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 اإللكترونية



 التجارة اإللكترونية

 التجارة اإللكترونية

البيع عن طريق 
 األنترنات

Cybercommerce البيع اإلفتراضي 

 مبيعات  اإلنترنات

 البيع عن بعد



 التعريف 
 
 

 يمكن أن تعرف التجارة اإللكترونية 
 على أنها مجموعة األساليب و الوسائل

 الخاصة بالبيع والشراء بين طرفين 
 .على األنترنات 

Sources d'image:http://techloy.com/promoted/take-the-
techloy-e-commerce-industry-survey/ 



 مختلف أنواع التبادل
 Business to »أو ما يعرف ب“ عمل مع عمل”بين مؤسسات أو •

Business » ou B2B 
 
 
 
 

 ”  بحريف مع حريف ”بين الحرفاء أو ما يعرف •
 2C Cأو

  « Business to”  بين المؤسسة و الحرفاء أو ما يعرف ب 
   Comsumers » 

B2C 
 



 تقييم التجارة اإللكترونية   

المسافة  (خدمات التوصيل  هو أمر جيد •
  ) ...,الوزن ,
 
 منتجات ذات جودة متوسطة •
 
 منتجات يسهل وصفها•

 منتجات صناعية ذات جودة عالية•
 
 الخدمات و المنتجات مخصصة•

 
 تحتاج المنتجات تجربتها بصفة شخصية•



 تجربة الحريف 
 أرغب في شراء منتج 

 أقوم ببحث على اإلنترنات

 أعثر على موقع تجارة إلكتروني

المنتجات المتوفرة أتفحص  

 أقارن األسعار

 أقرأ تعليقات و أراء الحرفاء السابقين

 أختار المنتج الذي أرغب فيه و أضيفه الى السلة اإللكترونية  

 أقوم بالدفع اإللكتروني

 أحصل على توصيل البيع و تاريخ اإلستالم

التاريخ المحددة أحصل على الطلبية يف  



 أمثلة عن مواقع التجارة اإللكترونية
 
 

 دار الفخر•
 فساتين األميرات •
 Awsawbأقمصة شخصية •

 



 الوصول الى الموقع: المرحلة األولى



 إختيار المنتج: المرحلة الثانية



 إدخال المعلومات الخاصة بالشاري:المرحلة الثالث



الدفع المؤمن: المرحلة الرابعة   



 أمثلة عن مواقع التجارة اإللكترونية
 
 

 دار الفخر•
 فساتين األميرات •
 Awsawbأقمصة شخصية •

 



 الوصول الى الموقع: المرحلة األولى



 إختيار المنتج: المرحلة الثانية



الطلبية: المرحلة الثالثة  



 أمثلة عن مواقع التجارة اإللكترونية
 
 

 دار الفخر•
 فساتين األميرات •
 Awsawbأقمصة شخصية •
 



 الوصول الى الموقع: المرحلة األولى



 إختيار المنتج: المرحلة الثانية



 تحديد التفاصيل الخاصة بالمنتج: 3المرحلة 



 إضافة بعض التفاصيل الى المنتج و اإلختيار



 تأكيد الشراء: المرحلة الخامسة 



تأكيد الشراء: المرحلة الخامسة   



 إدخال معلومات الشاري 6المرحلة  



 إدخال معلومات الشاري:    6المرحلة



 تأكيد الطلبية :       7المرحلة



الدفع على األنترنات:  8المرحلة  



 التأكيد:9المرحلة 



 الفائدة بالنسبة للحرفاء
 أدوات اإلختيار المسبق•
 إمكانية البحث عن أسعار مناسبة•
 ال يوجد أي ضغط على التجار •
 ربح للوقت •
 عروض متجددة و محدثة•
 ال يوجد تنقل عند البحث•



 تجربة المؤسسة
 جاءت الطلبية

 أتأكد من المعلومات الخاصة بالحريف

 أتأكد من الدفع المؤمن

تأكيد لوصول الطلبية  أرسل  

 أبحث عن المنتج في المخزن الخاص بي

 أجهز المنتج و أغلفه

 أرسل المنتج عبر البريد مع إرفاق الوصل معه



 مالمح من خلف الستار لمواقع تجارة إلكترونية
 مرطبات كيم خلف األضواء•
 مرطبات كيم أمام األضواء•











 إمثلة عن مواقع التجارة اإللكترونية
 

 مرطبات كيم خلف األضواء•
 مرطبات كيم أمام األضواء•
 













 الفوائد التي تعود بها على المؤسسة
 .تفتح نافذة على العالم •
 قابلية إستخدام أكبر•
 الوصول الى أسواق أكبر•
 تخفيض كلفة التعامالت الخاصة بالسحب المالي •
 إنتاجية أحسن•
 تواصل أكبر و أفضل مع الحرفاء•
 تعامالت مالية أسهل•
 تسجيل المعلومات أوتوماتيكيا•



 
 إطالق مؤسسة تجارة إلكترونية



 مكونات عملية تحويل تجارية 
 
 

 الحرفاء

الخدمات ا
 اإللكترونية

 سلة الشراء

 
 

خدمات و 
 وسائل الدفع

 اإليصال الرقمي

 سجل الدفع



 مكونات موقع تجارة إلكتروني
 /  موقع إلكتروني•
 عنوان بريد إلكتروني•

• Une interface web et interface marchand 
• Un kit marchand 

 شهادة ضمان إتماني•
 :المحتوى•

 مواصفات العرض― 
 ) .الصور,النصوص  (طريقة توزيع و عرض المنتجات ― 
 شروط البيع و الشراء―
 الشروط القانونية إلستعمال الموقع―

 



 فتح موقع تجاري
 تطوير موقع تجاري -1

إختيار حلول الدفع اإللكتروني   2- 

 الموقع الحاضن للمؤسسة -3 

 الحصول على شهادة إلكترونية -4 

 مناقشة العقد مع البنك و البريد -5

 إدخال خاصية الدفع عن طريق اإلنترنات -6



 موقع تسوق
الموقع اإللكتروني و الفضاء اإللكتروني الخاص بالتسوق عبر •

 :األنترنت يمكن إن يفتح بطريقتين 
( محترفة عن طريق مؤسسة إعالمية / سواء بإعتماد طريقة مهنية― 

 أو...) ,أسعار مرتفعة,خيارات الدفع
 سعر غير م( بإعتماد طريقة غير محترفة ―

 بإستععمال برمجيات التجارة اإللكترونية أو ) رتفع
 



 الدفع اإللكتروني 
 :خياران •

وسيلة دفع أمنة .بطاقة بنكية خاصة من المؤسسة النقدية التونسية1.
 .و مضمونة

 
 

 الدينار اإللكتروني الخاص بالبريد التونسي2.



 وسائل الدفع اآلمنة
 
 

وسائل الدفع اآلمنة  و المضمونة توفر قابلية الدفع المضمونة و •
 .اآلمنة في إطار موثوق به

 
 
 

 :توجد مراحل عديدة حتى تتأكدي من إتمام عملية البيع•

• http://www.clictopay.com.tn/ 



 وسائل الدفع اآلمنة

• http://www.clictopay.com.tn/ 



 الدينار اإللكتروني
 
 

 :البريد التونسي يقترح عمليات الدفع التالية •
 بطاقة الدينار اإللكتروني •
 البطاقة البنكية للبريد•
  VISA International بطاقات فيزا الدولية•
 Mastercard International بطاقات  الماستر كارد الدولية•

http://e-dinar.poste.tn/fr/ 



 الدينار اإللكتروني
http://e-dinar.poste.tn/fr/ 



 للدفع من الخارج  PayPalطريقة 
•PayPal  هذا الموقع هو األكثر إنتشارا و إستعماال. هو الحل للدفع ن طريق اإلنترنات  .

 .من إستالم األموال و دفع األموال عند القيام بعمليات شراء PayPalيمكن ال 

 
 خدمات متعددة اللغات•
 .و متعددة العملة  
 .موقع مضمون و سهل اإلستعمال •
 توجد تقنية الدفع الخاصة بطريقة•
 في معظم مواقع التجارة اإللكترونية  

 .في العالم

http://www.businessdirect.bt.com/articles/help/managing-
your-order/checking-out-via-paypal-5923.html 



 وسائل الدفع األخرى



 إستضافة الموقع
•www.monemagasin.com.tn 
 
 وسائل الدفع المجانية •
 
 المزودين للخدمة و خدمات األنترنات: المتدخلين •

 

http://www.monemagasin.com.tn/


 فتح حساب إلكتروني 
 :خيارات الدفع للمواقع الحاضنة للموقع •

moi@monemagasin.com.tn 
 :الخيارات المجانية •

mailto:moi@monemagasin.com.tn


 شهادة إلكترونية 
 تم إطالقها من قبل الشبكة الوطنية للشهائد•
 (ANCE)اإللكترونية  

 
 الرمز التالي يوضع على ذمة /الشعار •

 المواقع التي تحتوي على طرق دفع مؤمنة 
 (ANCE)و التي لديها شهادة 



مؤسسات 
 إعالمية 

مزودين 
للتواصل و 
خدمات 
 اإلنترنات

الفرع 
الوطني 

للشهادات 
 اإللكترونية

مؤسسات 
 نقديات تونس

البنوك 
 التجارية

خدمات 
 البريد



 أنواع  المغازات اإللكترونية 

 :الموقع المخصص 
مخصص مع عنوان واب موقع هو •

 .جديد
الحاجة إلى تصور جديد و عناية •

 .مميزة و حرفية بالموقع
 على الحرفاء التوجه الى الموقع •
 ال توجد عمولة •
 هوية محددة •
 ليونة كبيرة •

 :الحساب الخاص 
مخصص في موقع موجود  حساب•

 و خاص 
تصور محدد و مسبق و عناية •

 مضمونة بالحساب 
 للحساب شبكة حرفاء محددة•
  % 10الى   3%عمولة تتراوح بين •
 هوية محددة مسبقا •
 حد أدنى من الليونة •



 مواقع التجارة يدوية الصنع

 525قام الموقع بإسترجاع  2011في •
 .مليون دوالر مبيعات

مليون مستعمل مسجل  15لديها اآلن •
 .و منخرط

بائع  875000موقع السوق يستقبل •
 .بلد 150من 

صفحة تم تصفحها في أفريل  1,32•
2012 

مليون زائر في شهر فقط كحد  42•
 2012متوسط في 

 .مليون بضاعة تم بيعها 13أكثر من •

 2012عضو في   180000•
  
 2012حرفي في  25000•
 
 مليون زائر شهريا 1,5•
 
 منتج معروض للبيع 560000•

 

 مليون عضو 1,7•
  
 منخرط مسجل  130000•
 
 مليون منخرط  100•
 
مليون صفحة يتم زيارتها  100•

 .شهريا
 
 مليون زائر 7•
  
 مليون منتج معروض للبيع  2•

www.alittlemarket.com fr.dawanda.com 
fr.etsy.com 



 فتح موقع للتجارة اإلكترونية 

مغازة 
إلكترونية 

ETSY 
شروط 

 عامة للبيع
منتجات 

 للبيع
خصائص 
حساب 
 البائع

حساب 
Paypal  



 عوامل نجاح المغازة اإللكترونية
 .صورة جميلة للمنتجات المعروضة للبيع•
 قصير ولكن وصفي عنوان•
 :المواصفات•

 .وصف للمنتج الخاص بمؤسستك  1.

 قصة قصيرة تصف كيفية إنتاج2.
 التي تلهمك و لماذا ,اإلشياء,البضاعة 

 .تحبينها 
 مقاسه ,وزنه : خصائص منتجك . 3
 ...,الطول ,األبعاد ,



 Etsyأستعملي مرجع مؤسستك في موقع 

•Les  Tags تعتبر كلمات أو أوصاف تساهم في العثور على 
 .منتجك بسهولة  
اإلختيارات هي أمور حاسمة و لديها تأثير مباشر حول تواجد •

 .المنتجات عند القيام باإلبحاث في موقع ما
 .باللغة اإلنجليزية Tags أضيفي أكثر كم ممكن من •

 



ETSY الموارد المتوفرة في موقع 
:  ETSYالبدء بإستعمال موقع •

http://www.etsy.com/blog/fr/files/2011/09/SeLancerSurEtsy_web.pdf 

  /8097www.etsy.com/teams:المجتمع الناطق بالفرنسية•
 www.etsy.com/teams/5002 :الناجح ETSYفريق •

 etsy.me/manuel-vendeuretsy.me/thesellerhandbook (en anglais) : :كتيب البائع•
 

• Quit Your Day Job Series: etsy.me/quityourdayjob (en anglais) 
 

 etsy.me/shop101 (en anglais): 101متجرك •

 etsy.me/fixer-ses-prix :فن التسعير •

 etsy.me/conseils-merch :نصائح البيع•

http://www.etsy.com/teams/8097
http://www.etsy.com/teams/8097


1النشاط   
 . ETSYبيع صور حرفية و إبداعية في موقع •
من خالل تتبع المراحل  ETSYخلق مغارة إلكترونية في موقع •

 .التي تم ذكرها أعاله
و الصور سوف يتم تقديمها   PayPallالمعلومات حول حساب •

 .في ورقة النشاط 



 2النشاط 
 بيع الحلي في الفيس بوك •

 
 فتح حساب فيس بوك•
 

Image Source: 
http://www.djerbaexplore.com/museum-bijoux-
parures-tunisie.html 



أحسن الفضاءات الخاصة بالمواقع التي تهتم بمساعدة 
 المؤسسات الصغرى و المتوسط



 أمثلة للمواقع التي تم فتحها عن طريق 



 
 
 
 التصرف في مغازة اإللكترونية . 8•



 اإلعداد لبيع منتج 
 :يجب تحضير •
 الصور •
 إسم المنتج•
 مواصفات المنتج•
 سعر مناسب و تنافسي •
 شروط البيع•
 طرق التوصيل •



 الثمن المناسب 
 مالحظة و تحليل السوق الذي   1 

 سيتواجد فية المنتج الخاص بك 
 .حتى تتمكني من تحديد السعر المناسب 

 القيمة حتى“ مقترح”تحسين 2 
 تتمكني من رفعه الى أقصاه 

 .   تحديد سعر و هيكلة جذابة 3 



 إرسال المنتجات 
 إنفتحي على السوق الدولية •
إستقري بالقرب من مركز بريد سواء البريد •

 ...,FedEx.DHL.TNT.Armax,السريع
 .حتى تتمكني من معرفة األسعار عبر البريد

 إستعملي وسائل بسيطة إلرسال المنتج•
 .الخاصة بك 

 



 عززي من تواجد منتجاتك و خدماتك 
 إستثمري في صورة جيدة •
 .أحسني وصف المنتجات و الخدمات التي تقدمينها •
 إستخدمي وسائل التواصل اإلجتماعية في التسويق •
 إستثمري الوقت و الجهد في العالقات مع الحرفاء•
 إستخدمي أسلوب جيد و ديناميكي لإلجابة•
 .على األحداث المختلفة الخاصة بالحرفاء 

http://talkaboutsocialmedia.wordpress.com/2012/05/21/your-
social-media-marketing-strategy-these-are-the-tools-you-need/ 



 العالقة مع الحرفاء
 إبقي على إطالع بإحتياجات الحرفاء•
 تابعي و تحكمي في تعليقات •

 و تقييم الحرفاء
 إبقي دائما إيجابية و مبتسمة•
 قييمي رضا الحرفاء من خالل•
 طرح األسئلة 
 عاملي الحرفاء األوفياء بصفة •

 .  من خالل عروض خاصة



 أمور إدارية و مالية أخرى
 .تسجيل و تحديد المواقع الحاضنة •
 
أدخلي التفاصيل الجبائية و الضرائب  (إعتمدي الفوترة اإللكترونية •

TVA. ( 
 
 .تابعي التعامالت المالية و أحتفظي بملف تقييمي بصفة منظمة•



 النشاط
 نشاط التسويق •
 البحث و التسجيل على صفحات اإلنترنات •
 التأكد من التواجد في وسائل التواصل•
 )  تويتر,الفيس بوك(اإلجتماعي 

 التواصل بالبريد اإللكتروني مع الحرفاء
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 أوريان غارسيا
مؤسسة 

lentillesmoinchere 
 أم لطفلين



 مركز صديقة
 مشغل حرفي •
 مغازة على األنترنت•
 مغارة•
 معارض و ورشات حرفية للتشجيع على األشغال الحرفية •
 

زاولت : صديقة كسكاس
تعليمها بمعهد الفنون 

الحرفية بتونس ثم قامت 
بدورة تكوينية في النقش 

على البلور  في إيطاليا في 
منطقة مورانو بالقرب من 

عند عودتها من . فينيسيا
إيطاليا أطلقت مشغل للبلور 
المنقوش في تونس و هو 
نشاط أهمل في تونس 

XIVe القرن 



:نيكول   
إنتقلت مع زوجها و  2009   في جانفي 

بالرغم من الطقس . طفليها الى باريس 
قامت بالبدء بإلتقاط الصور و إضافتها على 

   www.littlebrownpen.com.( )مدونتها

بدءت الصور تتلقى في نجاح كبير و ساهم 
ذلك في تطور هذه المدونة الى موقع لبيع 

تمكنت نيكول من . الصور على األنترنات
تجميع صور عديدة حتى تمكنت من نشر 

 « Paris in Color » كتاب

http://www.littlebrownpen.com/


 
 

 تعزيز إمكانياتك 



 نّمي و عمقي محبتك لعملك

نوعية منتجك تعكس مدى محبتك •
 .لعملك 

اإلحساس بالرضا هو أمر أساسي •
 .لتحقيق النجاح

شاركي محبتك لعملك مع األخرين •
و حافظي على الصفحة الخاصة 
بك على الفيس بوك أو المدونة 

 .  الخاصة بك



 تميزي عن البقية 

عدد الحرفاء الدين يبحثون عن •
 .منتجات متميزة في تزايد مستمر

 
التطوير المتواصل لمنتجك يجعل •

 .الحرفاء أكثر رغبة في شرائه
 
تحدثي على تاريخ مؤسستك حتى •

 .تتوطد عالقتك بحرفائك

Source d’Iamge: 
http://www.daviddrury.com/2012/08/20/communicatin
g-distinctives-is-it-possible-to-be-unique-simple-at-the-
same-time/ 



 حافظي على البيئة و إستخدمي أساليب تحافظ عليها
 

 عدد الحرفاء الذين يهتمون بالحفاظ •
 على البيئة في تزايد لذلك يجب عليك 

 .مراعاة ذلك
 كوني جزء من الحل للحفاظ على•
 و حماية البيئة و أظهري ذلك لحرفائك 
 من خالل إظهار كيف تساعد منتجاتك 
 :Source d’Iamge .في ذلك 

http://fr.123rf.com/photo_6168623_etiquette-du-
produit-recycle-a-100.html 



 ساعدي في النهوض بمجتمعك
 يمكن لمؤسستك أن توفر •

 مواطن شغل عديدة في محيط 
 .مدينتك و بالدك,عملك

 فكري في تشغيل أو تكوين•
 .شباب من منطقتك 
 .إستخدمي المنتجات المحلية•
 .قومي ببيع منتجاتك محليا•

Source d’Iamge: 
http://arunwithaview.wordpress.com/2011/05/30/un-
capitalisme-de-base-pour-la-tunisie/ 
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