
7 /10 /2022 11:05 ص أفضل 13 منصة لألعمال الصغیرة والمتوسطة – حامد الخطیب

https://hamedalkhataeb.wordpress.com/2021/09/24/top-13-small-and-medium-business-platforms/?preview_id=132&preview_nonce=923a98a4ed&pr… 1/16

حامد الخطیب

عن بعض األفكار التي ال مكان لھا.

☰ القائمة

أفضل 13 منصة لألعمال الصغیرة والمتوسطة

Minute 1  hamedkhateeb  ترجماتي  سبتمبر 24, 2021سبتمبر 25, 2021 
في العصر الرقمي تتغیر األعمال بطرق مختلفة, حیث یتم البیع والشراء بضغطة زر. وھذا سواء كنت ترید بیع قلم أو عقار, فأنت ال تحتاج

بالضرورة إلى متجر واقعي مشید من الحجارة واألسمنت. حیث تغنیك عن كل ھذه األمور, منصات التجارة الرقمیة. وحینھا ستتفرغ إلى أن تولي
إھتماًما أكبر إلضافة قیمة للعمالء المحتملین.

إن التعامل مع العمالء عبر منصات التجارة الرقمیة ھو عملیة فعالة, كما إنھا موفرة للوقت وسھلة اإلستخدام أیضآ. وبالنسبة لمن لیس لدیھم خبرات
تكنولوجیة كبیرة, فإن الجھود المشتركة بین التجارة الرقمیة واإلنترنت جعل العمل أسھل ھذه األیام.

وبناءآ على ھذا فإن مقر عملك اإلفتراضي یمكن بناءه بسھولھ, وھذا بإستخدام منصات التجارة الرقمیة المتاحة. ومن ثم, فإن منصات التجارة الرقمیة
تزدھر بسرعة وتفتح أبوابھا لكافة األعمال.

ووفقًا لموقع statistics, فقد حققت صناعة التجارة اإللكترونیة 2.3 تریلیون دوالًرا من المبیعات في العام 2017. ومن المتوقع أن یتضاعف حجم
التجارة اإللكترونیة بحلول 2021.

(h�ps://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics) المصدر

خذ مواقع مثل: أمازون، علي بابا وإي باي والكثیر مما یشابھھم مثاًال، یمكنك أن تلقي نظرة عن كثب لكیفیة نمو أعمالھم في الفضاء الرقمي. ومع ذلك،
ھذه األسماء الكبیرة واإلحصائیات الوردیة تخفي خلفھا ضغًطا كبیًرا، تواجھھ صناعات التجارة الرقمیة.

وزد أن التنامي في مطالب المستھلك، والمنافسة الشرسة خلقت آفاق ضیقة، جعلت من الصعب على ھذه األعمال، أن تنجو في الفضاء الرقمي؛ لتبقى
في طلیعة المقدمة، وتفوز في لعبة التجارة اإللكترونیة، تحتاج أن توسع من شبكتك، وأن تبقي عینك على المنافسین، وأن تواكب أحدث التقنیات، وأن

تحدث خدمة العمالء.

ولكن، على الرغم من المنافسة الشرسة، یظل لدى التجارة الرقمیة العدید من اإلمكانات في الكثیر من المجاالت مثل:

  أدوات النظافة الصدیقة للبیئة

  منتجات العنایة بالبشرة الطبیعیة

  األلعاب یدویة الصنع، والمنتجات األخرى لمربّي الحیوانات األلیفة      
              

  األردیة المطبوعة حسب الطلب

  معدات اللیاقة البدنیة

  المنتجات الخالیة من الجلوتین، والطعام العضوي حسب الطلب
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  الكورسات الرقمیة، والكثیر غیرھا.

 

لماذا اختیار منصة التجارة الرقمیة أمر حاسم لعملك؟

صورة معبرة عن التجارة الرقمیة

إنھ وبطریقٍة ما مشابھ الختبار نوعیة الحجارة واألسمنت لمتجرك، یضیع الكثیر عند بناء موقع التجارة الرقمیة، ولیكن: التكلفة والسمعة والمخاطر. وإذا
حدث شيء خاطئ؛ سیتأثر عملك ككل.

في نھایة المطاف، أنت مجبر على تغییر المنصة، ومرةً أخرى یتطلب األمر، تكلفة ووقتًا، أضف لذلك المتاعب التي تكبدتھا. وبالتالي، وفّر على
نفسك المتاعب الغیر ضروریة، واستثمر في المنصة الصحیحة من البدایة، ولكن كیف تحدیدًا یمكنك تحقیق ذلك؟ خذ في اعتبارك النقاط المطروحة في

األسفل.

السعر

إذا كنت تمتلك نشاًطا تجاریًا صغیًرا أو متوسًطا، سیصبح السعر نقطة حاسمة ألخذھا في االعتبار، اختر منصةً یمكنھا توفیر األدوات األساسیة،
  .Back-end والمیزات وقابلیة االستخدام التي تأتي مع سعٍر معقول. أدوات النظم الخلفیة

تأكد أن المنصة التي اخترتھا، تعرض أدوات النظم الخلفیة األساسیة التي تدعم موقعك. یمكنھا عرض میزات مثل: الوصول إلى إضافات الوردبریس
Wp Plugins وأنظمة إدارة التطبیقات، وتدعم SKUs و CSS وأكثر. یجب أن توفر وصوًال سھًال من إدارة المستودع حتى إدارة المحتوى، وكل

ما یتضمن إدارة النظم الخلفیة.
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إمكانیة التوسع

مع نمو شركتك، سیحتاج متجرك اإللكتروني دعًما لمزید من المنتجات وخیارات الدفع، إلخ، وبالتالي؛ فإن المنصة التي تختارھا، یجب أن توفر إمكانیة
توسع سھلة، دون إعاقة عملیاتك التجاریة.

األداء والسرعة

عندما یزور شخٌص ما متجرك؛ فال بد أن یوفر سرعةً وأداًء محترًما سرعة تحمیل الصفحةإنھ یبقیھ/یبقیھا مترقبًا في الموقع لتعزیز عملك. وبالتالي،
یجب أن یوفر مستضیفك إداًء وسرعةً ممتازین، حتى إذا كنت تستخدم عدة إضافات أو تحسینات أو غیر ذلك.

تجربة المستخدم

اختر التقنیة التي یمكن للمستخدم النھائي أن یجدھا سھلةً، لتعزیز تجربة المستخدم، ال یجب أن یعطیھم الموقع وقتًا عصیبًا عندما یبحثون عن منتجٍ أو
خدمٍة ما. بطریقة مشابھة، تأكد من أن المنصة سھلة االستخدام، إلدارة فریقك، وبدًال من ذلك، یجب أن تعرض إدارة سھلة دون المساس بالكفاءة.

األمان

تشھد الجرائم اإللكترونیة ارتفاًعا بینما نتحدث، وأنت تعلم كم ھو مھم أمان متجرك اإللكتروني؛ فھو ال یحمل فقط تھدیدًا خطیًرا لسمعتك وعملك،
ولكن یھدد بیانات عمالئك كذلك.

وبالتالي، فاختیار المنصة المناسبة التي تعرض لك أعلى مستًوى من األمان؛ للحد من أي نوعٍ من الخرق األمني على المدى البعید.

خدمة العمالء

تمیل الكثیر من األعمال إلى إغفال ھذه النقطة، كمشروع تجاري؛ فأنت تعلم مدى أھمیة خدمة العمالء من أجل فائدة عملك، یجب أن تكون مستعدًا
لتلقي أسئلة عمالئك ومساعدتھم. بطریقة مشابھة، تأكد من اختیار تلك التي تعرض لك خدمة عمالء فوریة، حال احتجت أي مساعدة.



7 /10 /2022 11:05 ص أفضل 13 منصة لألعمال الصغیرة والمتوسطة – حامد الخطیب

https://hamedalkhataeb.wordpress.com/2021/09/24/top-13-small-and-medium-business-platforms/?preview_id=132&preview_nonce=923a98a4ed&pr… 4/16

تالیًا، لنتفقد بعض أفضل الحلول لعملك.

(/Magento (https://magento.com ماجنیتو

صورة لمنصة ماجنیتو للتجارة الرقمیة.

منصة تجارة رقمیة مفتوحة المصدر، ماجنیتو تعرض لك العدید من المیزات المثیرة والمفیدة.

من الشركات صغیرة الحجم إلى الكبیرة منھا، تستفید العدید من المتاجر اإللكترونیة من مرونة وقوة ماجنیتو.

يبني متجرك بكفاءة، حتى تدیر عملك بطریقة سلسلة.

يعرض إمكانیات ال نھائیة لتشكیل عملك بالطریقة التي تحلم بھا.

تحصل على: أدوات Widets واإلضافات، والكثیر غیره، مما یجعلك تواكب أحدث التطورات.

لتحسین ظھور موقعك، یعطیك أداًء ممیًزا في تھیئة محركات البحث.

و ھذه األداء العالي سریع أیًضا في إصالح األخطاء البرمجیة bugs في حال ظھورھا.

وعالوةً على ذلك، تختبر المتاجر التي تستخدم ماجنیتو أداًء سلًسا عند التصفح مع مختلف األجھزة بما فیھا الھاتف.

ما ھو أكثر من ذلك، تدعم منصة ماجنیتو للتجارة الرقمیة قنوات (منافذ) البیع مثل أمازون.

إن ماجنیتو مثالي في إیصال تجربة المبیعات المثالیة، باإلضافة إلى إمكانیة تحمیل البرنامج مجانًا.

إذا كنت ستمضي مع حل مفتوح المصدر، إذًا یمكنك تنزیلھ وتنصیبھ بنفسك من الرابط منصات استضافات موثوقة

(/Weebly (https://www.weebly.com ویبلي

https://magento.com/
https://www.weebly.com/
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منصة ويبلي للتجارة الرقمیة

يعد ویبلي خیاًرا ممتاًزا لألعمال الصغیرة والمتوسطة التي تبحث عن خیار بمیزانیة اقتصادیة.

للبدء مع ویبلي، ال تحتاج أن تكون حاذقًا في التقنیة، األساسیات تكفیك.

يعرض أیًضا خیار التدوین للترویج والتسویق لمنتجات؛ بإضافة مقاالت متعلقة بھا.

إضافةً إلى ذلك، یمنحك إمكانیة الوصول إلى الكثیر من األشكال المثیرة واالحترافیة.

بناء وإدارة والتعدیل على موقعك خیار مریح مادیًا حتى باستخدام ھاتفك.

يعرض لك تخصیص كامل، ومجموعة كبیرة من القوالب المصممة باحتراف.

يمكنك إنشاء معرضك، وتخصیص الخلفیة، وعروض الشرائح المناسبة لعملك.

كما یمنحك أیًضا تكامل مع األطراف الثالثة (الخارجیة) لمتجرك مع أدوات تھیئة محركات البحث لتحسین ظھورك.

تتمیز التحویالت المالیة في ویبلي باألمان المضاعف؛ وبالتالي، یمكنك الوثوق فیھ مع كل تحویالتك.

تعرض علیك المنصة سھلة االستخدام خدمة مجانیة أساسیة الستخدامھا، ولكن یمكنك ترقیتھا إلى احترافیة بـ12$ دوالًرا في الشھر، والحصول على
رصید بقیمة 100$ في إعالنات جوجل، باإلضافة إلى دومین مجاني.

(/Opencart (https://www.opencart.com أوبن كارت

https://www.opencart.com/


7 /10 /2022 11:05 ص أفضل 13 منصة لألعمال الصغیرة والمتوسطة – حامد الخطیب

https://hamedalkhataeb.wordpress.com/2021/09/24/top-13-small-and-medium-business-platforms/?preview_id=132&preview_nonce=923a98a4ed&pr… 6/16

منصة أوبن كارت Opencart (h�ps://www.opencart.com/) للتجارة الرقمیة

أحصل على إمكانیة وصول كاملة لتصمیم متجرك باختیارك لـأوبن كارت

وھي منصة مفتوحة المصدر، تساعدك في إنشاء وإدارة وتحجیم عملك بالطریقة التي تتخیلھا.

منصة سھلة في التشغیل وبسیطة للبدء، تساعدك في الشروع مع متجرك الرقمي بال معاناة.

استمتع بالشفافیة والتحدیثات المجانیة والتحمیالت التي تعرضھا المنصة بال أي رسوم شھریة.

تمكنك اإلدارة الفائقة من العنایة بمنتجاتك، وطلباتك وعمالئك وأكواد الخصم، وقوانین الضرائب والكثیر باإلضافة إلى نظام مدمج لتھیئة محركات
البحث.

وسع من التشغیلیة لمتجرك باختیار بین 13000 قالبًا ونمط.

خدمة العمالء المتفانیة مستعدة دائًما تحت تصرفك، في حال وجدت شیئًا صعبًا.

يتكامل أوبن كارت مع أشھر بوابات الدفع في العالم، بما فیھا: باي بال ومدفوعات أمازون وفید إكس، واسكریل والكثیر من التحویالت اآلمنة.

تفحص استضافة أوبن كارت الموثوقة من أجل متجرك اإللكتروني.

(/Woocommerce (https://woocommerce.com ووكومرس

https://www.opencart.com/
https://woocommerce.com/
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ممنصة وكومرس للتجارة الرقمیة

هل تحب الوردبریس؟ (عن نفسي أحبھ كثیًرا)

استخدم ووكومرسإلضافة عربة تسوق على موقع الوردبریس الرائع خاصتك.

يمكنك استخدام إضافة الوردبریس تلك بدًأل من بناء منصة مختلفة.

تعرض لك خیارات قابلة للتھیئة لشحن منتجاتك، و140 خیار محلي للدفع بما فیھا: باي بال، استرایب وجوجل باي وأبل باي ..إلخ. كما تمكنك
المنصة المھیئة مسبقًا بالكامل من تمدید التشغیلیة باستخدام إضافات وكومرس الرسمیة، بما فیھا: تكامالت التسویق، تعزیز المتجر، القنوات المتعددة،

نقطة البیع والكثیر.

   API (Application Programming Interface) RET تطویره باستخدام  أو

(Representational state transfer).ویمكن أن تتكامل المنصة مع أي خدمة مع إمكانیة قیاس أداء عالمتك التجاریة

يمكنك وضع منتجاتك بسھولة على جوجل للتسوق، والترویج لھا على مواقع التواصل االجتماعي كالفیس بوك، وعلى منصة التسویق بالبرید كمیل
تشیمب.

بجانب ذلك، ھناك التقاریر وتتبع الجھود التسویقیة عبر تحلیالت جوجل.

تتطلب مواقع الوكومرس العدید من موارد السیرفر أكثر من المدونات العادیة، ولذالك اختر منصة االستضافة بعنایة.

(/Bigcommerce (https://www.bigcommerce.com بیج كومرس

https://www.bigcommerce.com/
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منصة بیج كومرس للتجارة الرقمیة

اصنع منصة رقمیة متمیزة وقویة دون القلق حول: إمكانیة التوسع والثبات واألمان من خالل بیج كومرس

يتیح لعملك أن تسلق فوق التعقیدات كافة، عن طریق عرض خدمات متخصصة وشاملة تركز على إعداد عالمتك التجاریة للنمو.

CSSوجافا اسكربت، و HTML ابِن تصمیم واجھة متجرك المخصصة عبر أشكال محددة مدمجة مع

.API و SDK يمكنك حتى تخصیص رحلة الشراء من خالل دفع بـسیرفر لـسیرفر، أو الدفع بـ

اجعل متجرك مناسبًا للھاتف الذكي، وراجعھ قبل النشر، واجعل متجرك على الوردبریس.

ادعم متجرك بالمزید ممن  الزیارات من خالل روابط صدیقة لمحركات البحث ومیتا داتا (البیانات الوصفیة للمقاالت)

يمنحك بیج كومرس سرعة متفوقة من خالل تعزیز خدمات ھیكل جوجل السحابیة، وآكامي إلدارة الصور، وخدمة AMP من جوجل لتسریع
الصفحات.

عدّل منتجات متجرك من خالل خواص السحب واإلفالت وابتكر أكثر من 70 تروجیًا وخصًما أصلیًا.

ویشمل ذلك: مجموعة من المحافظ اإللكترونیة مثل أبل باي وباي بال وأمازون باي. إلخ.

المیزات األخرى:

ISO/IEC 27001:2013 شھادة

PCI DSS 3.1 Level 1 شھادة

%99 وقت تشغیل

تدعم أكثر من 250 عملة في أكثر من 129 دولة.

(Prestashop (https://www.prestashop.com/en

https://www.prestashop.com/en
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منصة Prestashop (h�ps://www.prestashop.com/en) للتجارة الرقمیة

مع مراعاة المتطلبات المتنوعة لألعمال المختلفة، یساعدك Prestashop في ابتكار متجر مخصص بالكیفیة التي تحلم بھا.!

يعرض لك المیزات والوظائف واألدوات الالزمة لنمو لبناء ونمو عالمتك التجاریة.

أضف منتجاتك سریعًا، وھیئ میزاتھ، وخصص القالب المناسب بكل سھولة.

يمكنك وسع قائمة أسعار وإعداد الكوبونات واختیار أنظمة الخصم وتجھیز الشحن.

يعرض Prestashop متاجر صدیقة لمحركات البحث، حیث یمكنك فحص سیو المتجر، وإمكانیة ربطھ مع شبكات التواصل االجتماعي، من أجل
ارتباط وزیارات أكثر.

كما یمكنك قیاس األداء التسویقي عبر تقاریر دوریة، وتحلیل لرؤى الزائرین.

 Prestashop حالیًا متاح بأكثر من 75 لغة، لمساعدتك على توسیع قاعدتك عمالئك.

شغل أكثر من متجر إلكتروني بلوحة تحكم واحدة، لتقلیل التكلفة وزیادة التغطیة.

أنضم لمجموعة من 300000 تاجر وبع منتجاتك ما وراء الحدود اإلقلیمیة.

(/shopify (https://www.shopify.com شویبفاي

https://www.prestashop.com/en
https://www.shopify.com/
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منصة شويبفاي للتجارة الرقمیة

توقعت ھذا, ألیس كذلك؟                                                                                                                                        
                                            

هل تبحث عن حل حیث یمكنك العثور على جمیع نقاط البیع من البدایة، التشغیل وحتى بناء عالمتك التجاریة، تحت مظلة واحدة؟

شویبفاي تكفیك كل ھذا.

ابدأ رحلة عملك وبع منتجاتك في أي مكان، بما في ذلك مواقع التواصل االجتماعي والمتاجر اإللكترونیة، وأكثر.

يعرض لك شویبفاي أدوات مدمجة لمساعدتك في التسویق على بناء وتنفیذ وتحلیل حمالتك على جوجل وفیس بوك.

أدر كل الطلبات والمدفوعات والشحن باستخدام لوحة تحكم لراحتك.

HTML و CSS خصص موقعك بسھولة باستخدام أكواد

يمكنك إضافة وظائف ومیزات مثیرة لإلعجاب لموقعك مع أكثر من 3200 تطبیق قابل للتكامل مع منصة شویبفاي مباشرة.

يعرض لك أكثر من 70 شكًال احترافیًا بتصمیمات متجددة مثل Pixel Union و Happy cog .. إلخ. كما تعرض منصة للتدوین حیث یمكنك
تثقیف جمھورك بنشر محتوى عال الجودة.

وتزودك شویبفاي بـشھادة أمان 256 بت مجانًا، لحمایة جمیع المعلومات على موقعك.

ویعرض لك أیًضا بوابات دفع آمنة، مع خیار الدفع بالفیزا، أمیكس وماستر كارد،، إلخ. انضم لمجتمع من ملیون عمل عبر 175 دولة، الذین حققوا أكثر
من 155 ملیار عملیة بیع مع شویبفاي.

(/Drupal (https://www.drupal.org

https://www.drupal.org/
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منصة Drupal للتجارة الرقمیة

قم ببناء متجر إلكتروني طموح مع Drupal باستخدام األدوات المثالیة للتسویق، التنفیذ، والبیع من أجل الوصول لشریحة جمھور أكبر.

يمكنك إدارة محتواك مع بیانات المنتجات وتشمل صفحات المنتجات وواجھات البحث.

أكثر من ملیون مطور حول العالم یساھمون بجھودھم في Durpal وبالتالي، یضمن ذلك جعلھ منصة مستقًرا وآمنًا.

,. Dos إنھ یؤمن متجرك عبر قاعدة بیانات مشفرة، وتحكم في الوصول وتقاریر أمنیة، وتحدیثات تلقائیة وحمایة من النشاطات المریبة وھجمات

يعرض لك Durpal تسویق آلي عبر: مواقع التواصل االجتماعي والبرید اإللكتروني وأنظمة إدارة العمالء، وأكثر من ذلك.

كما یعمل كمستودع محتوى قابل للوصول عبرAPI یمكنك من إضفاء شخصنة المعلومات، مثل الموقع الجغرافي ونوع الجھاز وتاریخ المتصفح
وتصنیف السلوك، إلخ. لنمذجة محتوى مناسب لزوارك.

المنصة متعددة اللغات، بأكثر من 100 لغة.

بما إنھا مفتوحة المصدر، یجب علیك إدارة التنصیب والتھیئة بنفسك.

بدًال من ذلك، أذھب إلى إدارة االستضافات حتى تركز أكثر على نواة عملك التجاري.

(/Sylius (https://sylius.com

منصة Sylius (h�ps://sylius.com/) للتجارة الرقمیة

Sylius جھز متجرك بمظھر ولمسة فریدین، باالستفادة من المنصة مفتوحة المصدر

مبنیة كلیًا على إطار عمل PHP المسمى سیمفوني.

يشمل ذلك جودة عالیة، وأساس ثابت واختبارات للجودة، لجعل األمر سھًال على المطورین والعمالء على حد السواء.

https://sylius.com/
https://sylius.com/
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تعرض المنصة نظام Application Programming Interface مدمج بحیث یكنك بناء تطبیقات موبایل بال تكلفة، وتشمل تطبیقات أندروید
و أیفون، مع تطبیقات الویب التقدمیة.

وبالتالي، یمكنك بیع منتجاتك من خالل أي منصة على أي جھاز یستخدمھ عمالؤك المحتملون.

يتكامل موقعك مع العدید من األدوات لتعزیز متجرك مثل: أنظمة إدارة العمالء CRM ونظام تخطیط موارد المؤسسة ERP ومستودع وإیمیالت
وھكذا.

Cloudways Nexcess أن یتوزع على العدید من منصات االستضافة، مثل Syliusيمكن لـ

(/Sellfy (https://sellfy.com

منصة Sellfy للتجارة الرقمیة

يعرض لك Sellfy منصة سھلة وقویة لبناء متجرك اإللكتروني لبیع البضائع المادیة، االشتراكات أو المنتجات الرقمیة.

إذا كنت ممكن یكره التعقیدات ومع ذلك یرید الكفاءة فـsellfyٍ ھو بغیتك!

يمكنك البیع على الیوتیوب واالنتسجرام والـساوند كالود عبر موقعك اإللكتروني بإضافة زر “اشتر اآلن” أو مشاركة زر رابط بسیط.

يمكنك تعزیز مبیعاتك عن طریق التسویق باإلیمیل وبیع المیزات  وأكواد الخصم بال أي تعقیدات زائدة.

خصص متجرك بالطریقة التي تفضلھا بإضافة شعارك، وصناعة مخططاتك وتغییر األلوان لتناسب عالمتك التجاریة.

تعرض لك المنصة متعددة اللغات تھیئة لمستخدمي الموبایل؛ تمكنھم من الولوج لموقعك عبر الموبایل أو الكمبیوتر الشخصي (سطح المكتب).

يقبلSellfy الدفع من أكثر من 200 دولة ویستخدم بوابات الدفع اآلمنة مثل باي بال واسترایب.

https://sellfy.com/
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احصل على أفكار ملھمة عبر التحلیل لدراسة األداء األفضل لمنتجاتك، والزیارات عبر قنوات التسویق المختلفة، وأفضل مناطق العمل التجاري.

(/Saleor (https://saleor.io

منصة Saleor (h�ps://saleor.io/) للتجارة الرقمیة

جھز متجرك اإللكتروني باستخدام Saleor واستفد من أعلى أداء ومرونة إلدارة وتشغیل عملك.

Application وتوفیر لـنظام CMS ونظام إدارة المحتوى CRM يسمح لك بتكامالت عدیدة مع متجرك بأنظمة مختلفة مثل أنظمة إدارة العمالء
APIالمبتكرة النظمة GraphQl عبر لغة Programming Interface

يعطیك الحریة الكاملة الستخدام الواجھات األمامیة في تصمیم تطبیقات الویب التقدمیة لتصمیم واجھة المتجر أو استخدام جافا اسكریبتSDK مع
إمكانیة اختیار منصة جدیدة أو لغة من اختیارك.

أدر حزم منتجاتك والمجموعات والتھیئة حسب اإلعداد الذي تحبھ.

وتعرض الدعم لعمالت ولغات وترجمات متعددة.

تتبع نمو متجرك عبر تسخیر البیانات وتحلیلھا لتشكیل عملك على المدى البعید.

برھن على مستقبل عالمتك التجاریة عبر بناء متجر أمن وقوي باستخدام األدوات الحدیثة.

ویعرض أیًضا اندماًجا سلًسا مع متجرك على ماجنیتو ویستخدم األكواد النظیفة إلضافة میزات جدیدة ومثیرة لتحسین متجرك.

(/3dcart (https://www.3dcart.com

https://saleor.io/
https://saleor.io/
https://www.3dcart.com/
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منصة 3dcart للتجارة الرقمیة

3dcart احصل على میزة تنافسیة باالستفادة من المنصة اآلمنة والقویة لدى

يعرض لك حًال مناسبًا للجمیع لبناء متجر مع األدوات المناسبة كـ إدارة المخزن والتصمیم وتتبع المبیعات وغیره الكثیر.

اربط متجرك مع أمازون إیباي وفیسبوك..إلخ. لزیادة عمالئك وجني فوائد أكثر.

نِم عملك مع تسویق عبر البرید مدمج مع متجرك، وقیاس لرؤى العمالء عبر أدوات قیاس موثوقة.

بشكل مثیر لالھتمام، یعرض لك أدوات التخلي عن عربة التسوق، لتشجیع الزوار على العودة للشراء.

يمكن للمنصة تھیئة موقعك لمحركات البحث وزیادة حجم الزیارات.

يمتلك 3dcart شھادة االمتثال لمعاییر أمن البیانات الخاصة بفیزا، مع أمن قوي لتأمین التحویالت المالیة.

يدعم أكثر من 200 طریقة دفع، تشمل باي بال، واسترایب..إلخ. ویمكنك أن تربط متجرك بكل سھولة مع خدمة فیدإكس  وي بي إٍس ورویال میل
لشحن آمن.

خاتمة

إن كنت ترید اإلبحار خارج حدود الحجارة واألسمنت، فھذا ھو الوقت المناسب لك لبناء متجر قابل للتوسع باستخدام منصات موثوقة وملیئة بالمزایا.

اختر مزود الخدمة الصحیح بناًء على متطلبات عملك، ومیزانیتك لكسب طوق نجاة إضافي یمكنھ إنقاذك من المستقبل العدائي وتأمین عمل مربح على
المدى البعید.

h�ps://hamedalkhataeb.wordpress.com/2021/09/22/what-do-you-know-) أنظر أیًضا: ماذا تعرف عن العبودیة الرقمیة؟
(/about-digital-slavery

https://hamedalkhataeb.wordpress.com/2021/09/22/what-do-you-know-about-digital-slavery/
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مالحظات المترجم:

 .(/geekflare (h�ps://geekflare.com/ecommerce-platform ترجم المقال بموافقة صاحب موقع
یقدم لك Geekflare مقاالت تقنیة عالیة الجودة ویختص بتطویر األدوات وواجھات برمجة التطبیقات لمساعدة الشركات واألفراد على النمو.

عدد المنصات المذكورة 12، لم أترجم المنصة الـ13 ألسباب خاصة. وأعتذر عن التنسیق السيء؛ محوت ملف المصدر عن طریق الخطأ، مما تسبب
في حدوث عدة أخطاء ومنھا احتیاجي إلعادة رفع الصور.

: مصنف
, متاجر إلكترونیة

, تجارة رقمیة
ترجماتي

hamedkhateeb ُنشر بواسطة

شاعر وكاتب ومدوّن، ومھتم بعدة أشیاء منھا إثراء المحتوى العربي باألفكار األصیلة، وأحیانًا مترجم. عرض كل المقاالت
hamedkhateebحسب

المدونة على ووردبریس.كوم.

https://geekflare.com/ecommerce-platform/
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https://hamedalkhataeb.wordpress.com/author/hamedkhateeb/
https://wordpress.com/ar/?ref=footer_blog
https://hamedalkhataeb.wordpress.com/2021/09/24/top-13-small-and-medium-business-platforms/?preview_id=132&preview_nonce=923a98a4ed&preview=true&_thumbnail_id=139


7 /10 /2022 11:05 ص أفضل 13 منصة لألعمال الصغیرة والمتوسطة – حامد الخطیب

https://hamedalkhataeb.wordpress.com/2021/09/24/top-13-small-and-medium-business-platforms/?preview_id=132&preview_nonce=923a98a4ed&… 16/16


