي  يصل فيه ايراداتك

بداية سبعة إلى  ثمانية ارقام تزداد نفقاتك وتنمو بسرعة أيًضا
 فاالستمرار في إنفاق أقصى مبلغ على اكتساب العمالء قد يضر بك

 
لهذا السبب يعد االنتباه الى زياده متوسط قيمة العميل والتدفق  النقدي
في دوره زمنيه صغيره أمًرا بالغ األهمية لنمو عملك لذلك عليك أن ترفع من

مبيعاتك عن طريق ال 
UP SELLING & CROSS SELLING

 

اذا وصلت اىل هذا الجزء من الكتاب فلتتواصل معي

عىل حسابي عىل LinkedIn سوف ارسل لك خطوات

تحسين قيمة العميل 

www.linkedin.com/in/saad-elalfy

زيادة متوسط قيمة العميل
Average Customer Value 
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We watch our
competitors, learn from

them, see the things
that they were doing for

customers and copy
those things as much as

we can

— Jeff Bezos



اكتساب المزيد من العمالء تقوم معظم شركات التجارة اإللكترونية
بعمل هذا جيدا مع التركيز على انه الشيء الوحيد الذي يبدو أنهم

يهتمون به 
زيادة حجم طلباتك  (AVERAGE ORDER VALUE ) اجعل عمالئك
UPSELL & CROSS ينفقون المزيد من المال عند الشراء عن طريق ال
SELL,   BUNDLE و المزيد من الطرق لزيادة متوسط طلباتك ولكن

غالًبا ما يتم التغاضي عنه أو يتم ذلك بفتور 
زياده معدل تكرر الشراء من متجرك 

.1

.2

.3
(AVERAGE ORDER FREQUENCY)                     

اجعل عمالئك يشترون منك كلما يريدون منتجك أو حينما تحفظهم على
الشراء ألكثر من مره في مدد زمنيه محدده، مما يحول المشتري لمرة
واحدة إلى مشتر لمرتين وهكذا. كلما زادت عمليات الشراء المتكررة لديك

زادت األموال التي تحققها.

ثالثة طرق لنمو نشاطك التجاري -    مش 7 وال 10 

فقد قاد أسطورة التسويق جاي أبراهام فكرة أن هناك

ثالث طرق فقط لنمو نشاطك التجاري هذه الطرق الثالث

هي :-

There Are Only Three Ways to Grow a Business 
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تعتمد معظم شركات التجارة اإللكترونية فقط على رقم 1 (اكتساب العمالء).
 فهم إما يتجاهلون أو ينفقون القليل من الموارد لمالحقة االثنين اآلخرين ،

مما يضر بهم كثيًرا. 
ال يدرك أصحاب األعمال الذين يرتكبون هذا الخطأ أن الحصول على عميل

جديد يكلف خمسة أضعاف تكلفة البيع لعميل قديم.
 

عندما كنت أغوص ألول مرة في هذا النوع من األشياء ، تعلمت في ندوة
تدريبية أن التركيز على أي من هذه المجاالت الثالثة ينمو عملك فيها

،   A LINEAR GROWTH بطريقة خطية
 ولكن النمو الصغير في كل مجال من المجاالت الثالثة مًعا يؤدي إلى نمو

 .GROWTH  EXPONENTIAL هندسي

ثالثة طرق لنمو نشاطك التجاري -    مش 7 وال 10 
There Are Only Three Ways to Grow a Business 
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على سبيل المثال ، إذا حصلت على زيادة بنسبة 10 في المائة في كل فئة
من هذه الفئات الثالث ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة نمو بنسبة 33 في المائة

(وليس 30 في المائة) في عملك ونتائجك النهائية. 
الصورة أدناه توضح كيف يعمل هذا.

بمجرد أن تفهم هذا ، لن تنظر إلى األعمال بنفس الطريقة أبًدا.

ثالثة طرق لنمو نشاطك التجاري -    مش 7 وال 10 
There Are Only Three Ways to Grow a Business 
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المعلومه هتوفر عليك الوقت و فلوس
استثمر في خدمة العمالء واسمع منهم تعليقاتهم ومشاكلهم

ففيها الفرص
الموثرين مش حل دائم ومش حل في اي وقت فلكل وقت ما يناسبه 

النيش ماركت فرصه ممتازه 
اختيار منصة التجاره االلكترونيه خطوه من خطوات النجاح فالبد أن

تختار وفق احتياجاتك وليس وفق المميزات  ؟ 
يمكن استخدام منصة تواصل اجتماعي في وقت ما افضل من المتجر 
تحتاج إلى المتجر في الوقت الذي تستطيع فيه تحمل تكاليف التعلم

و التسويق 
منصات ال SAS مناسبه للتاجر صاحب الكشك 

منصة ال WOOCOMMERC مناسبه للتجار األكبر حجما من الكشك 
البرمجه الخاصه و الماجينتو ليهم متطلبات خاصه انصح بسؤال

استشاري بزنيس قبل اختيار المنصه المناسبه 
البد من  MARKET RESEARCH  مسح السوق 

ال تعمل في منتج قبل ما تعرف سوقه و وتجربته اوال 
التجاره االلكترونيه هي تجاره قبل أن تكون الكترونيه 

 MEDIA BUYING التجاره االلكترونيه مش ال

147نصائح عامه 



أخيرا نصيحتي في هذه الصفحات 

اوال كل أمر من أمور االستراتيجيات ماهو اال محاوالت وتجارب لدخول
السوق والنجاح فيه قد يصيب وقد يخطئ

قد ينجح مع شخص وقد ال ينجح مع اآلخر لعوامل كثيره أولها أن الرزق
بيد الله 

ونحن ننقل االستراتيجيات الناجحه مع عدد من أصحاب المتاجر التى نجحت
معهم

فالبد لنا أن نعلم أن هذه مجرد اسباب نأتي بها 
لكي يرزقنا الله ،فال ننتظر النتيجه من االستراتيجيات ولكن النتيجه تأتي

من الله 

فانت تزرع الزرعه وتضع لها االسمده الجيده و االدويه وغيرها وفي
االخر اليرزقك الله اال ماهو مقدر لك سواء بمحصول كبير او صغير او إن

قدر الله لك ضياع المحصول فكل هذه األمور ماهي اال اسباب ومحاوالت
فأنت تسعى و النتائج بيد الله  

فالبد أن تنتبه إلى هذه الدروس وتاخذها في االعتبار وتحذر منها 

اما بالنسبه لتجربتي الشخصيه مع هذه الصفحات فقد وقعت في أكثر
من ٨٠ ٪ من هذه األخطاء في بدايتي لبناء متجري عم دهب المذكوره

في الكتاب وافقت هذه األخطاء هذه المبادئ التى  نقلتها من الكتاب
اليكم لعلها تنفعكم وتنفعني 

تجربتي و نصيحتي 
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149
تعريفات

LTV
عبارة عن تقدير لمتوسط   اإليرادات التي سيحققها العميل طوال حياته كعميل 

CLV
تمثل القيمة الدائمة للعميل قيمة العميل لشركة ما على مدار فترة زمنية

AOV
متوسط قيمة الطلب متوسط إجمالي كل طلب خالل فترة زمنية محددة

وهي التكلفة الُمرتبطة بإقناع الُمستهلك بشراء الُمنتج أو الخدمة، بما في
ذلك تكاليف البحث والتسويق واإلعالن.

 CUSTOMER ACQUISITION COST - CAC

معدل التحويل:هو النسبة المئوية لزوار موقعك الذين حققوا الهدف
المنشود (تحويل) من إجمالي عدد الزوار

CONVERSION RATE

الكتاب المقتبس منه بعض من هذا الكتاب 
ECOMMERCE EVOLVED 



  METRICS  
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CO-FOUNDER AT YALLASHARE.COM

3MDAHAB.COM FOUNDER 
ESUMMIT EVENT FOUNDER 

FOUNDER AT ELFOUNDER.NET 

Saad Elalphy   

For Consultant Session

https://calendly.com/elfounder

HTTPS://T.ME/ELFOUNDER

+201122500383 

https://www.facebook.com/SaadElallfy
https://www.linkedin.com/in/saad-elalfy/
https://twitter.com/Saad_Elalfy

