
تمّكن أحمد جرار - الذي يعيش في األردن - من تحقيق النمو بفضل Google. ولقد استقى إلهامه من الشركة ورسالتها والطريقة 
التي ساعدت بها في توصيل المعلومات إلى الجميع في شتى أنحاء العالم. وحتى في عمر مبكر لم يتجاوز 9 أعوام، عرف أنه يود 

العمل مع هذه الشركة يوًما ما.  

أحمد جرار هو اآلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركته المعنية بتطوير التطبيقات، Megabit، كما أنه ينسب الكثير من نجاحه إلى 
Google ومنتجاتها. ومع ذلك، لم يكن الطريق إلى النجاح سهاًل.

Android تحقيق حلم، على

جرار مبرمج ومصمم من ذوي الخبرة حصل على شهادة جامعية في مجال التكنولوجيا، وعمل في إحدى الشركات مطوًرا للبرامج؛ 
إال أن وظيفته لم تكن مصدر إلهام له في آخر المطاف. ووجد نفسه يمضي وقت فراغه في تعلم التفاصيل الدقيقة لحلول الجّوال 

المقدمة من Google، وتحديًدا نظام التشغيل Android وبرنامج AdMob، على أمل أن يحقق حلمه يوًما ما لتطوير تطبيقات 
مربحة لشركته الخاصة. وقّرر جرار متابعة شغفه والبدء في تطوير تطبيقات جّوال بنفسه. ومن منطلق إيمانه الراسخ برسالة 

Google الرامية إلى دعم مطّوري البرامج، ترك جرار وظيفته وبدأ في إنشاء تطبيقات تعمل على Android، مركًزا اهتمامه 
على Google لمساعدته في تحقيق حلمه. 

بعد أن ترك جرار وظيفته، واجه انتقادات ممن حوله؛ إذ شكك بعض األشخاص في نمو تطبيقاته لتصبح نشاًطا تجارًيا مربًحا يمكن 
أن يوفر له سبل المعيشة المريحة. ومع ذلك، كان جرار ال يؤمن بقدراته وحسب، بل وبشركة Google أيًضا.

في البداية، حقق جرار بعض النجاح مع تطبيقاته، ولكن ليس بما يكفي للعيش على أرباحها. وبرغم ذلك، لم يتملكه اليأس وواصل 
مساعيه حتى أسس شركة Megabit في عام 2014. وقد أتت مثابرته ثمارها؛ إذ أصبحت Megabit اآلن شركة تطوير 

تطبيقات ناجحة دولًيا، كما حقق تطبيقها Wallpapers for Chat نحو 4.2 مليون عملية تنزيل في 3 أشهر فقط. وفي نشاط 
يقتصر على تطوير ألعاب وتطبيقات جّوال لنظام التشغيل Android فقط، تأسست الشركة على ركائز من اإللهام والتجريب؛ فأًيا 

كانت الفكرة التي يحلمون بها، كان يتم تحقيقها وتطويرها. وتعاون أحمد مع شقيقه أمجد جرار الذي قدم له يد العون في جميع مراحل 
عملية التطوير، بما في ذلك تصميم واجهات المستخدم لجميع التطبيقات. واكتشف جرار أن نظام التشغيل Android قد منحه 

األدوات التي كان بحاجة إليها، مع ميزات مثل خدمة مراسلة السحاب من Google وGoogle App Engine، وشعر بالثقة 
.Google في االعتماد على نظام أساسي مدعوم من

الوصول إلى جمهور عالمي

لضمان موضع لها في مجال تطبيقات الجّوال، احتاجت Megabit إلى تنمية قاعدة مستخدميها. وواجهت Megabit تحدًيا في توسيع 
نشاطها ليتجاوز قاعدتها الرئيسية في األردن إلى بقية أرجاء العالم. وباالعتماد على أدوات Google فقط، تمّكنت Megabit من إحراز 

النجاح على الصعيد العالمي.  

وبمساعدة من أدوات الترجمة في وحدة تحكم مطّوري البرامج من Google، تمّكنت Megabit من توطين تطبيقاتها إلى أكثر 
من 14 لغة بسرعة وسهولة. وُتستخدم تلك التطبيقات اآلن في كل بلد تقريًبا حول العالم.

شركة Megabit تحقق نشاًطا تجارًيا ناجًحا للغاية للتطبيقات 
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Megabit نبذة عن

www.MegaBitApps.com •

األهداف

تحقيق مكانة مرموقة عالمًيا في مجال تطبيقات الجّوال• 

اكتساب المستخدمين على نطاق واسع• 

جذب المستخدمين والحفاظ عليهم• 

المنهج

 استخدام Google Analytics لتتبع المستخدمين النشطين • 
وتحسين األداء لزيادة معدالت الجذب

االعتماد على AdMob وحده في تحقيق الدخل• 

 •Google Play ترويج التطبيقات من خالل 

 استخدام خدمة مراسلة السحاب من Google إلرسال إشعارات • 
لحظية إلى المستخدمين وضمان عودتهم إلى تطبيقاتها

النتائج

 اكتساب نصف مليون مستخدم تطبيق جديد في شهر واحد، • 
و4.2 مليون في 3 أشهر

 تحقيق معدل تعبئة %100 داخل التطبيق منذ أيلول )سبتمبر( • 
2013

 زيادة األرباح بمعدل 5 أضعاف منذ الربع الثالث من عام • 
2013

"أرى أن تطبيقات الجّوال تمثل صناعة ضخمة. وأؤمن بأهمية تزويد المستخدمين 
بتطبيقات عالية الجودة لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم".

أحمد جرار، 
Megabit المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة
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تحسين التطبيقات لجذب المستخدمين

بعد نجاحها في التوسع عالمًيا والتواصل مع قاعدة كبيرة للمستخدمين، رّكزت Megabit على كيفية االستمرار في جذب هؤالء 
المستخدمين والحفاظ عليهم.

حضر جرار في عام 2014 أحد مؤتمرات قمة تطبيقات الجّوال في Google، حيث تعرف على الميزات الثرية المتاحة في 
برنامج Google Analytics لتحسين جذب المستخدمين. وبعد التحدث إلى الفريق مباشرًة، قرر جرار معرفة المزيد عن هذا 

البرنامج وتجربة استخدامه.

 Google باكتشاف كل اإلحصاءات القّيمة المتعلقة بالجّوال والتي حصلت عليها من خالل تنفيذ برنامج Megabit فوجئت
Analytics في تطبيقاتها. وبعد تمّكنها من االطالع على إجمالي عدد التنزيالت، وعدد من يستخدمون أًيا من تطبيقاتها في وقت 

معين، وسلوك المستخدم، وتدفق الشاشة، والمواضع التي يبدأ منها المستخدمون داخل التطبيق وتلك التي ينهون استخدامه منها، جنًبا 
إلى جنب مع خالصة مباشرة لإلحصاءات في الوقت الفعلي حول المستخدمين، تمّكنت Megabit من تحقيق فهم أفضل لكيفية 

تحسين تطبيقاتها لجني المزيد من األرباح. 

في ظل قضاء األشخاص للمزيد من الوقت في استخدام التطبيقات كل يوم، الحظ جرار إمكانات ال حصر لها في تطوير تطبيقات 
للجّوال وتحقيق دخل منها. وقال جرار في هذا الصدد: "أرى أن تطبيقات الجّوال تمثل صناعة ضخمة.   وأؤمن بأهمية تزويد 

المستخدمين بتطبيقات عالية الجودة لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم".

AdMob كسب المال من شتى أنحاء العالم باستخدام

في بادئ األمر، استعانت Megabit بنموذج اإلصدار الممّيز في توزيع التطبيقات؛ حيث يتم تحصيل رسوم من المستخدمين مقابل 
تنزيلها. وبعد أن الحظت الشركة نجاًحا محدوًدا، تحولت إلى نموذج اإلصدار المجاني، مع االعتماد على اإلعالنات التي تظهر 

داخل التطبيقات بداًل من ذلك. وشهدت Megabit نتائج مذهلة؛ إذ تمّكنت من اكتساب أكثر من نصف مليون مستخدم في كل شهر، 
 Megabit وحده في تحقيق الدخل، استخدمت AdMob وكذلك 4 آالف مستخدم في دقيقة واحدة باستخدام تطبيقها. و   باالعتماد على
مزيًجا من اإلعالنات البينية النصية والمصّورة والفيديو. وحققت Megabit - باستخدام AdMob - معدل تعبئة %100 عن الفترة 

الماضية التي بلغت عاًما ونصف عام؛ مما ساعد الشركة على تنمية أرباحها بمعدل 5 أضعاف.

في ظل هذه الزيادة في النمو واألرباح، يشعر جرار بسعادة بالغة للنجاح الذي شهدته Megabit مع AdMob، ويقول في هذا 
الصدد: "في Megabit، نحن نهتم بالجودة، ونرى أن Google AdMob سيحقق لك األرباح اعتماًدا على الجودة التي تقدمها. 

إذا كان التطبيق جيًدا، فستكسب قدًرا جيًدا من المال. وما تجنيه اليوم هو الحد األدنى؛ إذ سترتفع أرباحك من هذا الحد".

Google تحقيق النمو باستخدام

قال جرار عندما ُسئل عن أفكاره بشأن نمو شركته وعما إذا كانت Megabit ترى أن Google ستسهم في تعزيز نجاحها 
في المستقبل: "أنا ال أعتبر Google مجرد موّرد ]يزّودني باألدوات[؛ بل أرى أنها شريك؛ فكثير من األشخاص يعملون على 

عروضها إلدخال تحسينات. وال يهتم الموّردون اآلخرون إال بكسب المال، ولكن مع Google، هناك دائًما حل جديد، كما أنها تهتم 
حًقا بتحسين جودة حياة األشخاص".

AdMob هو وسيط عرض اإلعالنات الرائد الذي يحظى بثقة 
أكثر من 650 ألف تطبيق في مختلف أنحاء العالم.   منذ عام 

2006، يساعد AdMob مطّوري البرامج في تنمية أنشطة 
تجارية ناجحة للتطبيقات باستخدام أشكال اإلعالنات الغنية، 

وتوسط اإلعالنات، ومعدالت التعبئة العليا في المجال. بفضل 
 AdMob في برنامج Google Analytics دمج برنامج
مباشرًة، يمكن لمطّوري البرامج قياس أداء التطبيقات وتقسيم 

المستخدمين إلى شرائح لتحقيق الدخل بشكل ذكي.

   لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:
http://www.google.com/admob

ADMOB نبذة عن

باالعتماد على AdMob وحده في تحقيق 
الدخل، شهدت Megabit نتائج مذهلة؛ إذ 
تمّكنت من اكتساب أكثر من نصف مليون 

مستخدم في كل شهر، وكذلك 4 آالف مستخدم 
في دقيقة واحدة باستخدام تطبيقها. وفي واقع 

 AdMob باستخدام - Megabit األمر، حققت
- معدل تعبئة %100 عن الفترة الماضية التي 

بلغت عاًما ونصف عام؛ مما ساعد الشركة على 
تنمية أرباحها بمعدل 5 أضعاف.


