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تسعى مؤسسة التقنية املباركة لتمكني املنظامت الخريية من استخدام التقنيةة كةكةفةا   
عالية لتحقيق أهدافها وتعظيم أثرها. وتؤمن املؤسسة أن التقنية هي ُمَمكن للةمةنةظةامت 

 الخريية تساعدها لخلق فرص جديد  لتحقيق غايات سامية. 

مؤسسة سليامن كن عبدالعزيز الراجحي الخريية مؤسسة مانحة انطلقت مسةريتةهةا عةام 
مدينة  ٣٠٤مرشوع خريي يف أكرث من  ٣١٤٤هة . وتقدم املؤسسة سنوياً دعمها ملا يقارب ٣٠٤١

وقرية عرب فروعها التي تغطي كافة مناطق اململكة، وفق اسرتاتيجةيةة لةلةعةطةا  تةلةبةي 
 احتياجات املجتمع.

 هذا الإصدار من إعداد:

 هذا الإصدار بدعم سخّي من:

 نبذة عن الدليل:

هرهس مه   SEOيهدف هذا الدليل إلى شرح مفههه    بهرهقيهمهس مه هع 

ت ضيح بعض المفاهيم الأساسيس المتعلمس برقيمس عمل مهرهقتها  

ه للأشهاهاا الهمه هتهد هيهل  ه  مه ها    SEOال رث. هذا الدليل م ج 

والتهيئس لمرقتا  ال رث،  مد حقا  قيق عمل الدليل على التقتيز 

على الرقق العهلس وال عيرس الت  يعتهرهيه  ال هاهب الهمه هتهد  

تر يمها لتهيئس وترعيل ظه ر الم ق  الهللهرهتهقويه   ه  مهرهقتها  

 ال رث.
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 جدول املحتويات

 الفصل األول:

 SEO 04مدخل ملصطلح 

 الفصل الثاين:
 07 كيف تعمل محركات البحث؟

 الفصل الثالث:
كيف يتعامل مستخدمو االنرتنت مع 

 محركات البحث؟
10 

 الفصل الراكع:
التسويق االلكرتوين عرب محركات 

 البحث
12 

 الفصل الخامس:
نصائح لتهيئة موقعك ملحركات 

 البحث
14 

 الفصل السادس:
 19 أدوات وخدمات مساعدة
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 الفصل األول:

 SEOمدخل ملصطلح 

 ، وما أهمّيته؟(SEO)ماذا يعني مصطلح  

SEO   ه  اختصار للمصرلح اللي ليزي ال ا   الهسسهتهاهدا  ههذي الهأيهاSearch 

Engine Optimization وقد قا  الرثيهق مهل الهعهامهلهيهل  ه  مه ها  الهتهعه يهق ،

الللرتقوي  عقبياً بتعقيب المصرلح لير ن أسهل  هههمهاً لهلهمهعهتهاهد  الهعهقبه ، 

  رايت التقجمس الأتثق استاداماً ه  )تهيئس الم اق  الللرتقوييس لُمرقتا  ال رث(

SEO   ه  واحدي مل تلك الأدوا  التع يميس الت  لها أثق ت يق و عا   ه  ييهاد

 -بهجه   –معد  ظه ر صفرا  الم ق  الللرتقوييس على مرقتا  ال رث ) جه جهل 

ياه  ( واعتلس ها يتا   ال رث ب رل م اي  غيق مد  ع، ممها لهه أثهق ته هيهق عهلهى 

 يياد  أو يمب عدد الزيارا  و الزوار للم ق  السلرتقوييس.

على ر   تميم مرقتا  ال رث لصفرا  المه اقه  وييهاد  مهعهدلهس   SEOيعمل 

الزيار  الي ميس و ال هقيس للم اق  ع ق مزج المهارا  الهتهمهجهيهس لهرهتهابهس الهأته اد 

ال قم يس م  اللبداعا  الترقيقيس لمرقري الممالس  الهمهجه ه ر  عهلهى صهفهرها  

 ال يب.

بالرثيق مل العجاصر المهمس، بدايس مل الع ارا  و اله همهل الهمهرهته بهس  SEOُيعجى 

الت  ت يق لجفس الصهفهرهس  URLsعلى صفرا  الم اق  الللرتقوييس إلى القوابط 

 على م اق  أخقى ماتلفس على ش رس الليتقيت.

يعمل على الهتهدتهد بهدن اله هجهاج اله هقمه ه  لهلهمه اقه   SEO ب عاطس شديد   إن 

الللرتقوييس مت ا ق بال رل الذي يعاعد مرقتا  اله هرهث عهلهى  هههم و أرشهفهس 

 مرت اي

لس يقتز  مط على تهيئس الم ق  لمرقتا  ال رث ولرل أيضا يهتهم بهزوار    SEOإن 

 الم ق  وتيف يظهق لهم المرت ى ب رل سهل    التصفح و الم ارتس.
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 ؟ (SEO)لماذا تحتاج المواقع إلى استخدام تقنيات و اساليب 

ياه  ( المصدر الق يس لهتهد هق يوار  -بج   –لمد أص رت مرقتا  ال رث ) ج جل 

الم اق  الللرتقوييس على م اق  السيتقيت ح   العالم. حتى مه  الهظههه ر الهمه ي 

ل  را  الت اصل السجتماع  و ايت ارها، س ف تظل مرقتا  ال هرهث الهمهصهدر 

الأو  لل رث عل المعل مس لمعتادم  السيتقيت ح   العالم، س اًج تان م قعهك 

يمد  مرت ى يصياً أو خدمياً أو ي ي  مجت ا  ويه  هق مهعهله مها . إن لهمهرهقتها  

ال رث وظيفس  قيد  لس يجا عها أحد  ه  الهرهقيهق العهريه  بهيهل اله هاحهث عهل 

المعل مس أو الادمس و بيل ممدمها. إذا تان م قهعهك لهس يهظهههق عهلهى مهرهقتها  

ضمل يتا   الصفرا  الأولى  ديت بذلهك  -مثل ج جل خص صاً  -ال رث الر قى 

 قد أضعت مئا  إن لم ترل آلسف الزيارا  لم قعك. 

الرلما  المفتاحيس أو تلما  ال رث الت  يعتادمها مهتهصهفهره  الهليهتهقيهت  ه  

مرقتا  ال رث لها قيمس عاليس جداً  مد أظهق  الهته هارل الهعهديهد  والهرهمهلهس  

التع يميس لرثيق مل الشرتا  أن مرقتا  ال رث تايت أحد الأسه هال الهق هيهعهيهس 

لج اح أو   ل تلك الشرتس    ترميق أههدا ههها الهتهعه يهمهيهس. إن يه هاحهك  ه  

الرص   على ييارا  م اشر  لم قعك الللرتقوي  ع ق مرهقتها  اله هرهث سه ف 

ي  ق لك ما ترتاج إليه مل دعايس و أرباح ب رل لس مثيل له    قج ا  الهتهعه يهق 

الأخقى المد  ع مجها أو حتى الم اي . إن العا د المت ق  مل استثمارك لل قت و 

يهفه ق الهعها هد  SEO ال هد مل أجل جعل م قعك أتثق تهيئس لمرقتا  ال رث ع ق

 المت ق  لمج ا  التع يق الأخقى و ق الدراسا  الرديثس.

لما لا تستطيع محركات البحث فهم محتوى صفحاات الاماواقاع 

 ؟ SEOالإلكترونية دون الحاجة لمعايير 

بالقغم مل ارتفاع يع س الذتاج السصرجاع  الذي تتميز به مرقتا  ال رث وبالقغم 

مل التر يق المعتمق لها إلس أيها ما يالت    حاجس إلى المعاعد  حتهى تهتهمهرهل 

مل أرشفس مرت ى صفرا  الم ق  السلرتقوييس ب رل أ ضل و أسرع، مما سه ف 

يعقض يتا   برث أ ضل لمعتادم  مرقتا  اله هرهث. إن الهسسهتهاهدا  الهأمهثهل 

لأدوا  و أساليب تهيئس الم ق  لمرقتا  ال رث سه ف يهنمهل مهئها  الهزيهارا  

الم اشر  لم قعرم الللرتقوي . تذلك  إن إهما  استادا  أساليب تهيئس الم قه  
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لمرقتا  ال رث س ف يضي  عليك هذا العدد الر يق مل الزيارا  أو يمللها لهرهد 

 ت يق.

إلى جايب جعل مهرهته ى الهمه اقه  الهللهرهتهقويهيهس مهتهاح عه هق مهرهقتها  اله هرهث 

على جعل عمليه أرشفس الم ق  أسهل و أسهرع  SEOلمعتادم  السيتقيت، يعمل 

مل أجل جعل مرت ى تلك الم اق  أسرع    ال ص   اليه عجد ال رث. لمد أص ح 

الليتقيت ساحس للتجا س بيل ملسييل الم اق  الللرتهقويهيهس  الهته  تهمهد  مهرهته ى 

مت ابه إلى حد ت يق أو حتهى مهرهته ى مهرهقر، وسه ف تهرهصهد الهمهنسهعها  و 

الشرتا  الت  تم   بعمليس ترعيل و تهيئس م اقعههها لهمهرهقتها  اله هرهث عهلهى 

 الصدار  دا ماً مل حيث تقتيب الظه ر و عدد الزوار و عدد الزيارا .

هل أستطيع بمفردي إنجاز التهايائاة 

 الخاصة بموقعي لمحركات البحث؟ 

ت هيهق و مهته هابهك، ولهرهل مهل  SEOإن عالم 

العهل جداً  هم أساسياته. الأمق لس يرتاج إلهى 

معق س قدر ت يق مل المعل ما ، بهل لهتهعهقف 

يمرجهه ان يهرهدر  هققهاً  SEOعلى أساسيا  

ت يقاً. هجاك الرثيق مل المرت ى التعليم  عل 

SEO  ومتاح على ش رس السيتقيت م اياً. تل مها

ه  المليل  SEOترتاج إليه لر  تص ح ملماً به 

مل المعق س و الرثيق مل الت قيب و السخت ار. الأمق يرتاج إلى وقهت و إلهى رغه هس 

حميميس للتعلم،  إذا تجت تملرها  ما أجمله مل تردي، وإلس  هإن الهاهيهار اله حهيهد 

ه  أن تعيل مل ه  أخ ق    الأمق. ومل اله هيهد أن  SEOامامك لر  ترصد ثمار 

ير ن هجاك  هم راسخ للمفاهيم الق يعيس، وهذا ما يهدف إلى إيصهالهه لهك  ه  

 هذا الدليل.
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 الفصل الثاين:

 كيف تعمل محركات البحث؟

لمرقتا  ال رث وظيفهتهان ر هيهعهيهتهان  

الههأرشههفههس وبههجههاج الههفهههههار  لههمهه اقهه  

الليتقيت، وتزويد معتادمه  مهرهقتها  

 ال رث  بما مس مقت س لجتا   ال رث.

حهيهث تهمه   الأرشفة وبناا  الافاهاار : 

مرقتا  ال رث بدرشفس وبهجهاج  هههار  

لرل مرت يا  الم اق  الللرتقويهيهس مهل 

بلسييل ال ثا ق والصفهرها  والهمهلهفها  

والههأخهه ههار والههفههيههديهه ههها  والهه سهها ههل 

 اللعلسميس على ش رس السيتقيت.

حيث تهعهمهل مهرهقتها  توفير الإجابات: 

ال رث على عقض أتثق صفرا  الليتقيت علسقس بالمرته ى الهمهقاد اله هرهث عهجهه، 

 حيث يتم تقتيب الجتا   ع ق م م عه مل المعاييق و الشروط.

 الأرشفة و الفهرسة

تايل أن ش رس ال يب العالميس ه  ع ار  عل مررا  وق ف  ه  يهظها  أيهفهاق 

   مديجس ت يق ! وتل ت قف لمرقتا  ال رث    هذي المررا  يعت ق مهرهته ى 

 JPG، أو ص ر PDF قيد )   الغالب ير ن الت قف عجد صفرس ويب أو عجد ملف 

أو ملفاً آخق(.  مرقتا  ال رث ترتاج إلى طقيق للأرشفس و الهفهههقسهس  ه  ههذي 

المديجس الر يق  مل أجل العث ر على جمي  إشارا  الت قف الممتد  عهلهى طه   

 وه  القوابط. –الرقيق، ولذلك  إيها تعتاد  أ ضل طقيق متاح 

على شه هرهس اله يهب هه  ربهط   URL Linksإن ال ظيفس السساسيس ل جيس القوابط 

 صفرا  ال يب معاً.

روابط ال يب بيل الصفرا  ه  الت  تعاعد روب تا  مرقتا  ال هرهث عهلهى أن 
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تصل إلهى اله هلهسيهيهل الهرهثهيهق  مهل الهمهلهفها  الهمهتهقابهرهس مه  بهعهضههها عهلهى 

الليتقيت .وحالما ت د مرقتا  ال رث هذي الصفرا  تهمه   بهدرشهفهتههها وتهاهزيهل 

قر  ماتار  مجها    ق اعد بيايا  ضامس لر  يتم استقجاعها على شرل يتا ه  

برث على صفرا  مرقتا  ال رث. لمد قامت مهرهقتها  اله هرهث الهره هقى مهثهل 

ج جل و ياه  ب جاج مقاتز للمعل ما  ح   العالم لر  ت عل عمليس اله هرهث  ه  

 هذا الرم الها ل مل المعل ما  أسرع و أسهل.

وي جد    مقاتز المعل ما  تلك آلسف الآلس  الت  تهعهاله  تهمهيها  ته هيهق  مهل 

المعل ما  بص ر  سريعس جداً. عجدما يم   أحد معتادم  الهليهتهقيهت بهعهمهلهيهس 

برث عل أحد المرقتا   إيها ترلب الجتا   على الف ر. إن م قد التدخيق لثاييس أو 

اثجتيل    ظه ر يتا   ال رث يمرل أن يع ب م رلس ت يق  و ايافاضاً  ه  عهدد 

المعتادميل، ولذلك  إن مرقتا  ال رث تعمل على جعل عهمهلهيهس اله هرهث عهل 

 اللجابا  أسرع و   أقل وقت ممرل.

 توفير الإجابات

لمد أص رت مرقتا  ال رث    وقتجا الرال  بمثابس آلس  لت  يق اللجابا  عهلهى 

ملسييل الأسئلس مل معتادم  الليتقيت ح   العالم.   م قد أن يم   أي شاهب 

بعمليس برث تم   مرقتا  ال رث بتجميس ل لسييل الصفرا  على الليتقيهت، ومهل 

ثم تم   بعقض تلك الجتا   للمعتاد . غيق أيه س ف تعقض  مط تلك الهجهتها ه  

الأتثق صلس لم ض ع ال رث، وتم   مرقتا  ال رث أيضاً بتقتهيهب تهلهك الهجهتها ه  

و ماً لأتثق هذي الصفرا  شهق  و ييارا  مل ق ل معتادم  الهليهتهقيهت. لهذلهك 

 إن لمرت ى الصفرس ومدى ارتفاع الزيارا  عليها أثق ت يق    تهقتهيهب ظههه رهها 

 على مرقتا  ال رث.
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كيف تختار محركات البحث الصفحات التي ساو  تاراهار فاي 

 نتائج البحث الأولى؟ 

   ال دايس تايت مرقتا  ال رث تمتصر على ال رث على بعض الع هارا  داخهل 

الصفرا  ومل ثم تظهقها لل احثيل. لهذا تايت يتا   ال رث ليهعهت ذا  قهيهمهس 

مهمس. م  مقور العجيل، قا  مهجدس  المرقتا  بتر يقها، السمق الهذي يه هعهلههها 

تعقض الجتا   و ق معاييق و ض ابط تثيهق  سه ف يهتهعهقض لهأههمههها  ه  ههذا 

 الدليل.

لرالما تايت الزيارا  الرثيق  لأحد الصهفهرها  او الهسرتهفهاع الهره هيهق  ه  مهعهد  

م اهد  ممر   يدي  أو مقا  الترميل لرتال ما أحد المعاييق الت  تعتهاهدمههها 

مرقتا  ال رث مل أجل تميم الصفرا  و إعرا ها التقتيب المجاسب  ه  يهتها ه  

 ال رث.
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 الفصل الثالث:
 كيف يتعامل مستخدمو االنرتنت مع محركات البحث؟

إن أحد أهم عجاصر بجاج استقاتي يس تع يق على الليتقيهت هه  تهرهديهد اله همههه ر 

المعتهدف،  متى ما  همت ما الذي ي رث عجهه جهمههه رك الهمهعهتهههدف،  هإيهه 

يمرجك أن تصل لهم برفاج  أت ق و أ ضل وتهرهتهفهل به لهس هههم لهك بصه ر  أتهثهق 

 عاليس. دا ماً ض     الرع ان أيك تم   بصج  مرت ى يعهتهههدف معهتهاهدمه  

 الليتقيت    المما  الأو  وليس  مط مرقك ال رث.

 إن غال يس معتادم  مرقتا  ال رث يعتادم يها لأس ال ر يعيس ثلسثس 

 مثا   أريد أن اشتقي تذتق  سفق إلى مديجس  .البحث من أجل اتخاذ قرار،  .1

مهثها   أيهل يهمه  أطه   جه هل  ه  البحث من أجل الحصول على معلاوماة،  .2

 العالم؟

مثل الفيهعه ه ك أو البحث من اجل الحصول على رابط لأحد مواقع الإنترنت،  .3

 ي تي ل 

عجدما يم   أحد معتادم  مرقتا  ال رث برتابس أحد الرلما  أو الع هارا   ه  

خايس ال رث ويصل ن إلى م قعك، هل سي عقون بهالهقضها بهمها سهيه هدويهه مهل 

المرت ى المتاح ؟ هذا ه  العنا  الق يعي الذي تراو  مرقتا  ال رث أن ت يهب 

عليه بلسييل المقا     تل ي  ، و تتدتد مل 

 أن اللجابس تر ن دا ماً القضا التا .

إن المعنوليس الق يعيس لهمهرهقتها  اله هرهث 

ه  عقض صفرا  الليتقيت ذا  الهعهلهسقهس 

الأتثق م  تلما  ال رث الم ر ر عجها مهل 

ق ل المعتاد . ولذا عليك أن تعد  يفعك 

تمديق للم ق   ما الذي ي رث عجه جمه رك 

المعتهدف؟ ثم أن تتدتد مهل أن مه قهعهك 

 يمد  لهم المعل مس الت  ي رث ن عجها.
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إن رحلس مرقتا  ال رث ت دأ برلما  ُترتب    خايس ال رث. وم  مهقور العهجهيهل 

تر ر  تثيقاً تيفيس استادا  الجا  لمرقتا  ال رث، ولرل الهمه هاد  الهق هيهعهيهس 

للميا  بعمليس ال رث بميت دون تغييق بدرجس ت يق . ومعهظهم عهمهلهيها  اله هرهث 

 تعيق على هذا الجر  

يت ه معتاد  الليتقيت ير  مرقتا  ال رث عجد الراجس للرص   على إجابهس  .1

 لعنا  ما أو حل لم رلس أو معل مس تتعلق بدمق ما.

بعد ذلك يم   المعتاد  بمراولس اختيار الهرهلهمهس أو الهعه هار  الهأقهقل إلهى  .2

 م ض ع ال رث.

 يم   برتابس الع ار     المران الماصب لل رث. .3

 عجد ظه ر يتا   ال رث يم   المعتاد  بمرالعتها و السختيار مجها. .4

ومل ثم يم   باختيار يتي س مل الجتا   الظاهق ، ربهمها بهرهعهب الهتهقتهيهب أو  .5

 العج ان.

 س ف يم   المعتاد  الآن بمقاجعس المرت ى على الجتي س الت  اختارها. .6

إذا لم ي د ما ي رث عجه، س ف يع د مق  أخقى لمرقك ال رث ويعيد تصفهح  .7

 يتا   ال رث.

   بعض الأحيان س ف ي دأ    تر يق أو تغيق الرلما  المرت بس    حمل  .8

 ال رث.
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 الفصل الراكع:

 التسويق اإللكرتوين عرب محركات البحث

لماذا أصبح التسويق الالكتاروناي عابار ماحاركاات الاباحاث أمارا  

 ضروريا  و هاما   في الوقت الحالي؟

هه   SEOأحد ال  ايب المهمس المهقته هرهس بهه  

جعل الم ق  الللرتقوي  أسهل لهفهههم تهل مهل 

معتادم  الليتقيت، وتذلك روب تا  مرهقتها  

ال رث الماتلفس. بالقغم مل أن مرقتا  ال رهث 

قد أص رت وب رل متزايد متر ر ، إلس أيهها مها 

يالت لس تعهتهرهيه  أن تهقى أو تهفهههم مهرهته ى 

صفرا  الم ق  الللرتقوييس بهجهفهس الهرهقيهمهس 

 الت  يقاها بها الليعان.

تعاعد مرقتا  ال هرهث عهلهى  هههم مهرهته ى SEO إن الترعيجا  الت  يعج  بها 

صفرا  الم ق  وما الذي تدور ح له عجاصر الصفرهس الهمهاهتهلهفهس مهل عهجهاويهل 

و مقا  و ص ر و مماط  ص تيس أو مق يس وتيف لهذا تله أن يفهيهد معهتهاهدمه  

 مرقتا  ال رث.

تايل معجا أيك يشر  ص ر  لأحد أته هق يهاطهرها  العهرهال، يعهتهرهيه  أي يا هق 

لم قعك أن يصف ص ر  ياطرس العرال برل سه لس. على الجميض  هإيهجها يه هد 

أن أ ضل مرقك برث    العالم ي د صع بس    معق هس الهمهرهته ى الهرهمهيهمه  

 للص ر . 

،  إن مل أحد ال ظا ف الق يعيس له ه  جعهل مهرهقك اله هرهث SEOهجا يدت  دور 

 يفهم مرت ى الص ر  ويعقضها عجد ال رث عجها بال رل الصريح.

 هم مدراج و مرقري الم اق  الللرتقوييس للمجظما  الايقيس للرقيمس الت  تعمهل 

بها مرقتا  ال رث سه ف يعهاعهدههم عهلهى بهجهاج مهرهته ي مهته ا هق مه  ههذي 

 المرقتا  مما سير ن له أثق ت يق    يياد  عدد الزوار لهذي الم اق .
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هجاك الملسييل مل الم اق  الللرتقوييس الت  لس تظهق    يتا   ال هرهث و العه هب 

برل بعاطس أيها أغفلت معاييق مرقتا  ال رث    اختيار المهرهته ى الهمهعهقوض 

 المعقو س. SEO   يتا   ال رث و لم تمم بالسستفاد  مل معاييق 

كيف تجعل محتوى ماوقاعاح ياحاصال عالاى موااهادات زوار  

 محركات البحث؟

حتى م  إي اي الأساسيا  المرل بس مل مرقتا  ال رث و استادا  تا س معاييهق 

SEO إيه لس ي ب عليك أن تهغهفهل الهأدوا  و الهاهدمها  الهتهعه يهمهيهس الهأخهقى  ،

المد  ع مجها و الم اي . إن مرقتا   ال رث وحدها لس تملك صيغاً لميا  ج د  

المرت ى على ش رس السيتقيت. بل إن تمجيس ال رث  و التمييم تعتمد على مماييس 

علسقس مرت ى الصفرا  بم ض ع ال رث  وممدار السهتما  الت  حصهلهت عهلهيهه 

هذي الصفرا     الفتقا  العابمس و عدد الزيارا ، وتما  تلك المماييس مهل 

خلس  تت   ما يفعله الزوار على هذي الصفرا  وماذا يرت ف ن وي ع رد   علههم 

وتعليمهم وما إلى ذلك. ولذلك لس يمرجك الستتفاج به هجهاج مه قه  مهثهاله  وتهتهابهس 

مرت ى مميز، ولرل عليك أيضاً العمل على م ارتس ذلهك الهمهرهته ى والهتهرهدر 

 عجه.
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 الفصل الخامس:

 نصائح لتهيئة موقعك ملحركات البحث

تم   مرقتا  ال رث بتمييم وتقتهيهب صهفهرها  مه قهعهك بهجهاج عهلهى مهنشهرا  

 وع امل عد ، ويمرل تمعيم هذي الع امل ب رل عا  إلى م م عتيل ت يقتيل 

 .On-page SEOع امل داخل الصفرس  •

 .Off-page SEOع امل خارج الصفرس  •

ع امل داخل الصفرس ه  تل المنشرا  الت  تعتادمها مرقتا  ال رث والهته  

يتم ترديدها بالجظق إلى الصفرس ذاتها، مثل العجاويل والص ر ومرت ى الصفرهس 

وهيرلس الصفرس وغيقها. أما المنشرا  الت  تر ن خارج الصفرس  ه  مهنشهرا  

متعلمس بصفرتك لرجها قد لس تر ن ترت سيرقتك، مثهل ايهته هار الصهفهرهس  ه  

ال  را  السجتماعيس، اللحالس  على الصفرس مل الم اق  الأخقى، وتاريهخ اله هرهث 

 للمعتاد  الذي يم   بعمليس ال رث. 

م  وج د اختلسف واضح بيل الع امل    هاتيل الم م عهتهيهل، إلهس أن تهل ههذي 

الع امل مهمس، والسعتجاج بها سيعاهم    ترعيل ظه ر م قعك  ه  مهرهقتها  

 ال رث. سجتردر    بميس هذا الفصل عل أهم الجصا ح لترعيل ظه ر م قعك.

 . اهتم بالمحتوى:1

المرت ى ه  أهم شيج سي لب لك يوار 

مرقتا  ال رث، وتما قا  بهيهل غهيهتهس 

"المرت ى ه  المِلك". احقا أن يهره ن 

المرت ى المج  ر    مه قهعهك مهمهيهزاً 

ومعداً بعجايس، وإليك بعض الجصا ح    

 هذا ال ايب 

اعقف الرلهمها  الهمهفهتهاحهيهس الهته   •

 ي رث عجها عملسؤك غال اً.
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احقا على وض  هذي الرلما     مج  راتك وصفراتك بعجايس. لهس تهفهقط  •

    وض  الرلما  المفتاحيس أو حشرها    تل مران، بل استادمها بعجايس.

ايشر ب رل دوري ولس تجمر ، لأن المرت ى المديم سيفمد قيمهتهه  ه  عهيهل  •

 مرقتا  ال رث.

 

 HTML. تعرّ  على كود 2

لل ترتاج إلى درو  احتقا يس ودورا  مهد ه عهس 

الهاهاا بهمه قهعهك.  HTMLلمعق س التعامل مه  

يمرجك معق س أساسيا  اللغس بال هرهث عهل أحهد 

 الشروح الم اييس والمجتشر  برثق  باللغس العقبيس.

الهاهاا  HTMLتجهظهق مهرهقتها  اله هرهث لهره د 

بصههفههرههتههك، وتههقتههز عههلههى بههعههض الههعههلههسمهها  

( والت  تعتري  مل خلسلها أخذ تصه ر عهل مهرهته ى وتهقتهيه هس tags)باللي ليزيس 

 الصفرس. هذي قا مس بدهم العلسما  الت  ي ب أن تقتز عليها 

هذي العلسمس تمثل عج ان الصفرس الذي يظهق لهك  :Title Tagعلسمس العج ان  •

عجد  ترها مل خلس  متصفرك. ه  م ابهس لعج ان الاه هق  ه  جهقيهد  مها، 

 احقا على أن ير ن العج ان واضراً ومع قاً عل الصفرس.

ههذي الهعهلهسمهس تهمهثهل  :meta descriptionعلسمس وصهف مه جهز الصهفهرهس  •

ُممترف الجب الذي يظهق ترت رابط الصفرس    يتا   ال رث. احقا على 

حقف، والأهم مل ذلك، اجعل يا ق مرقتا  اله هرهث  161أن ير ن الجب ترت 

    بالك عجد تتابته  ه  مل سيقاي.

تهمهثهل عهجه ان الصهفهرهس،  H1علسمس  :H2 ،H3 ،H4علسما  العجاويل الفقعيس  •

تمثل العجاويل الفقعيس لصفرهتهك. احهقا  (H6إلى  H2وبميس العلسما  )مل 

على استادامها حتى ير ن المرت ى ممعماً وواضراً للمار ، تما أيهها تهنثهق 

    تمييم مرقتا  ال رث لمرت ى صفرتك.

 . تأكد من توافق الموقع مع الجوال:3

احقا على أن ير ن م قعك مت ا ماً م  أجهز  ال  ا . وإن لم يرل تذلك،  ثهق 



 

 06  وتهيئة املواقع ملحركات البحث SEOالدليل املبسط لفهم 

تما  الثمس أيك تاعر يع س مل يوارك بعه هب ههذا. قهدمهت شهرتهس قه قهل أدا  

م اييس تميم ت ا ق م قعك م  ال  ا ، م  تمديم بعض الجصا ح لترعيل ت قبهس 

 التصفح مل ال  ا . ت د رابط هذي الأدا     الفصل التال .

 . افحص سرعة موقعح:4

تعد سرعس ترميل صفرا  م قعك أحد أهم الهعه امهل، خصه صهاً لهمهتهصهفهره  

ثه ايه  لهتهرهمهيهل  11ال  الس . وم  عصر العرعس، أص ح السيتظار لمد  تزيد عل 

الصفرس أمقاً غيق مم    إطلسقاً. ا رب سرعس صفرا  م قعك إن لم تمم بذلهك 

مع ماً. ق قل لديها أدا  م اييس لفرب سرعس صفرا  م قعك، م  تمديم بعض 

الجصا ح لترعيل سرعس الصفرس. ت د ملاصاً عل الأدا  م  رابرها  ه  الهفهصهل 

 التال .

 . أّمن موقعح إن استطعت:5

أعلجت ق قل أن الأمان أص ح أحد المنشرا  الت  تجظق 

لها عجد تمييم وتقتيب صهفهرها  الهسيهتهقيهت. ههجها يهرهثهق 

وه  يعاس آمهجهس  HTTPSالرديث عل بقوت ت   الأمان  

. احهقا عهلهى يهمهل  HTTPمل ال قوت ت   المعهقوف 

م قعك لستصا  آمل إن استرعت،  هههذا سهيهعهاعهدك 

أيضاً    تعزيز الرمايس. وإذا تجت تجه ي شهراج دومهيهل 

جديد  غالب مزودي خدما  الم اق  ي  قون لك خهيهار 

 الأمان ت اقس إضا يس بععق معم  .

 . انشر موقعح في مواقع أخرى:6

ه  أحد المهنشهرا  الهته   (Backlinksالقوابط العا د  على م قعك )باللي ليزيس 

م اق  مهاهتهلهفهس  11تعتادمها مرقتا  ال رث لتقتيب الصفرا ،  ل  تان لديك 

تلها تذتق صفرتك وتريل يوارها إليها  هذا منشر جيد عجد مرقتا  ال رث لهمه   

وأهميس هذي الصفرس. وتعمى عمليس الرص   على ههذي الهقوابهط  ه  مه اقه  

أخقى بعمليس بجاج القوابط. احقا على بجاج القوابط لم قعك وإظهاري    م اقه  

 أخقى، ويجصرك بالسيت اي لما يل  

ليس تل رابط عا د على م قعك مهماً،  رلما تان القابط مل م ق  ذا جه د   •
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 عاليس تلما تان أ ضل.

ابرث عل الم اق /المجظما  الت  يجاسب أن تجشر  يها رابراً لأحد صفرا   •

 م قعك وت اصل معها م اشر . لس تجتظق مجهم أن يدرج ا رابراً لم قعك.

غال اً ما ت د بعض الصرف الللرتقوييس والت  تم   بجشهر أخه هار و هعهالهيها   •

مجظمتك. هذي  قصس ثميجس لك حتى ترلب مجهم إدراج رابط مه قهعهك  ه  

 الا ق.

هجاك م اق  تمد  خدمس شراج القوابط. يصيرتجا لك أن ت تعد وترذر مجها،  غاله هاً 

 ما تر ن طققهم غيق شرعيس وقد تعقض م قعك لعم با  مل مرقتا  ال رث.

 . إن لم تكن قادرا ، استعن بخبير:7

هجاك شرتا  وخ قاج متاصص ن    خدمس ترعيل مرقتا  ال رث، وقهد يهره ن 

التعاقد معهم حلسً مجاس اً ومقيراً لك. وغال اً مها تهمهد  ههذي الشهرتها  خهدمها  

 مفيد  مثل 

 مقاجعس مرت ى وهيرلس م قعك. •

 تر يق المرت ى وترعيجه. •

 تمديم الجصا ح ح   تر يق م قعك وترعيجه. •

 التدقيق    تلماتك المفتاحيس والق يعيس. •

 تدري ك على ترعيل مرقتا  ال رث. •

 تمديم خ قتهم    مجاطق جغقا يس معيجس. •

وأن تجت ت رث عل شرتس للطلسق م ق  جديد أو إعهاد  تصهمهيهم مه قه  قهديهم، 

 الأ ضل أن ت رث عل شرتس تمد  خدمس ترعيل مرقتها  اله هرهث أيضهاً،  هههذا 

سي  ق عليك ال هد والما . بذلك ستتدتد مل ت ا ق تصميم الم ق  م  مرقتا  

ال رث. يمد   قيق دعم ق قل بعض الأسئلس المفيد  والت  قد ترقحها لشرتا  

 وخ قاج ترعيل مرقتا  ال رث، ومجها 

هل باللمران اطلسع  على يماذج مل أعمالرم العابمس وأن تقووا ل  بهعهض  •

 قصب الج اح؟
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 ؟Googleهل تت ع ن إرشادا  مشر   الم اق  مل   •

هل تمدم ن أيس خدما  أو يصا ح تع يميس على الليتقيهت لهدعهم ي هاطهرهم  •

    م ا  ال رث الم اي ؟

ما الجتا   الت  تت قع يها، وما اللطار الزمج  المردد لذلك؟ وتيف تميهعه ن  •

 الج اح؟

 ما خ قترم    م ا  عمل مجظمت ؟ •

 ما خ قترم    تر يق الم اق  العالميس؟ •

 ما أهم أساليب ترعيل مرقتا  ال رث الت  تت ع يها؟ •

 مجذ متى وأيتم تمارس ن العمل    هذا الج اط؟ •

هل سترلع يج  على تل التغييقا  الت  ت قويها على م قهعه  وتهمهدمه ن  •

 معل ما  تفصيليس عل اقتقاحاترم والمجرق مل ورا ها؟

ورغم أن هجاك شرتا  متمرجس    الم ا ، إلس أن ههجهاك مهل يهمه   بهمهرهاولهس  

للتلسعب بجتا   ال رث برقق غيق مشروعس. تدتد مل ال هرهث عهل خهلهفهيهس وخه هق  

ال  رس ق ل التعاقد معها،  مد تنثق هذي الممارسا  على تقتيب م قعك ب رهل 

 سل  ، أو قد تم د إلى إيالس م قعك مل الفهقسس ب رل تل .

 
 
 



 

 09  وتهيئة املواقع ملحركات البحث SEOالدليل املبسط لفهم 

 الفصل السادس:

 أدوات وخدمات مساعدة

 
 
 
 
 

All in One SEO Pack 
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/ 

ملي ن  31لمجصس ال وردبقيس،  مد تم ترميلها أتثق مل  SEOمل أشهق إضا ا  

مق . اللضا س سهلس وتم   بض ط أغلب اللعدادا  المههمهس تهلهمها هيهاً، ويهمهرهجهك 

. SEOالتعديل وتاصيب اللعدادا     حها  تهايهت لهديهك خهلهفهيهس جهيهد   ه  

 اللضا س م اييس، وي جد مجها يعاس مد  عس ترمل خيارا  ومزايا أتثق.

 

 

 

 
 

Yoast SEO 
https://yoast.com/software/ 

والت  تعهل عليك عمليس تر يق أ ضل الممارسا   يما  SEOهذي أحد إضا ا  

يتعلق بتهيئس م قعك لمرقتا  ال رث. تت  ق يعهاهس مهل ههذي الهلضها هس عهلهى 

مجصس ال وردبقيس ومجصس دروبا  تذلك. يمهرهجهك ته هقبهس الهجهعهاهس الهمه هايهيهس 

 )بمميزا  مردود ( أو شراج الجعاس المد  عس إن أرد .
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 Google XML Sitemaps 
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/ 

أحد أشهق إضا ا  ال وربقيس والت  تعمح لك بعمل خقيرس لم قعك لتعهيهل 

أرشفته مل ق ل مرقتا  ال رث. ال ديق بالذتق أن هذي اللضها هس لهيهعهت خهاصهس 

بمرقك برث ج جل  مط تما ه  مذت ر    اسمها، بل ه  مهفهيهد  لهمهرهقتها  

ال رث الأخقى مثل بج  وياه  وغيقهم. تج  ه أيك إن اسهتهاهدمهت إحهدى إضها ها  

SEO  ،مثل المذت ر     الأعلى،  مد لس ترتاج للضا س إي اج خقا ط الم قه  ههذي

 تم   بصج  خقيرس الم ق  ب رل آل  تدحد المزايا  يها. SEOلأن أغلب إضا ا  

 

 

Google Search Console 
https://www.google.com/webmasters/tools/ 

هذي ه  خدمس م اييس تمدمها ج جل لتهعهاعهدك  ه  مهقاقه هس معهته ى ظههه ر 

م قعك ضمل يتا   برث ج جل والرفاظ عليه. لس ي ب عليك السشتقاك    ههذي 

الادمس حتى يتم تضميل م قعك    يتا   برث جه جهل، ولهرهل اشهتهقاتهك  ه  

الادمس سيعاعدك    التعقف على تيهفهيهس تهعهامهل مهرهقك بهرهث جه جهل مه  

 م قعك وترعيل أدا ه ومعت ى ظه ري    يتا   ال رث.

 

 

Bing Webmaster Tools 
https://www.bing.com/toolbox/webmaster/ 

هذي ه  خدمس م اييس مل مايرقوس  ت تعهل عليك إضا س مه قهعهك لهمهرهقك 

برث بيج ، ومقاق س أداج الم ق  ب رل عا . تهمها تهعهقض ههذي الهاهدمهس بهعهض 

اللحصا يا  والأرقا  المتعلمس بفهقسس وأرشفس صفرا  م قعك وييهارا  وعهدد 

 مقا  ظه ر الصفرا     يتا   ال رث.
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Moz Open Site Explorer 
https://moz.com/researchtools/ose/ 

تمد  هذي الأدا  بعض التلميرا  والرما ق المهمس المتعلمس بم قعهك أو بهدحهد 

صفراته. ت  ق هذي الأدا  مزايا تثيق  مجها  ترليل لأهم صفرا  م قعك، معق هس 

أهم الم اق  الت  ُتريل إلى م قعك، مماريس م قعك م  م ق  مجا س مل حيث 

التقتيب    تمييم مرقتا  ال رث، وغيقها. يمرجك استاهدا  ههذي الهأدا  مه هايهاً 

 بمزايا مردود ، أو السشتقاك    باقس مد  عس للتمت   برامل المزايا.

 

 

 

Google Analytics 
https://www.google.com/analytics 

ترليلس  ج جل ه  خدمس م اييس مل ج جل لقصد ومتابهعهس الهزيهارا  الهمهادمهس 

إلى م قعك، م  ترليل سل ك الزوار وتجملستهم داخل الم ق . هذي الاهدمهس هه  

أشهق خدما  ترليل يوار الم اق  على الليتقيت. مل الضروري بهمهرهان أن تهره ن 

أولى خر اتك عجد بجاج م ق  ه  تع يل الم ق     الادمس وتفعيلها مه هاشهر . 

ستعاعدك هذي الادمس    ترليل الزيارا  المادمس لم قعك، ومل ضهمهل ههذي 

هه  مهعهق هس يعه هس الهزيهارا  الهمهادمهس مهل  SEOالترليلس  المتعلمس بم ض ع 

 مرقتا  ال رث، ومتابعس التغيق    يع س الزيارا  م  مقور ال قت.

 

 

 

 

 

 



 

 22  وتهيئة املواقع ملحركات البحث SEOالدليل املبسط لفهم 

 
 
 
 
 

Mobile-Friendly Test 
https://search.google.com/test/mobile-friendly 

أدا  م اييس وبعيرس مل ج جل، تمرجك مل وضه  رابهط أي صهفهرهس وسهتهمه   

 بميا  مدى سه لس تصفح هذي الصفرس مل أجهز  ال  ا .

 

 

 

PageSpeed Insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

أدا  لسخت ار سرعس ترميل الم ق  على أجهز  الرم يه تهق وأجهههز  اله ه ا . تهمه   

الأدا  بترليل الم ق  والتج يه على بعض الم اتل الت  تنثق على سرعس ترمهيهل 

الم ق ، م  اقتقاح حل   عمليس للتالب مل ههذي الهمه هاتهل وتهرهعهيهل سهرعهس 

 ترميل الصفرس.

 

 

 

Website Authority Checker 
http://www.seoreviewtools.com/website-authority-checker/ 

. تهمه    SEO Review Toolsهذي الأدا  الم اييس ه  أحد أدوا  الم ق  الهقا ه  

( بجاج عهلهى 111إلى  1هذي الأدا  بعمل تمييم عا  لعمعس م قعك وشهقته )مل 

 منشرا  ومماييس تميس شهق  رابط الم ق  وشهق  صفرا  الم ق  الداخليس.
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