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دليـل التـجـارة 
اإللـكـتـرونـية 

قد يبدو ذلك جليا اليوم، غير أن معظم الشركات املغربية الزالت ال تقدم منتجاتها و خدماتها على األنتـرنت. يعتبر 
البيع على األنترنت قوة االقتصادات املتقدمة، و سنقدم لكم البعض من ميزاته :

تكاليف منخفضة لبدء املشروع
80.000 درهم، و تتكون أساسا من   تبـلغ تكـلـفة بـدء نشـاط في التجارة اإللكـترونية في املتوسط 

20.000 درهم تقريًبا للمتجر و 60.000 درهم ملدة 6 أشهر من مصروفات التسويق واإلعالن، وهو 
الحد األدنى الضروري ليكون املشروع مربح.

بينما يتطلب مشروع بيع في موقع مادي 300.000 درهم كحد أدنى لالستثمار و ال تشمل تكاليف 
اإلعالن، وبالتالي ال يوجد أي ضمان للربحية بتكلفة أعلى.

سوق مبيعات عاملي و إدارة عن بعد  
يمكنك البيع في أي مكان في العالم والوصول إلى أسواق أكثر ربحية وأقل قدرة على املنافسة ألنواع منتجاتك.

ُعد، باستثناء الجزء اللوجستيكي  باإلضافة إلى ذلك، فإن نشاطك التجاري يصبح قاباًل لإلدارة تماًما عن ب
(الذي يمكن أيًضا االستعانة بمصادر خارجية ألدائه)، يصبح الوصول إلى جميع الوظائف األخرى 

ملتجرك عبر األنترنت سهال، ويصبح مكان عملك أيًضا على األنترنت.

مفتوح 24 ساعة  
متجرك موجود على األنترنت، لذا فهو مفتوح على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ويمكن الوصول 
إليه في أي مكان في العالم. يدفع الزبون ثمن املشتريات بواسطة بطاقة ائتمان وتتم تغذية حسابك 

املصرفي في الوقت الحقيقي.

بيانات مظبوطة للتسويق وإحصاءات الـمبيعات  
يتم تسجيل جميع العمليات التي يتم تنفيذها في املتجر في الوقت الفعلي : املبيعات التي يتم إجراؤها 

ونوايا املبيعات و سلوك املستخدمني لديك، إلخ.
تعد وسائل التحليل وردود الفعل متفوقة على املتجر عبر األنترنت وتتيح لك ضبط استراتيجية املبيعات 

على فترات زمنية قصيرة للغاية.

أرباح أكبر  
التجارة عن طريق األنترنت ال تتطلب تواجد مسؤول مبيعات او وكيل صيانة وال حتى موظف باملتجر، 
و عوض اكتراء متجر صغير في مدينة الدار البيضاء مثال بقيمة 000 5 درهم، فالتجارة عن طريق 
األنترنت لن تكلف إال 300 درهم شهريا. و إمكانية الوصول إليه ال تقتصر على مدينة محددة فقط بل 

يمكن الوصول إليه من كل بقاع العالم.

I. مزايا البيع على األنترنت

4
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هنالك 5 مراحل إلنشاء مشروع في التجارة االلكترونية :

1. تعريف املشروع
أواًل، يجب أن تحدد الفئة أو نوع املنتجات التي تريد بيعها عبر األنترنت. نوصي بتعيني نوع منتجاتك على أساس 

ثابت وفًقا للهدف املحدد جيًدا في البداية.
على سبيل املثال : األزياء واملالبس، منتجات الصناعة التقليدية، األشياء الزخرفية، إلخ.

2. القيام بدراسة السوق
من هم منافسيك؟ كيف يتواصلون؟ ما هي حصتهم في السوق؟ من هم الزبائن الـمستهدفون، ما هي شخصيتهم 
وما هي احتياجاتهم وتوقعاتهم؟ الكثير من األسئلة التي يجب أن تجيب عليها لتبرز من خالل استراتيجية التواصل 

معهم و من خالل فوائد منتجك.
مثال مللف تعريف الزبون النموذجي: الجنس، الفئة العمرية، سلوك الشراء، عادات االستهالك ...

3. إنشاء خطة العمل
• تقدير احتياجاتك (املوردين، التكاليف الثابتة، تكلفة التخزين ...)

• تحديد منافسيك ومزاياك
• تقدير السوق الخاص بك

• تحديد احتياجاتك اللوجستيكية (التخزين، النقل ...)
• بناء استراتيجية املبيعات الخاصة بك (السعر، وتحديد املواقع ...)

• تحديد سياسة السعر (الخصومات، تكاليف الشحن، املبالغ املستردة ...) والتسويق (اإلعالن، الشراكات ...)

4. تحديد االستراتيجية
بمجرد اكتمال خطة العمل األولية الخاصة بك، ستصبح قادرا على إنشاء نموذج أعمال قابل للتطبيق من خالل 

ضبط معايير دراستك األولية لبناء استراتيجية قصيرة ومتوسطة األجل ذات صلة بالتنمية.

5. تقدير امليزانية
بمجرد اكتمال خطة العمل النهائية، ستصبح قادرا على إعطاء قيمة تقريبية و شاملة مليزانية هذا االستثمار، هذه 

القيمة تشمل املنتوج و كذلك إنشاء املتجر اإللكتروني (الصيانة واإلعالن ...).

II. كيف أؤسس مشروع في التجارة االلكترونية ؟
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يمكن انشاء متجر على األنترنت من خالل حلول مختلفة و على أساس بيان عمل شامل لكل التطلعات و كذا حسن 
اختيار ممول الخدمة التقنية من أجل التنفيذ و االستضافة التكنولوجية.

1. إنشاء بيان العمل
يتيح لك بيان العمل وللمطورين التقنيني ملتجرك فهم وتبسيط رؤية افاق مشروعك. فأهمية وجود هذه الوثيقة بالنسبة 

للجزء التقني من املشروع شبيهة بأهمية وجود خطة العمل بالنسبة 
للجزء االستراتيجي.

الخطوات الرئيسية إلنشاء بيان العمل هي :
1. نطاق العمل : وصف العمل الذي يجب القيام به بالتفصيل، 
تحديد أهداف موقعك، تنظيم نشاطك بشكل دقيق و الجدول الزمني 

الذي يجب اتباعه.
2. محتوى متجرك : هيكلة املوقع، فئات املنتجات، صفحات املحتوى.

 ،(SEO) 3.  استراتيجية التسويق : تحسني محّركات البحث الطبيعي
البحث املدفوع (SEA)، الشبكات االجتماعية، األسواق و اإلحصائيات.

2. اختيار مقدمي الخدمات
1.2. إنشاء متجرك على األنترنت

املعايير الرئيسية الختيار مقدم الخدمة إلنشاء متجرك هي:
5. املراجع 1. الثمن 
6. الخبرة 2. شروط الدفع 

7. دقة وأمن مقدم الخدمة 3. األجل (املدة) 
4. الحلول التقنية

قم بإعداد بيان ملقارنة عروض الخدمة وفًقا للمعايير التي تبدو أهم بالنسبة لك وفًقا 
الستراتيجيتك وخطة عملك.

بعد تلقي املقترحات، يجب أن يعتمد اختيارك ملقدم الخدمة على وجه الخصوص على :
• تجربة املستخدم املقترحة :

يجب أن يكون متجرك متجاوًبا (متوافًقا مع األجهزة املحمولة والكمبيوتر اللوحي)، مع تصميم واضح وتقديم محرك 
بحث حتى يتمكن املوقع من تحويل فرص البيع بكفاءة.

III. كيفية إنشاء متجري على األنترنت ؟ دليـل التـجـارة 
اإللـكـتـرونـية 
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• املواصفات التقنية للعرض :
إعطاء أهمية خاصة الختيار الحل املقترح ألنه سيكون أساس نشاطك. فيما يلي بعض الحلول إلرشادك :

  شوبيفاي (Shopify) : واحدة من منصات التجارة اإللكترونية األكثر شعبية لشركات التجارة اإللكترونية الصغيرة بسبب 
بساطتها وانخفاض تكلفة التنفيذ، لكنها ال تزال محدودة للتطور على املدى الطويل.

 WooCommerce : حل يتضمن معالج الدفع اآلمن الخاص به، ونظام سلة التسوق، والكتالوج، وإدارة الطلبات ... إنه حل في 
املتناول ذو جودة، ولكن إذا كنت تتوقع تطوًرا سريًعا في عملك، فمن األفضل التفكير في نظام أساسي أكثر صالبة مثل املاجنتو.

 ماجنتو Magento : يقدم هذا الحل قائمة مهمة من امليزات للبائعني B2B، بما في ذلك إمكانية دمج الخصومات واملدفوعات 
املتكررة، وقائمة من املنتجات غير محدودة ...

2.2. استضافة متجرك

فيما يلي املعايير الواجب مراعاتها عند اختيار االستضافة:
1. الطاقة اإلستيعابية  

2. السعر  
3. األمن  

4. الجودة  

 مثل اختيار مقدم الخدمة، يوصى باستخدام شبكة مقارنة لتحديد اختيارك.

3.2. طرق الدفع

يجب اعطاء أهمية خاصة الختيار طرق الدفع وفًقا الختالف املوقع الجغرافي للزبائن 
املستهدفة وإمكانية الوصول إلى وسائل الدفع: 

CMI : الحل املرجعي للدفع اإللكتروني واألكثر أماًنا ألنه يقبل اداء بطاقات   
االئتمان في املغرب والخارج و يمكن من تجنب حاالت االحتيال لضمان استالم أدائك ؛

 Paypal : حل بديل للدفع اإللكتروني, يقبل األداء من الخارج ويتم االتفاق عليه 
مع البنوك املغربية الرئيسية ؛

 الدفع عند التسليم : هذا الحل شائع بشكل خاص في املغرب ومتوفر لدى موفري خدمات النقل الرئيسيني في املغرب، 
ولكن لديه جانب سلبي في عدم ضمان استالم مستحقاتك و عدم تجنب االحتيال، إذ يمكن للمبالغ أن تتراكم بسرعة كبيرة 

في حالة تكرار الفواتير غير املدفوعة.
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للنجاح في نشاط التجارة اإللكترونية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية :

1. القيادة من خالل اإلحصاءات
أحد أهم متطلبات النجاح هو وجود إحصائيات لتحليل سلوك زوار موقعك وقياس نجاح حمالتك التسويقية.

األداة املرجعية هي Google Analytics، الحساب مجاني.
بعد تثبيت Google Analytics على متجرك، فإن أهم مؤشرات األداء الرئيسية التي يجب مراقبتها هي :

1. معدل التحويل
2. متوسط سعر السلة

3. األيام والزيارات قبل الشراء
4. معدل اإلطالع على بطاقات املنتوجات

(CPA) 5. تكلفة االكتساب
6. معدل التخلي عن السلة

7. معدل التخلي خالل عملية الطلب التجاري
8. وفاء الزائر والفارق بني الزيارات

9. السمعة : الوصول املباشر
10. عمليات البحث الداخلية ودون نتيجة

تذكر إنشاء ملف EXCEL ملقارنة الفجوات بني األسابيع لرؤية تطورك على مدى عدة أشهر، وكذلك ملعرفة تأثير التغييرات.

Online - 2. توليد حركة املرور للمتجر عبر األنترنت

IV. كيف تنجح في أعمال التجارة اإللكترونية ؟

الشبكات االجتماعية

إعالنات الفايسبوك 
Instagram إعالنات
Pinterest منشورات

التأثير

الشراكة
الرعاية

العمل مع املؤثرين

تحسني محّركات البحث 
(SEO) الطبيعي

التدقيق في الكلمات الرئيسية
تطوير املحتوى

األحداث

 ألعاب و مسابقات
دعوات لورشات عمل

ورشات

التسويق

تنشيط صفحة
التسويق املباشر
محتوى دقيق 

دليـل التـجـارة 
اإللـكـتـرونـية 
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4. السمعة على األنترنت
•  Google my Business : قم بإنشاء حساب Google my Business ومراقبة مالحظات الزبائن. هذه املالحظات 

سوف تحدث فرًقا في نوايا الشراء لدى الزبائن املحتملني.
•  التنبيهات : استخدم أدوات التنبيه مثل Mention أو Google Alerts لجمع جميع اإلشعارات العامة حول عالمتك 

التجارية وموقع الويب الخاص بك.
•  التقييمات واملراجعات : استخدم أدوات مثل Trustpilot لجمع تعليقات الزبائن بعد الطلب ونشرها في محرك بحث.
•  إدارة وسائل اإلعالم : يمكنك الرد بسرعة على أسئلة الزبائن والحفاظ على سلوك مهني، واألهم من ذلك إدارة خدمة 

ما بعد البيع الخاصة بك.

5. متابعة تجربة املستخدم 
تتبع تجربة املستخدم من خالل تثبيت 
أدوات مثل Hotjar التي تتيح لك رؤية 
التجربة الحقيقية للمستخدمني على املوقع 
وتجعلك قادًرا على التحويل بفعالية.

Offline - 3. توليد حركة املرور للمتجر خارج األنترنت

ملتقيات و أحداث

قدموا منتجاتكم
خدوا الطلبات مباشرة

فوا بمتجركم عرِّ

اإلعالن املرئي

توزيع النشرات
توزيع كوبونات

شراكة مع مجالت

شراكات

القيام بشراكات من أجل 
التعريف باملنتوجات
و القيام باإلعالن
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لإلدارة الجيدة للموقع يومًيا، يجب تتبع العناصر التالية :

1. الكتالوج على االنترنت
سيكون ملتجرك على األنترنت في هذه املرحلة إدارة تتيح :

 إدخال املنتجات مع سماتها واألوصاف والصور واألسعار و الكميات؛
 إدخال الفئات مع األوصاف والفئات الفرعية ؛

  إبراز املنتجات املتعلقة بمنتجات أخرى في الصفحة الرئيسية 
أو في قائمة املنتجات املعروضة حسب الفئة.

سيكون من الضروري مراعاة املمارسات الجيدة التي رأيناها من قبل، وهي :
 اختيار الكلمات الرئيسية املستخدمة في املنتجات والفئات ؛

 تصحيح البيانات الخاطئة أو غير الكاملة ؛
 تحديث وتجديد بيانات املخزون.

2. الطلبات
1.2. القيام بالطلب

الخطوة األولى هي بالطبع أخذ الطلبات عبر األنترنت أو خارج األنترنت، يجب ملء هذه الخطوة في نظام املتجر للحفاظ 
على محاسبة متسقة ونظام مركزي لـمالحظات التسليم. 

2.2. التحقق من صحة الطلب
الخطوة الثانية هي التحقق من صحة دفع زبونك. هذه الخطوة تلقائية في حالة الدفع بالبطاقة ومؤجلة في حالة الدفع 
عند التسليم أو الدفع بالشيك أو التحويل. في هذه الحاالت األخيرة، يوصى باالتصال الهاتفي مع الزبون لتجنب 

الطلبات الزائفة.

3.2. اإلرسال والفواتير
الخطوة الثالثة هي إعداد الطرود لإلرسال، لذلك قم بطباعة قسيمة التسليم، وكذلك الفاتورة التي يجب أن توضع مباشرة 

داخل الطرد. يمكنك أيضا القيام بنشرة إعالنية مع خصم على الطلب التالي لالحتفاظ بزبائنك.  

4.2. تتبع التسليم
الخطوة األخيرة هي تتبع التسليم، فهذه الخطوة تلقائية إذا كان لديك تكامل متصل مع املسؤول عن التسليم الخاص 

بك ومتجرك، وإال فبإمكانك دائًما القيام بذلك بشكل مباشر مع وكيل التسليم وكحل أخير مع زبونك.

V. كيفية إدارة موقعي يومًيا؟ دليـل التـجـارة 
اإللـكـتـرونـية 
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3. اللوجستيك والتسليم
من أجل سمعة و ربحية جيدة لشركتك يجب ضمان إدارة جيدة للمخزون واإلرسال والعائدات.

يجب تنظيم مخزونك في مكان نظيف وصيانته جيًدا لتجنب فقدان املنتجات بسبب أخطاء أو إساءة اإلستعمال.

للتـذكـيـر :  
• صيانة منتظمة ملكان التخزين

• مالحظات واضحة في املوقع حول مكان تخزين املنتج
• إعداد الطرود بأقرب مكان ملكان التخزين

• اختاروا إزالة الطرود
• التفتيش قبل تلقي عودة املنتج

• تسجيل أسباب العودة
• اإلبالغ عن اإلجراءات املحاسبية بعد عودة املنتج

4. خدمة ما بعد البيع :
تعد اإلدارة الجيدة لخدمة ما بعد البيع ضرورية لنجاح نشاطك. إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها إلرضاء زبائنك مع 

التحكم في التكاليف. 
 إدارة العائدات :

إرسال عوائد مجانية (على نفقتك الخاصة) للمنتجات التالفة عن طريق تأمني النقل الخاص بك. في حالة عدم تواجد تأمني، يجب 
أن يكون الشحن مسؤولية الزبون.

 سياسة العائدات :
استخدم رابًطا لسياسة اإلرجاع نحو املواقع االستراتيجية (بـطاقات املنتج) باستخدام كلمات بسيطة وإيجابية وتجنب عبارات 

مثل «.نحن نرفض » و «.ننفي كل املسؤولية ». 
 التواصل :

اسمح لزبائنك باالتصال بك بسهولة لتحقيق عائداتهم (الهاتف، البريد اإللكتروني)، ولكن األكثر فاعلية هو أن يكون لديك استمارة 
إرجاع على موقعك لتوفير الوقت. 

 التحقق والبيانات :
 EXCEL قلل من أوقات معالجة العائدات إلى الحد األقصى عن طريق اإلشارة دائًما إلى أسباب اإلرجاع في نماذج الطلب، و قم ب

الكتشاف مشكالت الجودة والتسليم ... التي تسبب العائدات.
 رضا الزبناء :

إن اإلدارة الجيدة لخدمة ما بعد البيع هي املفتاح لتجنب الردود السلبية عن متجرك والتي قد تعيق و تمنع تطويره أو تدمر تجارتك.
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