(انرسىيك االنكرروَي نهشركاخ )

انرسىيك االنكرروَي نهشركاخ

زىل شركرك إني يؤسسه كثيرج ذثيع يُرداذها عانًيٌا  .....فمط في  4أياو

وصف انثرَايح
ْزا انجشَبيح انزذسيجي يؼذ خظيظب نيخذو انًؤسسبد انظُبػيّ ٔششكبد انمغبع انخبص نًب
نٓزِ انًؤسسبد يٍ عجيؼّ خبطّ .
فبنًظبَغ ٔانششكبد ْى يٍ اْى انًؤسسبد انزي يزيح نٓب االَزشَذ فشطّ كجيشح في رغٕيش
آدائٓب ٔفزح أسٕاق خذيذح نًُزدبرٓب ٔصيبدح حظزٓب في انسٕق كًب يؼظى يٍ لذسرٓب ػهي يٕاكجّ
انًزغيشاد االلزظبديخ انؼبنًيّ ٔرمهجبد انسٕق انذاخهيّ.
ٔيٍ ْزا انًُغهك رسزغيغ انًؤسسبد انظُبػيّ اسزثًبس خضء طغيش خذٌا يٍ عبلزٓب انجششيّ
ٔانًبديّ في انذخٕل إني األسٕاق انؼبنًيّ ٔانزشٔيح نًُزدبرٓب خبسج انجالد سٕاءٌ كبَذ ْزِ
انًُزدبد ْي يُزدبد ربيّ أ يُزدبد ٔسيغّ.
ْزا انجشَبيح ْٕ ثًثبثّ إػبدِ ْيكهّ نهًؤسسّ يٍ انذاخم يغ االحزفبػ ثٕضؼٓب انمبئى.فززحٕل
خطح انعًم
انًؤسسّ إني خهيّ َحم يؼًم كم أفشادْب ثًفبْيى خذيذح ػٍ عجيؼّ انسٕق نزغٕيش أداء
انًؤسسّ ككم ٔانمفض ثٓب إني يظبف انششكبد انكجيشح.
 يزى انزؼشف أال ػهي عجيؼّ َشبط انًظُغ أٔ انششكّ ثى رظًيى ثشَبيح رذسيجي
يخظض نيخذو أغشاضٓب.
 يزى اسزخذاو آنيبد انزسٕيك االنكزشَٔي ٔانزدبسح االنكزشَٔيخ إلػبدِ ْيكهّ انًؤسسّ ػهي
االَزشَذ.
 يزى رذسيت االفشاد انًكهفيٍ يٍ انًؤسسّ ثؼًهيّ انزسٕيك االنكزشَٔي ػهي ْزا انجشَبيح.
 انزذسيت يزى ثشكم ػًهي ٔيغجك ثًسبػذِ انًذسة خغٕح ثخغٕح.
 يزى يزبثؼخ انًزذسثيٍ ثؼذ االَزٓبء يٍ انجشَبيح انزذسيجي ثٕاسغّ االيًيم نهٕلٕف ػهي
يذي إنًبيٓى ثًب رى انزذسة ػهيّ.
 يزى رمييى انًزذسثيٍ ٔانزٕاطم يغ اإلداسح نحم أيّ يشكالد يزؼهمّ ثؼًهيّ انزسٕيك.
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في َهايح انثرَايح يكىٌ انًرذرب لادر عهي :
انزؼشف ػهي كيفيّ حم انًشكالد انزي رٕاخّ انًؤسسّ ثأثسظ ٔأيسش انغشق ٔألهٓب
ركهفّ.
إػبدِ ْيكهّ انًؤسسّ ػهي االَزشَذ ٔإثشاص أْى يًيضارٓب.
رحسيٍ طٕسح انًؤسسّ أيبو انؼًالء انحبنييٍ ٔإكزسبة ػًالء خذد.
انزؼشف ػهي كيفيّ ػشع يُزدبد ٔخذيبد انًؤسسّ ثظٕسِ خزاثّ.
فزح أسٕاق خذيذح أيبو انًُزدبد انحبنيّ ٔاثزكبس يُزدبد خذيذح نألسٕاق انحبنيّ.
كيفيّ خزة انكثيش يٍ انًٕسديٍ ٔششكبء انؼًم ٔكيفيّ االَزمبء فيًب ثيُٓى.
كيفيّ رحٕيم يٕلغ انششكّ إني يُفز ثيغ فؼبل يؼًم رهمبئيبٌ
كيفيّ إداسح ػًهيبد انجيغ ٔانزظذيش إنكزشَٔيبٌ

يذج انرذرية
عذد انساعاخ  16 : :سبػّ
انًساضرج  4 :سبػبد
االياو  :يٕييٍ اسجٕػيب

عذد انًساضراخ  4 :يحبضشاد
يذج انذورج :اسجٕػيٍ

(يًيزاخ انذتهىيح)
ذعهى انيىو يا سيرعهًه اآلخروٌ غذاً

تعذ انرذرية سركىٌ لادر عهي :
● أٌ ذُشئ شركرك انخاصه عهي
االَررَد تذوٌ رأس يال.

طرق انرذرية
انذساسّ رؼزًذ ػهي األسهٕة انؼًهي في انًمبو األٔل حيث يمٕو انًذسة ثًسبػذح انًزذسثيٍ في
انؼًم ػهي إَشبء يششٔع خبص فٕس ثذء انجشَبيح ثى يزى رغجيك يب يزى دساسزّ في كم يحبضشح
ػهي ْزا انًششٔع ْٔ,كزا حزي يُزٓي انجشَبيح يكٌٕ انًششٔع لذ اكزًهذ ػُبطشِ.

● أٌ ذعًم يٍ انًُزل نرسمك
أرتاذ شهريه عانيه.
● ذسرطيع رتاخ انثيىخ أٌ
ذعًم يٍ انًُزل دوٌ انساخه
إني انخروج.
● أٌ ذدعم يٍ أتُائك رخال
اعًال لادريٍ عهي رسى يالير
يسرمثههى.
● زم يشكالخ انرسىيك في
شركرك أو يصُعك تأتسط انطرق
وألهها ذكهفح.
● انىصىل نعًالء داخم وخارج
انثالد وذصذير يُرداذك تكم
سهىنه.
● أٌ ذخرج يىهثرك نهُىر
وذسرثًرها في كسة األيىال وخهة
انرأييذ وانرشديع.
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انرمييى
يزى رمييى أػًبل انًزذسثيٍ أٔالً ثأٔل ثٕاسغخ انًذسة نهزأكذ يٍ يذي اسزؼذادْى نسٕق انؼًم
ٔ.رنك ػٍ عشيك رخظيض خضء يٍ انًحبضشح نهُمبش اندًبػي ٔػٍ عشيك انزٕاطم
انًجبشش يغ انًذسة ػٍ عشيك اإليًيم يٍ َبحيخ اخشي.

انسميثح انرذريثيح
يسصم انًرذرب عهي اسطىاَه ذشرًم عهي :
 يحزٕي انجشَبيح انزذسيجي كبيالٌ.
 يدًٕػّ يٍ انجشايح انٓبيّ.
 لبئًخ ثأْى األسٕاق انًظشيخ ٔانؼشثيخ ٔاألخُجيخ.
 لبئًخ ثأْى انًٕالغ انزي يحزبخٓب انًزذسة .
 1,000,000 اييم يدبَي إلسزخذايٓى في انزسٕيك ػجش اإليًيم.
 يدًٕػّ كجيشح يٍ انكزت األخُجيخ .
 يدًٕػّ يٍ انكزت انؼشثيخ .
 يدًٕػّ يٍ يمبعغ انفيذيٕ انزؼهيًيخ ثبنهغزيٍ انؼشثيخ ٔاإلَدهيضيخ.

انًساضر
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خجيش انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ
خجيش انـ SEO
اخظبئي رسٕيك إنكزشَٔي نؼذد يٍ انششكبد يثم :
 oانًظشيخ نألثٕاة انًظفحخ.
 oاألحالو نضشة ٔرؼجئخ االسص.
 oيُزدغ انيبسًيٍ نؼالج اإلديبٌ.
َ oبدي أخيبد نهفشٔسيّ.
يؤسس ٔيذيش ششكخ خيذ نهزدبسح اإلنكزشَٔيخ ٔانزسٕيك اإلنكزشَٔي.
يؤسس حًهّ (يال َظذس) ٔ حًهخ ( سسبنخ فكش ٔػًم ) .
يحبضش في انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ في :
َجغ انحظشي
Orange Center
يٕرٕثيب نألَظًّ
o
Smart Center
o
o

