
 : ووكومرساظافة 

هي إضاافة مرةة  متووةة امصدا ك كدة  ةلوا اموراكا اكمروروة،ة   (WooCommerce) ووكومرس 

مبن،ة مون مج بشاااااارم مورامم مب ووك بواءً أااااااوا إ الكنن بداااااا   إد،  ةشااااااا   راك    ا   

 موبن،ه عبر اكةورةن بد وات قواة  و،ح مك بناؤه 

ا  وال ب  من الةّك    E-Commerceمق  الصبحن اموراراة اكمروروة،ة   ُ سوخ م على ةطا  واأب عامص،إ

اأوخ من شر،إ من الشرامها من قبمً  وم اموراكا اكمروروة،ة باأوخ ام مرصوعة مونوعة من  

 اموطب،قات  من ضصنها امصوا ر اكمروروة،ةً 

شاقة  مرن بو و  ووك بواء وملحقا ه الصبحن   ق  اب و إةشا  امصورر اكمروروني وإع ا ه مهصة 

اً من هذه امصلحقات   ً WooCommerce هذه امصهصة أهلة   إ

من مندات اموراكا اكمروروة،ة اآلمنة وامصسوقراً وهو من امصحلقات   WooCommerceاعوبر 

   اساع ك على إةشا  مورر إمروروني قائم على ووك بواء  وإ اك ه بسهومةً األكثر شعب،ة امذ 

ا  ذو مروةة عام،ة )بإمراةك ب،ب مخولف   WooCommerceمن مص،زات ملحق  الةه مراني  آمن   إ

 امتئات من امصنورات(  متووح امصد ك  باكضافة إلى الةّه أهم االأوخ امً 

 

 مص،زات امووكومرس : 

 . الةرام امشاشات وامرواالت امصخولتة مووافق مب  ص،ب   •

 . %100موةة  حرم عوب،ة   •

 إضافة مغات الخرى ملصورر اةرل،زاة فرةس،ة  رك،ة وغ،ر ذمك  •

 . ةظام فوا ،ر إمروروة،ة  لقائ،ة  •

 . إكأاا  لقائي ملتوا ،ر مبوا  امعص،م  •

 .  ق،،م امصنورات وعرض آكا  امصشووان امسابق،ن  •

https://www.woothemes.com/woocommerce/


 . وع،ة وامشهواة  قارار امصب،عات ام،وم،ة واألأب  •

 . رااا  والك  كهم وغ،ر ذمك   –  عم عص،ت موع  ا   •

 . ةظام إك اع امصنورات  •

 .  غ،،ر ةامة امصنوج مووبب امعص،م مها  •

 . خ،اكات اموسع،ر وامصخزون مرم منوج  •

 . خ،اك امووفر الو ع م امووفر مرم منوج  •

 . إضافة در  شحن موع  ا ودر   فب موع  ا  •

 . عن  امشرا  متورا مح و ا الو  ائصة ةظام كوبوةات امخدم   •

إ ملتا وكا  •  . أهومة اةوساب امضرائب و رام،ف امشحن وإضافوها فوكا

 .  ع   امودن،تات ةسب امشركة الو ةسب ةوع امصنوج  •

 . فرز و فلور امصنورات ةسب امودن،ف الو ةسب امسعر  •

 

 دواقة  رد،ب امووكومرس على امووك بواء : 

 :اموام،ة امسهلة امطواقة ا بب الو  هنا بامضغط ذمك ف،صرنك اكضافة  حص،م  تضم كنن نا

 ”  ا  الضف“ ثم ”إضافات“ اخور موقعك  في ووك بواء  حرم موةة إلى اةوقم

 زك  اضااااااااغط ً  امصطلوباة   اكضاااااااااافاة   والومهاا  امنواائج    موظهر   woocommerce  اكواب   امبحا    موبب  في

 اضااغط  ”  تع،م “  إلى  امزك   اوحوا   اكوصامه   وبع    امونداا،ب    أاا،وم ً  اكضااافة   برواك   ”اآلن  امونداا،ب “

 ً تع،م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wordpress.org/plugins/woocommerce/


 امصورر و ره،ز( WooCommerce) ووكومرس إضافة إع ا 

 بسا،طة   خطوات   في  ادااحبك   ة،   اكع ا     معامج   إلى   لقائي   بشاارم   أااونوقم   اكضااافة    تع،م   بع 

 ًامصورر الأاأ،ات خ،مها من  بني مراةم ع ا على

 ”امصورر إع ا ”  األولى امصرةلة

 

 اموتدااااااا،لي  امعنوان   وال خم   ام ومة   ة    ما     ك،ان   مه  كان  إذا  موررك   مران  ة    امصرةلة   هذه   في

  راهم   اصرنك  بامطبب ً  إم،ه    شااا،ر   ما  بحساااب  ف،ها   امب،اةات   كوابة   اصرنك   ُمَعْنوةة   ةقوالإ    ر   ة، 

 ًوقن ال  في  ع الها اصرنك كصا الك ت  إذا امب،اةات هذه بعض

وا    اموي   امعصلة    ح    الن  ارب  ذمك  بع  وااا  أاووعامم   هم  امصورر    في  اأاوخ امها     امسعو     بام

ا  أااااااااوا خلهاا   اموي   األأااااااااعااك   غ،رهصاا    الو  اما والك  الو  ةوع ! فااةوباه   امعصلاة    بهاذه    طب،قهاا   أاااااااا،وم   الةقاإ

 على  اأااو،مها  أاا،وم   ما اة   منورات   هي  هم   ح ا ه    ارب  امصوقب   على  أااوب،عها  اموي   امصنورات 



زباائناك    و،ح   كقص،اة   منوراات   الو  امواقب    الكض  ك،  ما ااك   او ا    الو  مبااشاااااااارا   اكةورةان   من   حص،لهاا  م

 ًامصناأبة وامخ،اكت اكع ا ت بعض امنظام أ،ضبط اخو،اكك على بنا  امنوع،ن 

 

 ”ام فب“ امثاة،ة امصرةلة
 

 

واا    اموي  اما فب  در    حا اا    اوم   امصرةلاة   هاذه  في زباائناك     وف،رهاا     اما فب    تع،ام   اصرناك   ة،ا   م

 ًكل،هصا الو اكمروروني غ،ر الو اكمروروني

ً” بزبوةك   امخاص   PayPal  ةسااااااب  الو  االئوصان  بطاقات   باأاااااوخ ام   ومحص،ة   آمنة   فب  در ”    خ،اك

ا   ماك  اا فعون   عص،ئاك   مرعام   واوم   االئوصااة،اة    باامبطااقاات   الو  بااا  باا   في  ةسااااااااااباا هم   من  إمروروة،اا

 ًامشرا  عصل،ة إ صام قبم ام فب

 



 ربط  من  امنظام   اَصرِّن   ” اكمروروني  امبوا    هاذا   بااأااااااااوخ ام   ال لي  من  PayPal  ةساااااااااب  إعا ا  ”    خ،ااك

 اكوب   ثم  المامه    صاح  ع،مة   ضاب  عل،ه    امص فوعات   الأاوقباا   باا  با   في  بحساابك   مباشارا   امصورر 

وا ك  ًباا با  في  سوعصله امذ  اكمروروني ب

 ملزبون   اصرن   ة،ا   منهاا    ماك  امصنااأااااااااب   بوتع،ام   قم  ” إمروروة،اة   غ،ر  ما فوعاات”    امثااني   امقساااااااام 

 ًبوتع،له الةن  قوم ما على بنا  مه امصناأبة اموأ،لة اخو،اك

 ”موابعة“ زك اضغط االةوها  بع 

 

 ”امشحن“ امثامثة امصرةلة
  

 



 كن  أاااوا    معص،ئك   امصنورات   هذه   شاااحن   تاصااا،م   بوح ا    فقم   ما اة   منورات  أاااوب،ب   كنن  إذا

 ًمعصلك امصناأب ة  ً وخاك ها  اخلها الو فقط امب،   اخم  ب،ب

ا    امشااااااااحن    عم  اصرنك   منهصا   خ،اك  كم  في  بإمراةك   بدةه  امعلم   مب   ح  ها    ثابوة   بورلتة   الو  مراة،ا

ا  ًمخولتة شحن وبورام،ف الكثر  مح  ا الخرى منادق  ح ا  الةقإ

  رام   امر،لو   الو  بامررام   مواصااااااتا ها  ضااااااصن  امساااااالعة   وزن  أااااااوضااااااب   كنن  إذا  ما  بوح ا    قم  كذمك

ا الوغ،رهصا   ًغ،رهصا الو امسنو،صور الو بامصل،صور البعا ها والاضإ

 ”موابعة“ اضغط ثم

 

 ”به موصى”  امرابعة امصرةلة

 

 من  امعص،    مب  واموواصام   امبوا اة   بامقوائم   امخاصاة   MailChimp  ال اا   باأاوعصاا   اقوراح   مرر    هذا 

 ًاكاص،م خ،ا

 عل،ك   وأااا،رب   بها   امخاصاااة   اكضاااافة   بوثب،ن   امنظام   فسااا،قوم   امص،زا   هذه  اأاااوعصاا   في  كغبن  إذا

 ًبصوقعك ربطه ثم م،لوشصب موقب في ةساب إةشا 

 

https://mailchimp.com/


 ” تع،م“ امخامسة امصرةلة

 

إ   امنظام   اقورح   الن  اساوحسان ً  مزاااها   بعض  مك  واذكر   بامصورر   Jetpack  إضاافة   وربط    تع،م   الاضاا

إ ً  اةو،ا ا ك   على  بنا    امدااااح،ح   امقراك   و وخذ    قرالها   اكضااااافات   من  امرث،ر    تع،م   بع   ةندااااح   غامبا

إ   تع،لها اصرنك ة،   ًوقن ال  في الةقا



 ًاألأتم في ”امخطوا هذه  خطي”  اضغط األمر هذا موراوز

 wordpress.com  إلى  ةقلاك  اوم   ة،ا ”  Jetpack  مب  امصواابعاة ”    اضااااااااغط   واموراامام    اموبط  وك صاام 

 ًاموبط إ را ات  رصم ثم ةساب  م اك كان إذا ام خوا الو( مراني)   ا  ةساب متوح

 وعرض   امصورر   القساااااام   مبنا     اهزإا   الصااااابحَن   مق  و  اكمروروني   موررك بع  هذا امصرةلة  م اةشاااااا   

 ً لزمك اموي اك را ات وا خذ اكع ا   معامج في األخ،را امنافذا دامب! امب،ب وب ال امصنورات

 

 WooCommerceبنا  امصورر اكمروروني في 

اكز اموساو   على أاب،م امصثاا: امصوا  امغذائ،ة   اورون امصورر اكمروروني من القساام عامة مثم مر

 األ وات امصنزم،ة  امص،بء  األمعاب … إمخ

” واصرن الن  حوو  هذه امودااان،تات على امودااان،تاتهذه األقسااااام في ةظام ووكومرس ةسااااص،ها “

نا ك   حواه القساااااااااام: األمباان  املحوم  امتواكاه   داااااااان،تاات فرع،اة  مث،إ قساااااااام “امصوا  امغاذائ،اة”  

 امصخبوزات… إمخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 امطواقة كاموالي :

 ةوقم إلى “امصنورات” ثم “امودن،تات”

ب هناك اصرنك إضااافة القسااام كئ،ساا،ة  والخرى فرع،ة  مب ةبذا  روبها عن كم قساام إن الةببنً م 

  امصزا  من امخ،اكاتً

 

)   األخرىالأااااأاااي واالقساااام  قسااام او  دااان،ف  بر  اعو  ( موا  غذئ،ة م قسااام )روا مو  ،ةظ اخي ام

اك  المامه    وصف قد،ر ه وكم قسم او(  عوبر اقسام او  دن،تات فرع،امبان  –محوم  –ة فو

 وكا   ر  امحقوا اموام،ة:امد مو  ،ةظ الاضا في 

 اأم امقسم  وأ،رون ظاهرإا ملزبائنًاالأم: 

 امرابط امصوترع من امصوقب واؤ   إلى امقسمًاالأم املط،ف: 



اً ) رب إضاااافة قسااام امودااان،ف األب:   ا فرع،ا قم باخو،اك امقسااام امرئ،ساااي إن كنن  ضااا،ف قساااصإ

 ذمك(كئ،ء في امصرا األولى  ثم  ض،ف األقسام امترع،ة بع  

 ةبذا عن امقسم ومحوواا ه وما إلى ذمكًاموصف: 

عن   خوا امعص،م هذا امقسااااام في امصورر هم ارى امصنورات امصن ك ة  حوه الم ارى ةوع امعرض:  

 األقسام امترع،ة مه  الو كل،هصا 

 صوكا خاصة بهذا امقسم  عبر عن محوواا هًامدوكا امباكزا: 

وا  إةشا هًثم اضغط “إضافة  دن،ف   ا ” وقم بو  رراك هذه امعصل،ة مرم قسم  

في امراةب األاساار من امدااتحة  ر  األقسااام امخاصااة بصوررك مب  وضاا،ح ع   امصنورات في كم 

 قسمً

 

 

 

 WooCommerceدواقة إضافة امصنورات إلى مورر 

 و ره،زها ملعرض  امصنورات اظافة امخاصة بامصورر  ةان وقن  بع  ان اةوه،ن  ره،ز االقسام

منوج إلى امصورر امخاص بك اةوقم إلى “امصنورات” ثم “إضاافة منوج   ا ” الو من امشواط كضاافة  

 امُعلو  اضغط “  ا ” ثم “امصنَوج”ً



 

 األكقام اموام،ة  وضح دواقة امعصم:



 

 وهو االأم امصعوص  في موةة اموحرم وفي امصوقب المام امزبائنًاأم امصنوج: /1

  عواف متدم عن امصنوجً كوابة/2

 قبم امخدمًأعر امصنوج /3

 )ال ب  الن ارون القم من امسعر األوا(أعر امصنوج بع  امخدم /4

راخ ب ااة وةهااة امسااااعر امصختض بح،  اطبق امنظام امسااااعر امصختض عن    ومة:  /5  ح ا   ا

راخ االةوها  بشرم  لقائيً راخ امب    ثم اعو  ملسعر األصلي عن   ا   ا

 مخودرا عن امصنوجًاكوب ةبذا /6

 ح ا  امقسااااااام امذ  انوصي إم،ه امصنوجً اصرنك اخو،اك الكثر من قسااااااام  واصرنك مودااااااان،ف:  ا/7

 إةشا  قسم   ا   ون امر وع منافذا امودن،تاتً

 مبح واموي  ت،  في محركات ا امصوعلقة بامصنوجال خم اموأوم /8

 اةرص الن  رون واضحة و ذابة  واسوحسن الن  رون موبعةًامدوكا امرئ،س،ة ملصنوج: /9

ا بدبعا  اةرص على  وف،ر صاا صااوك امصنوج:  /10 وك منتء امصنوج من زوااا والوضاااع مخولتة  والاضااإ

 موساواةً

 ك،ف  ب و المام امزائرًمعاانة صتحة امصنوج /11

 وظهوكه ملزبائن ةوى اوصرنوا من امشرا ًةشر امصنوج في امصورر /12

 

 

 

 



 حة امصورر :صتالي شرم امصنوج بع  عرضه في  ف،صا

 

 



 

 

  األمواان و ني امخطوات امسابقه اصبح موررك  اهز الأوقباا امزبائ  إ صامبع  

 ى مه  ال م ة،المرم كزقا ةوصني 


