
 ةینورتكلإلا ةراجتلا
نیطسلف يف

يمقرلا لوحتلاو قیوستلا يف رضاحمو راشتسم– تاكرب دمحأ میدقت



؟؟ةینورتكلإلا ةراجتلا يھ ام

ءالمعلا عم لصاوتلاو عیبلا تایلمع يف تنرتنإلا مادختسا•
 نم نكلو ةیدیلقتلا ةراجتلا ةیلمعل ساكعنا يھ ةینورتكلإلا ةراجتلا•

تنرتنإلا لالخ
!رفص ةینازیم نم أدبت نأ نكمی ةینورتكلإلا ةراجتلا•



؟ةینورتكلإلا ةراجتلا عاونأ يھ ام

 ةلمجلاب عیبلا عقاوم لثم B2B ةیراجت ةئشنم ىلإ ةیراجت ةئشنم•
بتكلا مسق نوزامأ عقوم لثم B2C نوبز ىلإ ةیراجت ةئشنم•
تنرتنإلا لالخ نم لمعی نم لثم C2B ةكرش ىلإ كلھتسم•
Ebay لثمC2C كلھتسم ىلإ كلھتسم•



ةینورتكلإلا ةراجتلا تاّزیم يھ ام

 لود ،لكك ةلود ،لكك ةنیدملا( ربكأ ةفدھتسم ةئف ىلإ لوصو•
!لزنملا نم نییالم ىلإ لوصولا نكمی يأ )ىرخأ
يراجت لحم راجئتسال ةجاح ال :فیلاكتلا يف ریفوت•
ةفدھتسملا ةئفلا ىلإ انتانالعإ لصت يناوثب :عرسأ لوصو•
 نیعئابلاو نئابزلا نیب لھسأو لضفأ لصاوت :لضفأ ةمدخ•



ةینورتكلإلا ةراجتلا تاقیبطت يھ ام
 عیبو ءارش
تاجتنملا

تاراقعلا عیب

ينورتكلإلا كنبلا
 تامدخلا عیب

 تابیردتلاك
جماربلاو

 داریتسالا
ریدصتلاو



ةینورتكلإلا ةراجتلا تاوطخ يھ ام

جتنملا ضرع
ةمدخلا وأ

 وأ جتنملا بلط
ةمدخلا

 لباقم عفدلا
 وأ جتنملا

ةمدخلا
وأ ةمدخلا لیصوت

جتنملا
 دعب ام ةمدخ

عیبلا

 ةمدخلا عاجرإ
يف جتنملا وأ
 كانھ ناك لاح

للخ



ةینورتكلإلا رجاتملا عاونأ
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لئاسو لالخ نم رجاتم
يعامتجالا لصاوتلا

Market
Place

12

اھكلمن عقاوم

3



يعامتجالا لصاوتلا لئاسو لالخ نم رجاتم

مارغتسناوكوبسیفلاك يعامتجالا لصاوتلا تاصنم لالخ نم نوكت•
ةیناجم اھئاشنإ ةفلكت•
عفدلا دحل ،تالسارم ،راعسأ عضو نم ،رجاتلا تازیھجت لماكب ةزھجم•
مارغتساو كوبسیفلل ةكیرش عقاوم عم اھطبر نكمی•



مارغتسنالاو كوبسیفلا لالخ نم رجاتملا تاددحم
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نالعإلل ةفلكتلا
ىلعأ

1
ةحفصلا كلمت ال

2
عبتت نأ بجی تاجتنملا

مارغتسناو كوبسیفلا نیناوقل

3



Market Place ـلا

راجتلا نم انریغ عم ةینورتكلإ ةراجت تاصنم يف عئاضبلا عضو يھ•
ةیناجم نوكت بلغألاب تاجتنملا عضو ةفلكت•
رجتملا نیناوقل نیعبات نوكن•
ةیلاع ةسفانملاف انریغلو انل تاجتنملا نم دیدعلا كانھ•
ءارشلاو قّوستلل عقوملا نوروزی نورئاز كانھ•
دّوزملا مسا نم رثكأ ةعاضبلاب نومتھی نئابزلا•
..Amazon, Ebay, Etsy ..etc :ةلثمأ•



MARKET PLACE لالخ نم رجاتملا تاددحم
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ءانب عیطتست ال
 كنئابزل ةمئاق

1
رجتملا كلمت ال

2
عبتت نأ بجی تاجتنملا

مارغتسناو كوبسیفلا نیناوقل

3



Own Website اھكلمن عقاوم

عقوملا ءاشنإب موقت ىتح ةیادبلا يف ةفلكتل بلغألاب جاتحت•
بلغألاب عقاوم ينقتب ةناعتسالل جاتحت•
يب ةصاخلا ةیراجتلا ةمالعلا مسا لمحی رجتملا•
دحأ نیناوقل عبتن ال•
نحن انم جتنملا ءارشل يتأی نوبزلاو اندحول نیدجاوتم•
انل مھئالو بسكل ةصرف كانھو دّوزملابو ةعاضبلاب نومتھی نئابزلا•
رح لكشب مھعم لصاوتلاو اننئابزل ةمئاق ءانب عیطتسن•
اننئابز بلجل لمعلا انیلع بجی•



؟ةینورتكلإلا ةراجتلا ملاع لوخدل ةبسانملا ةقیرطلا راتخأ ىتم

ةیراجت ةمالع ءانب مأ طقف ةراجتلا وھ لھ ،عیبلا نم فدھلا ىلع دمتعت•
اھب ءدبلا دون يتلا ةینازیملا ىلع دمتعت•
اھیلإ لوصولا دَون يتلا ةفدھتسملا ةئفلا ىلع دمتعت•



ةمھم ماقرأ
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57.4% 52% 45%

!"
"*(طسلف #

تنرتنإلا يمدختسم
!"
"*(طسلف #

يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يمدختسم
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ةیكذلا فتاوھلا يمدختسم
!"
"*(طسلف #



نیطسلف يف ةینورتكلإلا ةراجتلا تایدحت

ينورتكلإلا عفدلا01

لیصوتلا02

ةینورتكلإلا ةراجتلا ةیمھأب يعولا03



نیطسلف يف عفدلا ةیلآ
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ازیفلا تاقاطب
1

مالتسإلا دنع عفدلا
2

PALPAY
3

 ةیكنبلا ةظفحملا
لیابوملا  ىلع

4



مالتسإلا دنع عفدلا لكاشم
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ةفلكت رثكأ
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ةعرس لقأ  رطاخملاب فوفحم



Market Places ةینیطسلف



كوبسیفلا ىلع ةینیطسلف ةینورتكلإ رجاتم تاحفص


