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 أكثر من  7000 مشترك
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هي خدمة الإر�صال عن طريق برنامج التوا�صل الجتماعي WhatsApp  يف اأجهزة اجلوال الذكية 
، وفيها يكون الإر�صال للمحتوى الدعوي املوجود باملكتب من برنات وبو�صرتات وكلمات موؤثرة خمتارة 
والت�صويق  والتوعوية  الدعوية  وبراجمه  وفعالياته  املكتب  لأخبار  بالإ�صافة   ، العلم  اأهل  اأقوال  من 

مل�صاريعه طوال العام ) وميكن تطبيقها على اأي برنامج لإر�صال ر�صائل (.

مقدمة 
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�صراء قوائم باأرقام جاهزة .. 1
عن طريق زوار املكتب وامل�صتفيدين من م�صاريعه.. 2
عن طريق زوار موقع املكتب اللكرتوين .. 3
 الدعاية عرب برامج ومواقع التوا�صل الجتماعي ) تويرت – في�س بوك – بالك بريي ( .. 4
اإقامة م�صابقات ي�صجل فيها املت�صابق بياناته ومنها رقم اجلوال لتتم عملية اإ�صافته يف الوات�س اأب .. 5
جمع الأرقام عن طريق م�صروع �صفراء الدعوة. 6

اأن ت�صل للم�صتفيد اإىل جواله .. 1
�صهولة اإعادة ن�صر الر�صالة مره اأخرى .. 2
اإمكانية ن�صر تفا�صيل كاملة للم�صروع وعدم الخت�صار كمايف تويرت .. 3
�صهولة فتح الروابط عليه .. 4

أ- جمع األرقام :

ب - آلية إضافة الرقم في الخدمة   :

بعد جمع الأرقام نقوم باإر�صال ر�صالة ن�صية sms   نكتب فيها ) اإذا كنت ترغب يف اإ�صافة رقمك يف خدمة الوات�س اأب اأر�صل 
�صابقا بطلب  التي قمت بجمعها  للقوائم  الر�صائل  وتر�صل  الر�صالة  للخدمة يف  املقدم  الرقم  (  يجب حتديد  ا�صرتاك  كلمه 

ال�صرتاك باخلدمة بالوات�س اب  .

مالحظه مهمة : 

من واقع جتربتنا يف بداية الأمر قمنا بجمع 17000 رقم ب�صكل ع�صوائي ووزعناها على اأجهزة املوظفني املتخ�ص�صني بالوات�س 
اأب بواقع 3000 الف رقم لكل جهاز وبداأنا يف عملية الإر�صال بالوات�س اأب ر�صائل توعوية واأخبار تخ�س املكتب بعد فرتة وجيزة 
بداأنا  نالحظ اإغالق لأجهزة املوظفني الواحدة تلوا الأخرى بحظر خدمة الوات�س اأب عن الرقم وكنا يف حالة اإغالق اأي جهاز 
للم�صتخدم هل يرغب  اإر�صال ر�صالة  اإل وتغلق وكان احلل يف  اأخرى وكانت ل ت�صتمر مدة  ال�صريحة ب�صريحة  با�صتبدال  نقوم 

بالإ�صرتاك اأم ل .

مزايا الواتس أب : 

أوالً : ألية جمع األرقام وتحميلها
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ج- تحميل األرقام على أجهزة االيفون ويمكن االستفادة منها لبقية األجهزة  :

بعد جمع الأرقام تقوم باإ�صافة اأرقام هواتف اجلوال يف ملفات excel  بحيث يكتب الرقم على �صيغة 
)0511111111 ( ول تكون )966511111111 ( واأي�صا ) 511111111 ( 

يف�صل و�صع  3000 رقم كحد اأق�صى يف كل ملف excel  مثال اإذا كان لديك 18000 رقم قم بتق�صيمها اإىل 6 جمموعات 
بحيث حتتوى كل جمموعه على 3000 رقم كي ي�صهل تنظيمها وتنزيلها على الأجهزة . 

تق�صم الأرقام على اخلانات ويو�صع مقابل كل رقم ا�صم معني يرمز له كي ي�صهل لك يف عملية الإر�صال بحيث تعرف البداية 
والنهاية وكما هو مو�صح يف ال�صور اأدناه : 

لو  الشخص  ايميل  يوضع  هنا 
على  الحفاظ  مع  ذلك  أحببت 
غير  من  هي  كما  الخانة  اسم 

) E-mail Address( تغيير

لجهة  مالحظات  توضع  هنا 
االتصال لو وجدت مع الحفاظ 
على اسم الخانة كما هي من 

) Notes( غير تغيير

مع  االسم  يوضع  هنا 
اسم  على  المحافظ 
الخانة كما هي من غير 

) First Name ( تغيير
بهذه  التسمية  سبب 
لتسهل  الطريقة 
الجوال  على  ترتيبها 
كما  تسلسليه  بأرقام 

في الصورة 

جوال  رقم  يوضع  هنا 
جهة االتصال مع المحافظ 
على اسم الخانة كما هي 
 Mobile( تغيير  غير  من 

) Phone
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 gmail لكي تتمكن من حتمليها على  csv 5. تقوم بت�صدير الأرقام اإىل �صيغة

6. بعد ما تقوم بت�صدير الأرقام قم  باإن�صاء بريد الكرتوين على gmail لكل جهاز وذلك ل�صهولة التعديل على 
الأرقام فيما بعد وتختار اأيقونة  جهات الت�صال من داخل الربيد وتختار ا�صترياد لالأرقام 
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7.   ا�صترياد الأرقام تقوم بعمل مزامنة لالأرقام على جهاز الهاتف املحمول كما يف ال�صور التالية :
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8.  حاليا ل يكون تعديل الأرقام ) حذف رقم – اإ�صافة رقم ( من الأجهزة بل يكون عن طريق المييل مبا�صرة ) لأنه اإذا مت 
حذفها من اجلوال مبا�صرة احتمال كبري اأن تعود اإذا اجلهاز عمل مزامنة مع المييل لأنك مل حتذفها من المييل مبا�صره اأما 

اإذا حذفتها من المييل مبا�صرة فتلقائيا �صوف حتذف من اجلوال ( .

عدد 
عدد األرقام المزاياالمهام المسمىالموظفين

تجهيز المادة وإرسالها مشرف1
ال يوجدال يوجدللموظفين

موظف نشر2
إرسال المادة المرسلة من 
المشرف بمعدل 3 رسائل 

أسبوعيا

مكافأة شهرية قدرها 550 ريال
إعطاء الموظف جهاز أيفون 
يكون ملك له بعد مرور عام 

من تاريخ التعاقد معه

3000
للموظف الواحد

ب . تعاقد مع م�صغلني خارجيني :
يتم التعاقد مع اأ�صخا�س يقدمون خدمة الإعالنات عرب الوات�س اأب 

مثال : مت التعاقد مع قروب لن�صر اإعالنات املكتب عرب الوات�س اأب  لعدد 4000 م�صتخدم لديهم  وكان �صعر الن�صرة الواحدة 
20 ريال .  ميكن التوا�صل على اأرقام املكتب ) 0538887670 - 0533253530( ملعلومات اأكرب . 

ثانيًا : إجراءات العمل :

) املوظفني – مهام كل موظف – اإعدادات الأجهزة (

أوالً : الموظفين :

اأ . توظيف موظفني دائمني  :
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اأ . يقوم املوظف باإر�صال عدد 3 ر�صائل يف الأ�صبوع للم�صافني يف اجلهاز ويتكون حمتوى الر�صالة من مقاطع دعوية واإعالنات 
مل�صاريع املكتب وكذلك بو�صرتات دعوية  . 

ب . يف حالة ورود ا�صتف�صارات من قبل امل�صافني لديه عرب اخلدمة يقوم املوظف بالرد عليها .
ج.   اإذا كان اأحد الأرقام امل�صافة يف جهاز املوظف ل ترغب بال�صتمرار يف اخلدمة  يقوم املوظف باإر�صال رقم ال�صخ�س 

الراغب يف ترك اخلدمة اإىل املوظف  امل�صوؤول كي يقوم بحذفه من جهاز املوظف عن طريق الإمييل .

ثانيًا : مهام كل موظف :

ثالثًا : اعدادت األجهزة :
اأ . �صراء ن�صخة من برنامج الوات�س اأب  اأف�صل من اأن تقوم بتحميلها ب�صكل جماين كي ت�صتفيد من التحديثات التي تطرحها 

ال�صركة وكذلك كي تتفادى بع�س الإ�صكاليات  من غلق الربنامج وغريها .

اإىل هاتف املوظف  الواردة  التفعيل تقوم بتحويل املكاملات ال�صوتية  اأب عليها وبعد  الوات�س  اأرقام هواتف لتفعيل  ب . �صراء 
امل�صوؤول للرد على ال�صتف�صارات الهاتفية كي يوحد عملية الرد و�صد اأي  باب لالجتهاد يف  

الرد .
ج.   يجهز يف كل جهاز من اأجهزة املوظفني يف قائمة املالحظات  اأرقام التوا�صل  مع املكتب وكذلك اأرقام احل�صابات لت�صهل 

عملية الرد على ال�صتف�صارات . منوذج لبع�س املالحظات :
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) ماذا تن�صر – املراحل التي مررنا بها – اأنواع املحتوى(

أوالً : ماذا تنشر :
بعد اإعداد خطة الن�صر  ) انظر ال�صفحات 97-102 ( تتم �صياغة الر�صائل التي تر�صل  عرب خدمة الوات�س اأب .

ثانيًا : المراحل التي مررنا بها :
اأ .  كنا  يف اأول الأمر نر�صل ر�صائلنا على �صكل �صورة ) بو�صرتات دعوية ( عرب اخلدمة ، ومن ثم انتقلنا اإىل الر�صائل الن�صية 
التي ت�صمل جانب دعوي من ) كالم لأهل العلم – مقاطع مرئية – مقاطع �صوتية – بو�صرتات – م�صاريع – �صيديات جديدة ( 

وقمنا برفع ال�صور على روابط خمت�صرة كي ي�صهل تناقلها مع الن�س املر�صل وتكون يف ر�صالة واحدة .

 https://bitly.com : هذا موقع اخت�صار روابط لل�صور
      مثال لرابط قبل الخت�صار : 

http ://www .arrawdah .com/dimofinf/page .
php?do=show&action=Thirty

http://bit.ly/Njqhix  : الرابط بعد الخت�صار
منوذج للر�صالة :

دعائية  م�صاريع  ت�صمني  فكرة  الوقت خطرت  مرور  مع  ب . 
الأعلى  يف  يكون  بحيث  نر�صلها  التي  الر�صائل  مع  للمكتب 
منوذج  وهذا  للمكتب  دعائية  ر�صالة  اأ�صفلها  دعوية  ر�صالة 

للر�صالة :

محتوى دعوي 

محتوى دعائي

ثالثًا: المحتوى :
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ج.   اإ�صافة توقيع يف اأخر كل ر�صالة نن�صرها تت�صمن ) موقع املكتب – ح�صاب في�س 
بوك – ح�صاب تويرت – رقم بن البالك بريي –رقم لال�صرتاك يف الوات�س اأب ( 
واأ�صفنا يف اأخر التوقيع عبارة حتوي ) اإذا كانت ر�صائلنا تزعجك اأر�صل كلمة اإلغاء ( 
وهذه العبارة تقي�س لك ما مدى قبول النا�س لر�صائلك وهل هي راغبة بك كجهة 

ات�صال اأم ل 
هذه �صورة للر�صالة يف اأ�صفلها التوقيع :

كليشة المكتب في كل الرسائل 

ثالثًا : أنواع المحتوى : 
1. أخبار ومنجزات :

3. تسويق مشاريع :
2. دعوي
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رابعًا: تنبيهات ومقترحات ..!! 
الرقم املعطى للموظف يجب اأن يكون للوات�س اأب فقط ويكون حتويل جميع املكاملات اإىل رقم واحد يعطى املوظف امل�صوؤول . 1

للرد على ال�صتف�صارات الهاتفية اخلا�صة مب�صاريع املكتب واخلدمات املقدمة ويكون له خلفية مب�صاريع املكتب كي يوحد 
الرد ول يوجد جمال لالجتهاد يف العمل  .

�صراء ن�صخة من برنامج وات�س اأب كي ل تواجه اأي اإ�صكاليات م�صتقبال من ناحية التحديثات للربنامج . 2
يف حالة غلق اجلوال ميكن اإر�صال امييل لل�صركة : support@whatsapp.com ملعرفة �صبب الغلق. 3


