
 

 

 
 

 
 
 
 

 األعمال على اإلنترنت التجارة و ممارسة 

 ؟ منتجاتك أين لك أن تبيع
      األسواق اإللكترونية:

 

  السلبيات: 
   فرض عموالت على

 المبيعات 
   محدودية التحكم في عرض

 المنتجات 
  كثرة المنافسة المباشرة 

 

 اإليجابيات: 
  وسهولةبسرعة    فتح الحساب 
  للتسويق والمبيعات  جهد أقل

 وأحياناً التوزيع 
  من العمالء ة كبيرشريحة  وجود

 األوفياء 
 المستهدفجمهور حصر أدق لل 

 

         متجر فيسبوك:

  السلبيات: 
   محدودية التحكم في عرض

 المنتجات 
  من   حشد سهولة الضياع في

 التجار 
 لى المحتوى  ة إكبير  حاجة

 المثير لالهتمام 
  تحديث   حاجة كبيرة إلى

 المحتوى مراراً 
  

 اإليجابيات: 
   دون عناء بفتح الحساب 

  بالعمالء   آهلةسوق 
  المباشرة  سوق جاذبة للمبيعات

عالقة  (البين التجار والعمالء 
 عميل) - تاجر

 إمكانيات أسهل للالستفادة من   
 للترويج  «المؤثِّرين» 

 
 

 

 

 

 

 

 الدفع؟ ب يقوموا كيف لعمالئك أن  
 بطاقات االئتمان على موقعك 

 ؟ اإللكتروني
أن تحمي خصوصية   كيف لك

هذه  رسوم   المعاملة؟ وما قدر
 ؟الخدمة

  سحوبات بنكية على موقعك  
 ؟ اإللكتروني

لها  ّصِ ح يُ العمولة التي  هو قدرما 
 خدمات الدفع؟   ومزود 

  الطرف الثالثمواقع: 
لها  حّصِ تُ العمولة التي  هو قدرما 

 ؟ منك هذه المواقع 

   المال المحفوظ في الهاتف
 : المحمول

عمالئك المئوية من  نسبة ال ما
ال مشكلة لهم في استعمال  الذين  

    ؟ هذه الوسيلة

 :نقداً عند التسليم 
كيف لك أن تؤمن سالمة المكلفين  

؟ وكيف لك أن  والتوصيل بالتسليم 
المبالغ  تضمن حصولك على 

 ؟ المالية كاملة 

 :بطاقة االئتمان عند التسليم 
 عمالئك؟  أمن  ضمن كيف لك أن ت

 منتجاتك؟  توصل م/سلِّ تُ كيف لك أن 
 :الشحنات 

بالنسبة    ما هي أنسب خدمة شحن
؟ هل ستعرض على عمالئك  لك

إذا بلغت مشترياتهم  شحناً مجانياً 
 ً  معيناً؟  سقفا

  :ًعلى اإلنترنت حصريا 
  توصيل  وسيلة أنسب  ما هي 



 

 

 

          موقعك اإللكتروني الخاص:

  السلبيات: 
  الكفاءة فيضرورة توفر  

تصميم المواقع اإللكترونية  
 ها بيانات وصيانتها وتحليل 

   ضرورة تحمل المسؤوليات
 المرتبطة بالدفع والتوزيع 

   صعوبة جذب الزوار إلى
 الموقع 

 

 اإليجابيات: 
  أكبر يكتسبها التاجرمصداقية 
   تحكم كامل في محتوى الموقع

 سير عملياته في و
   تحصيل إيرادات المبيعات

 دون نقصان كاملة 
 

 

وكيف لك   ؟ بالنسبة لك إلكترونية 
  من الخصوصية واألمنأن تض

 ؟ عند إجراء المعامالت 

 ف العميلمن طر  االستالم : 
كيف لك أن تضمن المناولة  

 ؟ ية االتصالمحدود منة واآل

 طرود  ال /  توصيلال ساعي
 : بريدية ال

  معينة تكلفة   ل العميلحمِّ هل ستُ 
ستقدمها أم  التوصيلمقابل خدمة 

  له مجاناً؟ 


