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منذ بدء النشاط التجاري في مجال التطبيقات في دكا - بنجالديش عام 2010، أصبح محمود إحسان مبدًعا 
رائًدا في إنشاء التطبيقات الترفيهية والتعليمية ألجهزة Apple iOS، مع ستة ماليين تنزيل حتى اآلن. 

تطبيقه األكثر شهرة هو قاموس اللغة العربية.

بالنسبة لمحمود، لم تتحول التنزيالت العالية إلى أرباح عالية تلقائًيا. يحب المستخدمون التطبيقات المجانية، 
ولكن القليل من المستخدمين من يدفعون للحصول على اإلصدارات التي تمت ترقيتها. لتحقيق أرباح من 

منتجاته، توجه محمود إلى اإلعالن داخل التطبيق، وخاصة وسيط عرض اإلعالنات AdMob. ويقول “إن 
AdMob بالتأكيد هو مفتاح النجاح في سوق الجّوال". "مقارنة بالمنافسين، فإنه يوفر تكلفة أعلى لكل 

ألف ظهور ومعدل تعبئة أفضل، وال يعرض سوى اإلعالنات المالئمة." 

"إذا لم نستخدم AdMob، فقد تنخفض األرباح 
المحققة بنسبة %40-30 وحيث ال يمكن لمنافسي 

AdMob توفير نفس نوع معدل التعبئة."
 محمود إحسان، 

مطور تطبيقات مستقل

مع اإلعالنات التي ستميز نموذج نشاطه التجاري، كان يبحث محمود دائًما عن سبل لزيادة األرباح للحد 
األقصى؛ عندما تم إطالق توسط AdMob في عام 2011، تبنى هذا النهج على الفور. ومّكن وسيط 

عرض اإلعالن هذا محمود من عرض اإلعالنات من مصادر متعددة، ووضع األولوية لإلعالنات ذات 
التكلفة الفعلية األعلى لكل ألف ظهور، وسريًعا ما أصبحت األرباح أعلى من %35-30 من استخدام شبكة 

AdMob وحدها. 

في نوفمبر عام 2013، طرح أيًضا اإلعالنات البينية بكامل الشاشة على تطبيقاته المجانية. وللحفاظ على 
انطباع المستخدم عالي الجودة، تظهر هذه اإلعالنات مرة واحدة فقط، عندما يفتح التطبيق. ولم تكن عملية 

التنفيذ صعبة - فقط استغرقت عملية تنزيل الشفرة ودمجها في تطبيقه األول 20 دقيقة فقط - ولكن كان 
التأثير كبيًرا. أصبحت نسبة النقر إلى الظهور أكبر بخمس مرات مقارنة بإعالنات البانر، والتكلفة لكل ألف 

ظهور أعلى 10 مرات كما هو متوقع. 

وفي عام 2014، عندما تم توسيع وسيط عرض إعالن التوسط مع تحسين الشبكة اإلعالنية والتكلفة 
المباشرة لكل ألف ظهور، ومنح الناشرين وصواًل فعلًيا لجميع مصادر طلب Google، شهد محمود قفزة 
إضافية بنسبة %30-20. وإجمااًل، تضاعفت األرباح باستخدام تبني ميزات التوسط واإلعالنات البينية.

يساعد GOOGLE ADMOB مطوري التطبيقات المستقلين على 
تحويل التنزيالت المجانية إلى أرباح.

حول محمود إحسان
 كان يعيش في األصل في دكا في بنجالديش، واآلن في ماليزيا	 

 ناشر رائد للتطبيقات التعليمية والترفيهية	 

 أكثر من 14 مليون مرة ظهور لإلعالن خالل شهر	 

األهداف
 استثمار المستخدمين المجانيين بفاعلية	 

 التأكد من اإلعالن داخل التطبيق يتبع المعايير األخالقية	 

 استثمار األرباح الزائدة في توسيع عرض التطبيق	 

المنهج
 	AdMob تنفيذ توسط 

 نشر تنسيقات اإلعالنات البينية بكامل الشاشة	 

 تمكين تحسين شبكة اإلعالنات والتكلفة المباشرة لكل ألف ظهور 	 
AdMob داخل توسط

النتائج
 	AdMob تنتج %60 من األرباح اآلن من 

 	 AdMob تنتج أكثر من %35-30 من األرباح باستخدام توسط 

 تحقق اإلعالنات البينية 5 أضعاف نسبة النقر إلى الظهور و10 	 
أضعاف العائد لكل ألف ظهور مقارنة باستخدام إعالنات البانر

 تنتج أكثر من %30-20 من األرباح باستخدام تحسين شبكة 	 
اإلعالنات

           لمحة سريعة

https://itunes.apple.com/en/app/arabic-dictionary-+/id400273783?mt=8
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اليوم، تحقق AdMob 60% من إجمالي األرباح اإلعالنية لمحمود. وتعني هذه األرباح أنه يمكنه 
االستثمار في تحسين منتجات نظام التشغيل iOS )يعمل حالًيا على دمج ميزة التعرف البصري على 

األحرف في تطبيقات القاموس(، وإنشاء إصدارات لنظام التشغيل Android، وتطوير المزيد من تطبيقات 
األلعاب المعقدة. ونظًرا ألنه يمكنه إدارة نشاطه التجاري القابل للنمو من المنزل، يمكنه قضاء المزيد من 

الوقت مع زوجته وابنه الرضيع. 

حيث يقول "يتمتع AdMob بأعلى معدل للتعبئة وتكلفة لكل ألف ظهور مقارنة بوسائط عرض اإلعالنات 
األخرى. أود أن أشّجع جميع المطورين على استخدام AdMob في تطبيقاتهم المجانية."

AdMob هو وسيط عرض اإلعالنات الرائد، ويحظى بثقة 
أكثر من 650 ألف تطبيق حول العالم. منذ عام 2006، يساعد 
AdMob المطورين في تنمية أنشطة تجارية ناجحة للتطبيقات 
باستخدام أشكال غنية لإلعالنات، والتوسط لعرض اإلعالنات، 

ومعدالت تعبئة هي األعلى في المجال. بفضل دمج برنامج 
Google Analytics في برنامج AdMob مباشرًة، يمكن 

للمطورين قياس أداء التطبيقات وتقسيم المستخدمين إلى شرائح 
لتحقيق الدخل بشكل ذكي. 

 	 للحصول على مزيد من المعلومات يرجى االنتقال إلى: 
http://www.google.com/admob

ADMOB حول         

          معلومات حول توسط 
ADMOB

توسط AdMob هي ميزة تتيح لك عرض اإلعالنات على تطبيقاتك 
من مصادر متعددة. ويمكنك هذا من زيادة معدل التعبئة وزيادة 

معدل تحقيق الدخل من خالل إرسال طلبات اإلعالن إلى شبكات 
 متعددة لضمان عثورك على أفضل شبكة متاحة لعرض إعالناتك. 

 	 للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى: 

https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/mediation

http://www.google.com/admob



