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هـي الـطريـقة الـلي تـدفـع فـيها لـلمنصة عـلى كـل اتـخاذ إجـراء ”ظـهور، مـشاهـدة.. إلـخ“ مـن 

ِقـبل الجـمهور المسـتهدف، اسـتراتـيجية الـدفـع هـي الـلي تـحّقق لـك أقـصى اسـتفادة ُمـمكنة 

من كامل ميزانية إعالنك، ولكن بشرط أن تختار االستراتيجية المناسبة لهدفك اإلعالني.

Sahl Alansari

وش يعني استراتيجية دفع؟



إعالنات تويتر 
Twitter Ads
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Sahl Alansari

استراتيجيات الدفع في إعالنات تويتر 1

Autobid / عرض السعر التلقائي

يـختار تـويـتر عـرض الـسعر الـتلقائـي الـمناسـب لـضمان دخـولـك لـلمزاد 
اإلعـالنـي بـعرض تـنافسـي، هـذه االسـتراتـيجية مـناسـبة لـلُمعلن الـخبير، 
وللحمالت ذات التكلفة العالية لتحقيق أعلى ظهور ُممكن تحقيقه.

Target Cost / عرض السعر المستهدف

Maximum bid / أقصى عرض سعر

تحـديـد سـعر مـتوسـط الـتكلفة الـيومـية الـفعلية لـلمؤشـر السـتهداف 
سـعر محـدد، مـناسـبة لـبدايـة الحـملة بـأعـلى سـعر مـتوسـط لـلحصول 

على أقل تكلفة فعلية داخل نطاق السعر المستهدف أو أقل منه.

هـذه االسـتراتـيجية تـمكنك مـن الـتحكم بـمبلغ الحـملة واخـتيار الـتكلفة 
الـمراد دفـعها بـالـضبط، مـناسـبة لـلُمعلن الـخبير والـلي مـتأكـد بـتحقيق 

هدف الحملة بتكلفة محددة لكل مشاهدة للفيديو مثًال.



مدير إعالنات تيك توك 
TikTok Ads Manager
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Sahl Alansari

استراتيجيات الدفع في إعالنات تيك توك 2

Cost Cap / الحد األقصى للتكلفة

اخـتيار مـتوّسـط تـكلفة ُمحـدد، تـيك تـوك سـُيحاول الـبقاء فـي نـفس 
نــطاق الــتكلفة المحــددة مــن قــبلك؛ أقــل أو أعــلى بــنطاق بســيط، 
مــناســبة لــإلعــالنــات الــموســمّية بــحكم عــدم ثــبات الــتكلفة لــكثرة 

الُمعلنين، وتتوّفر فقط في إعالنات التحويل للموقع أو التطبيق.

Lowest Cost / أقل تكلفة

Bid Cap / الحد األقصى للمزايدة

تحـديـد تـكلفة ُمحـددة لـلوصـول لـلمؤشـرات المسـتهدفـة بـأقـل تـكلفة 
ُمــمكنة فــي الــمزادات اإلعــالنــية مــع الــُمعلنين اآلخــريــن، ُمــناســبة 

إلعالنات الميزانيات المنخفضة اللي ترّكز على الوعي والظهور.

ُيـحافـظ تـيك تـوك عـلى مـتوسـط الـتكلفة لـكل نـتيجة؛ لـيكون أقـل مـن 
الـمبلغ الُمحـدد مـن قـبلك، مـناسـبة لـلتحُكم أكـثر بـتكلفة كـل نـتيجة، 
بشرط أن تكون على معرفة بنطاق التكلفة الفعلّية في تلك الفترة.



مدير أعمال سناب شات 
Snap Business Manager
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Sahl Alansari

استراتيجيات الدفع في إعالنات سناب شات3

Auto-Bid / التكلفة التلقائية

الـسماح لـسناب شـات بـوضـع تـكلفة كـل مـؤشـر نـيابـًة عـنك فـي نـطاق 
مــيزانــية حــملتك وجــمهورك المســتهدف، مــناســبة للحــمالت ذات 

التكلفة العالية لتحقيق أعلى ظهور ُممكن لإلعالن.

Target Cost / التكلفة المستهدفة

Max Bid / التكلفة األقصى

تحـديـد سـعر مـتوسـط السـتهداف الـتكلفة الـفعلية لـكل مـؤشـر أو أقـل 
مـنها، مـناسـبة للحـمالت الـلي تسـتهدف تـحقيق مـؤشـرات أداء محـددة 

مثل رفع الشاشة لألعلى وحمالت التتُبع وإعادة االستهداف.

اخـتيار الـسعر األقـصى الـمراد دفـعه لـكل مـؤشـر بـالـضبط، سـناب شـات 
ســُيحاول الــوصــول لــسعر أقــل مــنه فــي الــمزاد اإلعــالنــي بــناًء عــلى 
مــعطيات حــملتك مــن مــحتوى واســتهداف، مــناســبة لــلُمعلن الــخبير 

واللي عنده مؤشر محدد يستهدف تحقيقه أو أعلى منه.



مدير أعمال فيسبوك 
FB Business Manager
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Sahl Alansari

4

Lowest Cost / أقل تكلفة

تـحقيق أقـصى نـتائـج مـمكنة فـي نـطاق مـيزانـية حـملتك مـن خـالل 
الــُمزايــدات اإلعــالنــية األقــل تــكلفة، مــناســبة لــإلعــالنــات مــنخفضة 

الميزانية، ومناسبة عند استخدام خيار الميزانية اإلجمالية. 

Cost Cap / الحد األقصى للتكلفة

Bid Cap / أقصى عرض سعر

استراتيجيات الدفع في إعالنات فيسبوك

تـحقيق أقـصى نـتائـج مـمكنة فـي نـطاق مـتوسـط الـتكلفة الـفعلية، 
مـناسـبة لـإلعـالنـات ذات الـتكلفة الـعالـية لـلتحُكم بـالـسعر الـمتوسـط 

لكل تكلفة، ومناسبة عند استخدام خيار الميزانية اليومية.

تـحُكم أكـثر بـسعر الـتكلفة فـي الـمزاد اإلعـالنـي، ووضـع الحـد األقـصى 
لـسعر كـل تـكلفة، مـناسـبة لـلُمعلن الـخبير بـأسـعار مـزادات إعـالنـات 

فيسبوك وعلى معرفة بمعدالت التحويل والمؤشرات المتوقعة.



إعالنات جوجل 
Google Ads
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Sahl Alansari

استراتيجيات الدفع في إعالنات جوجل 5

Target CPA / تكلفة اإلجراء المستهدفة 

اخــتيار ســعر مــتوســط الســتهداف عــرض ســعر محــدد لــلتحويــالت أو 
أقـل مـنه، مـناسـبة للحـمالت الـتي تهـدف إلـى تحسـين مـعدل الـتحويـل 

لصفحة معينة من الموقع وتستهدف مؤشرات تحويل محددة.

 Target CPM / التكلفة المستهدفة لكل ألف ظهور

Manual CPC / عرض سعر النقرة اليدوي

تحـديـد الـسعر المسـتهدف لـتكلفة كـل نـقرة يـدوًيـا، مـناسـبة لحـمالت 
زيـارات الـموقـع وحـمالت الشـبكة اإلعـالنـية GDN، وبـاألخـص حـمالت 

البحث والكلمات المفتاحية بعد معرفة سعر كل كلمة مستهدفة.

تحـديـد الـسعر الـمتوسـط الـمراد دفـعه مـقابـل كـل ألـف ظـهور لـإلعـالن، 
واسـتهداف الـوصـول لـلتكلفة الـفعلية أو أقـل مـنها، مـناسـبة لحـمالت 

زيادة الوعي وضرورية في حمالت يوتيوب الغير قابلة للتخطي.



Sahl Alansari

استراتيجيات الدفع في إعالنات جوجل *5

Maximize Conversions / الحد األقصى للتحويل

Maximum CPV / الحد األقصى للمشاهدة

Maximize Clicks / الحد األقصى للنقرة

تـحقيق أكـبر عـدد مـمكن مـن الـنقرات تـلقائـًيا ضـمن نـطاق مـيزانـية 
حــملتك، مــناســبة لــخيار الــميزانــية الــيومــية وُتــعتبر االســتراتــيجية 

األفضل في حمالت النقرات واستهداف زيادة عدد الزيارات.

تـحقيق أكـبر عـدد مـمكن مـن الـتحويـالت تـلقائـًيا لـلموقـع أو تحـميل 
الـتطبيق، وسـيتم صـرف الـميزانـية الـيومـية للحـملة بـالـكامـل، مـناسـبة 

لحمالت التحويل ذات التكلفة العالية لتحقيق أعلى معدل ُممكن.

تحـديـد الـسعر األقـصى الـمراد دفـعه لـكل مـشاهـدة، ويـتم احـتساب 
الـمشاهـدة بـ30 ثـانـية أو كـل تـفاعـل مـن قـبل المسـتخدم؛ أيـهما أوًال، 
مناسبة لحمالت يوتيوب المخصصة والقابلة للتخطي بعد 5 ثواٍن.



مدير حمالت لينكد إن 
Linkedin Campaign Manager
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Sahl Alansari

استراتيجيات الدفع في إعالنات لينكد إن6

Maximum Delivery / الحد األقصى التلقائي  

يــتكّفل لــينكد إن بــتقديــم عــرض ســعر تــلقائــي لــكل مــؤشــر بحســب 
مــيزانــية حــملتك، مــناســبة للحــمالت الــلي تســتهدف تــحقيق أعــلى 

ظهور ممكن لإلعالن بإستخدام كامل ميزانية الحملة.

Target Cost / التكلفة المستهدفة

Manual Bidding / عرض السعر اليدوي

تحــديــد الــتكلفة المســتهدفــة لــكل مــؤشــر، وســيعمل لــينكد إن عــلى 
تـحقيق أكـبر قـدر مـمكن مـن الـنتائـج مـع الـبقاء ضـمن نـطاق الـتكلفة 
المسـتهدفـة، مـناسـبة للحـمالت ذات الـتكلفة الـعالـية السـتقرار تـكلفة 

كل مؤشر.

اخـتيار الـسعر الـمراد دفـعه لـكل مـؤشـر، هـنا تـتحّكم فـي الـتكلفة أكـثر 
ولــكن مــمكن الحــملة تــحقق نــتائــج أقــل مــقارنــًة بــاالســتراتــيجيات 
األخـرى، مـناسـبة لـلُمعلن الـلي عـلى مـعرفـة بـاألسـعار المسـتخدمـة فـي 

مزادات لينكد إن.



شكــًرا لكم 
موفقين ..

Linkedin: @SahlAlansari


