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المنتجات والخدمات

ِصف المنتج الذي تصنعه أو تبيعه

صف الخدمات التي تقدمها 

ما هي قدرة الشركة التنافسية؟

ما هي مميزاتك التنافسية؟

ملف الشركة

 اسم / شعار الشركة

األعضاء الرئيسيين 

"اكتب اسم المالك أو األعضاء هنا"

  الخلفية

قصة الشركة 

االستراتيجية والرؤية

الرؤية والمهمة

أهداف الشركة قصيرة وطويلة المدى

للتواصل

رقم المكتب

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

وسائل التواصل االجتماعي

العنوان



اسم المشروع

كيفية إيجاد مسمى للمشروع

فريد و يعلق في الذاكرة

تجنب األسماء الشائعة

سهل نطقه وتذكره

بسيط

منطقي 

يعطي تصور

وصفي

تحدث عن ما تؤمن به

ارِو قصتك



 www.meras.gov.sa

 www.mci.gov.sa

 إصدار السجل التجاري

اذهب إىل



صناعة ختم

 إنشاء حساب مصرفي

 إنشاء بريد إلكتروني



اختيار النطاق المثالي 

  Perfect Domain نصائح حول اختيار النطاق المثالي

البساطة

اجعل موقعك بسيًطا قدر اإلمكان 

 العالمة التجارية

اجعل موقع الويب الخاص بك متوافق مع عالمتك التجارية

 الجودة أهم من الكمية

ابدأ باستخدام موقع ويب صغير وعالي الجودة 

قم دائًما بتضمين وسائل تواصل

اجعل موقعك قابل لالستخدام عن طريق الجوال

امتلك نطاقك الخاص

 اختصر 

 تجنب األرقام وعالمات الوصل 

 من السهل كتابته  

 استخدام اسم مجال مناسب 

التحقق من صالحيتها وتوفرهاعىل مواقع 

١لتواصل االجتماعي والعالمات التجارية              
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 هوية العالمة التجارية

SWOT قم بعمل تحليل

نقاط القوة – نقاط الضعف – الفرص – التهديدات

سيساعدك عىل تحديد لماذا يجب عليك إنشاء أو تحديث دليل لهوية عالمتك 

التجارية في المقام األول

قم باألبحاث الالزمة

يعد القيام باألبحاث شيئًا أساسًيا ألي مشروع، سواء كنت تعمل عىل هوية عالمة 

تجارية جديدة، أو إعادة تصميم موقع ويب أو إنشاء مدونة 

اشرح عالمتك التجارية

التعريف عن نفسك وما الذي تقوم به سيسهل عىل عمالئك المستهدفين تحديد 

ما إذا كانت خدماتك ستلبي احتياجاتهم 

اعرف جمهورك

يجب عىل البحث الخاص بك أن يقدم لك فكرة واضحة نسبًيا لمن ستقوم 

بالتحدث معه عن عالمتك التجارية 

اصنع روًحا لعالمتك التجارية

مث�ل و اشرح الخصائص المميزة لعالمتك التجارية التي ستساعدك في التميز وسط 

اآلخرين وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعمالئك المستهدفين  

مكانة  العالمة التجارية

االستراتيجية الفعالة لمكانة العالمة التجارية تقوي العالقة بالعميل وترفع الميزة 

التنافسية للمشروع مما يعزز من قيمة العالمة التجارية الخاصة بك 



وضع العالمة التجارية

ركائز اختيار العالمة التجارية

سمات العالمة التجارية

هي مجموعة من الخصائص التي تحدد السمات المادية والشخصية للعالمة التجارية، 

عىل غرار السمات التي تسمح لنا بتحديد هوية األشخاص باستمرار.

وعد العالمة التجارية

إذا كنت تعتقد أن مكانتك  في السوق هو األرض  هو امتداد لمكانة الشركة لذلك 

الخصبة التي ستسمح للعالمة التجارية في النمو واالزدهار فإن وعد العالمة التجارية 

الخدمة  أو  المنتج  تجعل  التي  الملموسة  الفائدة  إنها   - التجارية  العالمة  ثمرة  هو 

مرغوبًا بها.

مكانة العالمة التجارية

ُيعرّف تحديد مكانة العالمة التجارية عىل أنه المكان االفتراضي الذي ترغب 

أن  تريد  التي  والميزات  المستهدف  المستهلك  في شغلة في عقل ومخيلة 

يفكر بها عندما يفكر في عالمتك التجارية.

رؤية العالمة التجارية

موظفيك  وتلهم  تلهمك  التي  التجارية  عالمتك  خلف  األفكار  تلك  هي 

وعمالئك وتعطيك توجه محدد ومعين لشركتك.

 القيم األساسية

القيم األساسية هي المعتقدات األساسية عن الشخص أو المنظمة، وتحدد 

بين  الفرق  فهم  من  الناس  تمكن  وقد  السلوك  التوجيهية  المبادئ  هذه 

إىل أن هنالك العديد من األنواع للقيم األساسية  الصواب والخطأ. باإلضافة 

في العالم، كًال حسب سياقه المالئم.

القيمةالتفوق
مقابل المال

التكلفة
العالية

التكلفة
المنخفضة



 شبكة التواصل االجتماعي

إنشاء حسابات عىل مواقع التواصل االجتماعي، عىل سبيل المثال: انستقرام، تويتر 

توحيد اسم المستخدم لجميع الحسابات

الحفاظ عىل هوية العالمة التجارية و إنشاء قوالب مخصصة لمواقع التواصل االجتماعي

القيام بإنشاء خطة تسويقية سنوية (تقسيم السنة من ثالثة إىل أربعة أرباع)

معرفة الفئة المراد استهدافها

إنتاج الصور ومقاطع الفيديو والرسومات الجرافيكية

تفضيل الجودة عىل الكمية

إنشاء هاشتاق خاص بالعالمة التجارية



 شبكة التواصل االجتماعي

 لماذا يتطلب العمل التجاري الخاص بك استخدام

 وسائل التواصل اإلجتماعي؟

 زيادة الوعي بالعالمة التجارية والوالء لها

 التواصل مع الفئة التي تستهدفها

 زيادة فرصك في الحفاظ عىل عمالئك

زيادة التفاعل والمحادثات عىل موقع الويب الخاص بك

فتح المجال لمشاركة ماتريده عن الشركة

معرفة أخبار منافسيك



انش 

انش 

اإلسم

المسمى الوظيفي

الجوال

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

حسابات وسائل التواصل االجتماعية
(انستقرام، تويتر)

الشعار (اختياري)

الصندوق البريدي

العنوان

نموذج بطاقة عمل
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