
 

 

 

مجية العامة :  1 ات الير ز  . المي 

ية ولغة لوحة تحكم باللغة العربية سهلة التعامل  ز  .  انجلي 

ي من المنتجات .  ●
 إمكانية إضافة عدد ال نهائ 

ي من األقسام .  ●
 إمكانية إضافة عدد ال نهائ 

 إمكانية إضافة ماركات المنتجات وتصفح المنتجات حسب الماركات . 

 المنتجات مع إمكانية إضافة آراء العمالء حول أي منتج . نظام تقييم لجميع 

 نظام يعرض تقارير المبيعات . 

يات.   إنشاء فواتي  تلقائية للمشير

 عير االيميل بالمبيعات والطلبات.  والدمننظام إشعار العمالء  

ي حال حصول خطأ أو كون المنتج معيب . 
 نظام إرجاع المنتجات فز

 معلومات غي  محدودة . إمكانية إضافة صفحات 

 قسم للعروض والخصومات  

اء الكميات )مثال منتج بسعر  ز بسعر  ١٠٠إمكانية إضافة خصومات عىل شر  ( ٥٠منتجي 

اء منتج(   نظام النقاط )يرب  ح العمالء نقاط عند شر

 إمكانية إضافة وسائل التواصل االجتماعي ومشاركة المنتجات فيها . 

ز المنتجات   وإضافتها إىل قائمة الرغبات . إمكانية المقارنة بي 

ز لمجموعات عمالء مختلفة .   امكانية اضافة المستخدمي 

ة عىل أي منتج .   ز  امكانية عمل تخفيضات وعروض ممي 

 امكانية عمل كوبون أو قسائم هدايا للعمالء .  

 امكانية اضافة صور متعددة لمنتج واحد.  

 )تظهر النتائج أثناء الكتابة( نظام بحث ذكي بالتنبؤ عير الحروف األوىل المكتوبة . 

ز إلخطارهم بأحدث المنتجات .   يدية للمستخدمي  ة الير  امكانية اضافة النشر

 صفحة التواصل وفورم التواصل .  

ي صفحته االساسية والتكبي   
 بالضغط . خاصية التكبي  عند وضع الماوس عىل صورة المنتج فز

 امكانية معاينة المنتج قبل الدخول اىل صفحته عير نافذة منبثقة . 

 امكانية اضافة طرق الشحن من لوحة التحكم   

اء المنتجات للزوار ولألعضاء حسب خيار األ   دمن .  امكانية شر

اء متكامل )يمكن اضافة المنتج إىل السلة من غي  تحديث الصفحة(  نظام سلة شر

 حوي عىل خاصية التخزين المؤقت الذي يشع من وقت فتح الصفحة بشكل ملحوظ النظام ي

ات النظام الذي سيتم تقديمه بالكامل   ز  يرجر مراجعة ملحق العرض وفيه مي 

( يتم اخذ الخدمة من موقع  ة )الدعم الحي ي موقع العميل   tawk.toالدردشة المباشر
 وتركيبها فز

 

  

 لغات الموقع :  

ي لغة العربيةسيكون المتجر بال  ز  ك  خدمات تطويرية .  ةواإلنجلي 
ً
 مع إمكانية اضافة المزيد من اللغات الحقا

ً
اضيا  افير

 

 محتوى الموقع: 



 

ي لعرضه واختباره من قبل العميل، إن خدمة إدخال   ين منتج بشكل تجريبر
سيقوم مقدم الخدمة بإدخال عدد عشر

 إىل العميل وسيقدم مقدم الخدمة كافة النصائح واالستشارات الالزمة  
ً
محتوى الموقع ومنتجاته الكاملة تعود تماما

 لتعليم العميل كيفية التعامل مع لوحة إدارة الموقع.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجية   ات الير ز  المي 

 

 أوال: أقسام المنتجات:  

 

 إدخال اسم القسم   .1

 وصف القسم   .2

 عنوان القسم )لمحركات البحث(  .3

 وصف القسم )لمحركات البحث(  .4

 الكلمات المفتاحية )لمحركات البحث( .5

 القسم األعىل إن وجد )يفيد بإمكانية انشاء فروع النهائية لقسم ما(  .6

 صورة القسم   .7

 القسم )مفعل غي  مفعل( حالة  .8

 روابط نظيفة )روابط السيو(  .9

 

 

: إدارة المنتجات: 
ً
 ثانيا

 اسم المنتج  .1

 وصف المنتج .2

 عنوان المنتج )محركات البحث(  .3

 وصف المنتج )محركات البحث(   .4

 الكلمات المفتاحية  .5

 ( tagsالكلمات الدليلية )تعرف ايضا باسم  .6

 رقم المنتج أو رقم الباركود  .7

8. SKU   

 السعر  .9

يبة القيمة المضافة(  .10 يبة )مثال ضز  اختيار نوع الضز

 الكمية   .11

12.  ) ز  منتج ال نبيع منه أقل من قطعتي 
ً
ي البيع)مثال

 أقل كمية ممكنة فز

 الكميات المبيعة من المخزن أو ال   خيار خصم  .13

ه غدا(  -حالة المنتج بعد انتهاء الكمية ) مثال غي  متوفر  .14  سيتم توفي 



 

 أبعاد المنتج   .15

 وزن المنتج  .16

 حالة المنتج )مفعل غي  مفعل(  .17

اند(  .18 كة المصنعة )الير  اختيار الشر

ي يتعب لها )فرعية وأصلية(  .19
 اختيار األقسام البر

20.  ) ائه يحصل العميل عىل دليل استخدام رقمي  امكانية الربط مع ملفات للتحميل ) مثال منتج بعد شر

 الصلة )يتم اختيارها من صفحة ادارة المنتج نفسه( الربط مع المنتجات ذات  .21

ا مواصفاتها: عدسة ليلية، مساحة التخزين  .22  ) كامي 
ً
 جيغا( عىل شكل جدول    ٢المواصفات مثال

ح الخاص بقسم   .23 خيارات المنتجات يتم اختياراها بناء عىل التعريف المسبق من قسم خيارات المنتجات يرجر مراجعة الشر

 )خيارات المنتجات( 

ريال(    ١٠٠إمكانية جعل الخيارات بأسعار أكير أو أقل من السعر األساسي للمنتج فيتم إدخال السعر االساسي للمنتج مثال ) .24

ريال من السعر االساسي للون    ٦٠ريال عىل السعر االساسي او خصم    ٥٠وعند اضافة خيار اللون األحمر يمكننا اضافة  

يم المثال( كما  )األرقام عىل سبيل  احمر  األسود  لون  لدينا عشر قطع  بان  النظام  تحديد كمية كل خيار فمثال نعرف  كن 

 وخمس قطع لون اسود وهكذا .  

 امكانية جعل الخيار اجباري او اختياري   .25

ى عشر قطع يكون السعر أقل وهكذا(   .26 ى قطعة سعر ولو اشير  التخفيضات )إمكانية جعل عرض عىل الكميات لو اشير

ة )إمكانية وض .27 ز  ع حسم عىل السعر األساسي )يظهر السعر قبل وبعد( لمدة زمنية محددة او وقت مفتوح  العروض الممي 

 الصور )إمكانية إدخال صورة المنتج وصور إضافية للمنتج مع ترتيبها حسب الطلب(  .28

اء منتج .29 ي شر
اء منتج ما يمكن استخدام النقاط المذكورة فز ات  نقاط المكافآت )إمكانية منح العمالء نقاط مكافآت عند شر

ي المتجر حال تحديد سعر المنتج بالنقاط من قبل اإلدارة  
 أخرى فز

 إمكانية إنشاء روابط نظيفة للمنتجات )روابط سيو( يتم إدخالها من صفحة كل منتج  .30

 

 

 قسم المواصفات:  
ً
 ثالثا

هذا القسم يستخدم لتعريف المواصفات للنظام ثم اختيارها من صفحة إدارة المنتج وإدخال القيم الخاصة بها هنا: فاذا كان لدينا  

ي    3ghنوع مواصفات اسمه معالج ومواصفة اسمها شعة المعالج نختارها بصفحة المنتج وندخل القيمة  
ي صفحة المنتج فز

فيظهر فز

 مواصفات المنتج:  

 
 الذاكرة  .1

ً
 المساحة(  -المعالج  -إدخال أنواع المواصفات )مثال

ي المعالج يوجد شعة المعالج  .2
 حجم المعالج وهكذا(   -ربط المواصفات بمجموعاتها )مثال فز

  

 

 قسم خيارات المنتجات:  
ً
 رابعا

 

 ألوان وأحجام( ويتم التحكم بها عن طريق تع
ً
ريف النظام بالخيارات المتوفرة  قد يكون لدى المتجر منتجات لها خيارات )مثال

ي قسم خيارات المنتج بكل من  
 ويتم التحكم فز

ً
ي سابقا

ي صفحة المنتج المطلوب كما ذكرنا فز
الممكن اضافتها ومن ثم يتم اختيارها فز

 االشياء التالية: 

 

 اسم الخيار مثال اللون   .1

ي واجهة المستخدم )اختيار   الخيار يقصد نوع  .2
(    -قائمة منسدلة  -ديد تح -به طريقة عرض الخيار فز  مرب  ع نصي



 

3.  
ً
( ويمكن ترتيب ظهور هذه الخيارات حسب الطلب عن طريق إدخال  -أصفر  - أحمر قيم الخيار المتوفرة )مثال أخضز

تيب المدخل من لوحة التحكم(   ٢  - ١يب  ترقم الير   فتظهر القيم بناء عىل الير

 

ح التحكم بأسعار خيارات المنتجات:    شر

خيار ما إىل منتج ما يجب ان نقوم بالعملية   إلضافةف النظام بالخيارات بشكل عام ونذهب لصفحة المنتج بعد ان يتم تعري 

 التالية:  

 اضافة السعر االساسي للمنتج )الذي يظهر قبل اختيار اي خيار( 

 اضافة الخيارات اما بال اسعار اضافية فال يتم تعبئة حقل السعر 

 االساسي عير اختيار اشارة الناقص من السعر   او اضافة الخيار بسعر اقل من السعر 

ي عن السعر االساسي عير اختيار اشارة الزائد 
ز
 او اضاف الخيار بسعر اضاف

ي قسم بيانات المنتج  
ز
 ادخل كمية كل خيار او تركها فارغة ليحتسب النظام الكميات من حقل الكمية االساسي المدخل ف

 مثال مصور: 

 
 

كات   قسم الشر
ً
 )الماركات( خامسا

 

كة مثال  .1   appleإمكانية إدخال اسم الشر

كة   .2  ادخال شعار الشر

ي قسم الروابط من صفحة إدارة المنتج فال يتوجب ادخال 
كات واختيارها فز كات بالمنتجات بعد تعريفها من قسم الشر يتم ربط الشر

كة وشعارها كل مرة فقط يتم اختيارها من صفحة المنتج ز    الشر

 

 قسم التق 
ً
 ييمات:  سادسا

 

ي ادارة تقييم ما كل من  
ي الموقع والموافقة عليها او عدم الموافقة ويظهر فز

يتم من خالله إدارة التقييمات المدخلة من قبل العمالء فز

 الحقول التالية  

 

 الكاتب )العميل(  .1

 المنتج الذي تم تقييمه  .2

 نص التقييم   .3

 عدد النجوم   .4

 تاري    خ االضافة   .5

 الموافقة او عدم الموافقة   .6

 

 قسم المعلومات:  س
ً
 ابعا

وط واألحكام ومن نحن   يتم من خالله إدخال محتوى الصفحات النصية الخاصة بالمعلومات حول المتجر مثل صفحات الشر

 ويحتوي هذا القسم عىل المعلومات التالية:  

 

وط واألحكام(  .1  )الشر
ً
 اسم وعنوان الصفحة مثال



 

وط واألحكام(   .2  محتوى الصفحة )مثال النص الخاص بالشر

ي محرر المحتوى   .3
ز
 امكانية ادراج صور او فيديو من يوتيوب ف

 رابط الصفحة   .4

ي تحرير وصف صفحات المعلومات وتحرير وصف المنتجات:  
ز
 شكل المحرر المعتمد ف

 
 

 قسم اإلضافات  
ً
 ثامنا

 

ي كل من طرق الدفع  يتم التحكم من خالله بكل من طرق الشحن وطرق الد
اضز ي سيعمل بها الموقع ويوفر النظام بشكل افير

فع البر

 التالية:  

 

ي حال كان مجموع   .1
 )فز
ً
ا انهاء الطلب مجانا (  ٠  ءعملية الشر

ً
ي مثال

 بسبب عرض او منتج مجائز

 الدفع عند االستالم   .2

 التحويل البنكي   .3

 

  :  يمكن التحكم بطرق الدفع كما يىلي

 اسم الطريقة  

ي تتوفر بها الطريقة  
 المدن والدول البر

 

اضية:    طرق الشحن الموفرة افير

 ريال سعر ثابت للشحنات(   ٣٠سعر ثابت للشحن )يتم من خاللها تحديد مثال   .1

ائح االوزان واالسعار(   .2  الشحن حسب الوزن )يتم ادخال شر

ي   .3
 شحن مجائز

 حن ارامكس(  يمكن تغيي  اسم اي طريقة شحن حسب الطلب )مثال شحن ثابت إىل ش

 

ي صفحة اتمام الطلب لدى العميل .  
ي اجماىلي الطلب فز

 مالحظة: تظهر تكاليف طرق الشحن فز

ي حسب طلب مدير المتجر مثال عندما يختار العميل  
ي طرق الدفع ال يكون عليها اجور )يمكن برمجتها بشكل اضافز

اضز بشكل افير

ا كارت يكون عليه رسوم اضافية(   ز  الدفع بالفي 

 

 قسم الطلبات:  
ً
 تاسعا

 

  : تها حسب ما يىلي ي تم استالمها من العمالء عير المتجر ويمكن عرض الطلبات وفلير
 يتم من خالله عرض الطلبات البر

 رقم الطلب   .1

 العميل  .2

 حالة الطلب   .3

 إجماىلي الطلب  .4

 تاري    خ انشاء الطلب  .5

 تاري    خ اخر تعديل للطلب   .6

ي صفحة عرض الطلب مشاهدة التفاصيل التالي
 ة:  ويمكن فز



 

 

ي  -تفاصيل العميل )االسم  .1
وئز يد اإللكير  رقم الهاتف إلخ(    -الير

 عنوان العميل  )عنوان الدفع وعنوان الشحن(  .2

 المنتجات المطلوبة   .3

4.  
ً
يبة (  - الرسوم والتكاليف االضافية ان وجدت )رسوم شحن مثال  ضز

ي  .5
 االجماىلي النهائ 

ز  .6  )تم التجهي 
ً
 تم الشحن(   -سجل الطلب ويظهر تغيي  حالة الطلب وتاري    خ كل حركة مثال

ي بتغيي  حالة طلبه   الطلب واشعار امكانية تغيي  حالة  .7
وئز يد االلكير  العميل عير الير

 طباعة فاتورة بالطلب   .8

 تعديل الطلب   .9

 

 قسم إرجاع المنتجات 
ً
ا  عاشر

 

ي تم طلب 
منتج من طلب فيه عدة   بإرجاع إرجاعها من قبل العمالء، يستطيع العميل ان يقوم  يظهر فيه قائمة بالمنتجات البر

ي لوحة تحكم  
ز
ها من البيانات التالية تظهر ف منتجات، وعند اكمال فورم االرجاع من واجهة الموقع وادخال السبب وحالة الفتح وغي 

 مدير النظام لتتم مراجعتها والموافقة عىل عملية اإلرجاع او ال:  

 

ي عملية اإلرجاع:  
 الحقول الموفرة فز

 رقم الطلب  .1

 تاري    خ الطلب  .2

 العميل  .3

 االسم األول  .4

 اسم العائلة  .5

ي  .6
وئز  بريد الكير

 رقم الهاتف أو الجوال .7

 

 معلومات المنتج وسبب االرجاع 

 المنتج  .1

 رقم المنتج او الباركود  .2

 سبب االرجاع  .3

 حالة فتح علبة المنتج  .4

 مالحظات  .5

 تم اعادة المبلغ إلخ..( - رسال منتج آخر تم ا  -تحرير إرجاع الطلب ) موافقة  .6

 

 إحدى عشر قسائم التخفيض:  

 

ي المتجر لخصم قيمة الطلبات ويمكن عند  
يمكن لمدير النظام إدارة إنشاء قسائم تخفيض ليتم استخدامها من قبل العمالء فز

 اضافة قسيمة تخفيض تحرير المعلومات التالية:  

 

 اسم القسيمة  .1

 الرمز .2

 التخفيض )نسبة مئوية او مبلغ ثابت( نوع  .3

 قيمة الخصم   .4

اء به لتعمل القسمية )يمكن تركه فارغا ليعمل مع اي قيمة(  .5  المبلغ االجماىلي المطلوب الشر

ط تسجيل دخول العميل الستخدام القسيمة.  .6  هل يشير



 

ي   .7
 هل تتوفر القسيمة عىل شحن مجائز

 اختيار المنتجات( هل القسيمة مرتبطة بمنتجات معينة او ال )يمكن  .8

 معينة او ال )يمكن اختيار األقسام(  بأقسامهل القسيمة مرتبطة  .9

 تاري    خ بداية صالحية القسيمة   .10

 تاري    خ نهاية صالحية القسيمة   .11

 عدد مرات استخدام القسيمة بشكل عام ) يمكن استخدمها عشر مرات فقط مثال(  .12

 احدة من كل عميل مثال( عدد مرات استخدام القسيمة لكل عميل )يمكن استخدامها مرة و  .13

 حالة القسيمة مفعلة او غي  مفعلة   .14

 

ي 
 عشر إدارة العمالء   أثبز

 

ة العمالء حسب   ز بالموقع ومعلوماتهم ويمكن فلير  يظهر هذا القسم العمالء المسجلي 

 اسم العميل  .1

ي  .2
وئز يد االلكير  الير

 الحالة  .3

 تاري    خ التسجيل  .4

ي العميل  .5  IP -آي ئر

 

 

ات النظام العامة ز    ثالث عشر ممي 

 

 إمكانية تصفح المتجر عير الهاتف الذكي  .1

 التهيئة لمحركات البحث  .2

 قائمة الرغبات  .3

ي قسم ادارة المنتجات(  .4
حه فز  نظام نقاط المكافآت )كما تم شر

 إمكانية حساب وزن الشحن  .5

 تعدد طرق الدفع والشحن  .6

 تعدد العمالت، بإمكانك تفعيل المتجر ليعمل بأكير من عملة  .7

اضية  تعدد اللغات، حيث   .8 بإمكانك إضافة منتجاتك وضبط صفحات المتجر بعدة لغات، مع إمكانية تفعيل لغة افير

 . ي
اضز ي الموقع بشكل افير

 لتعمل فز

انشاء نسخ احتياطية لقاعدة البيانات الخاصة بالنظام او   بإمكانكخاصية النسخ االحتياطي واستعادة النظام، حيث   .9

 استعادة قاعدة بيانات قديمة. 

 لخيارات معينة مثل اللون، الحجم،  انكبإمكالفالتر،  .10
ً
ز وفقا ي تصنيف معي 

ة المنتجات فز  السعر. الخ السماح للعمالء بفلير

ي صفحة المنتج.  .11
 تقييمات ومراجعات المنتجات، حيث بإمكان عمالئك تقييم ومراجعة منتجاتك وإظهار التقييمات فز

 

يدية، حيث  .12 ي الق  بإمكانكالقائمة الير
اك فز يدية لعمالئك وجمع ايميالتهم وارسال رسالة  تفعيل خاصية االشير ائمة الير

يدية مرة واحدة.  ي القائمة الير
ز فز كي 

 معينة لمجموعة من المشير

   بإمكانكالتقارير،  .13
ً
ي تمت عىل متجرك او تقارير عن المنتجات األكير مبيعا

الحصول عىل تقارير عن عمليات البيع البر

 والمنتجات األكير مشاهدة. 

ي تهيئة موقعك   إمكانكب، حيث SEOخيارات .14
إضافة عنوان ووصف وكلمات مفتاحية لكل صفحة او منتج الستخدامها فز

 لمحركات البحث. 

 انشاء حمالت تسويقية وتتبعها من خالل لوحة التحكم بسهولة.  بإمكانك خيارات التسويق، حيث   .15

اء كزائر او كعميل مسجل.  .16  إمكانية تفعيل الشر

 

 


