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ماهو نموذج )نون إكسبرس( FBN أو 
تلبية الطلبات من قبل نون؟

 )FBN( هو نموذج بيع يسمح لك بتخزين منتجاتك في مراكز خدمة العمالء في 
مستودعات نون. إذا اخترت FBN كنموذج للبيع الخاص بك، فستقوم نون بإدارة 

المخزون وطلبات العمالء وشحن الطلبات مباشرة إلى العمالء نيابًة عنك. ستهتم 
نون أيًضا باستفسارات وخدمة العمالء والمرتجعات.

يتم عرض جميع منتجات نموذج FBN في الموقع باسم "نون 
اكسبرس" مما يتيح للعمالء معرفتها من خالل هذه العالمة. 

تحظى FBN بشعبية لدى العمالء حيث َتِعُد بالتوصيل خالل 24 
ساعة من الشراء.

ماذا علي أن أفعل بمنتجاتي في FBN ؟

منتجات نون إكسبرس يتم تلبيتها للعمالء بالكامل عبر نون. كل ما عليك فعله هو 
تجهيز منتجاتك بشكل سليم و صحيح وشحنها إلى مركز الشحن لدينا، ثم اترك الباقي 

على نون.
سيكون لديك تحكم تام على قائمة منتجاتك وأسعارها عبر منصة البائع.
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ماذا يقدم لي نموذج البيع على نون إكسبرس - FBN؟

اختر FBN كنموذج البيع الخاص بك وسيتم عمل فحوصات الجودة على المنتجات 
وتخزينها بأمان في مراكز الشحن والمستودعات في نون. سيتم شحن طلباتك مباشرة 

من مركز الشحن إلى العمالء في غضون 24 ساعة من إجراء عملية الشراء. وسيتم 
التعامل مع جميع استفسارات العمالء المتعلقة بمنتجك وستتم معالجة مدفوعاتك 

تلقائًيا على أساس أسبوعي.
يتيح  FBN لك مزيًدا من الوقت للتركيز على األشياء المهمة، مثل تطوير مشروعك. 
ويمنحك وصواًل أسهل لعمالء نون، ومرافق التخزين الحديثة الخاصة وغير ذلك. يعد 

نموذج بسيطًا وسلسًا وفعااًل من حيث التكلفة.

تشمل المزايا الرئيسية لـ FBN ما يلي:

التزام بتسليم أسرع.  •
شعار نون إكسبرس على منتجاتك كما في األسفل.                                                       •

٪60 معدل شراء أعلى.  •
وصول حصري للصفقات اليومية في نون.  •

ما هي رسوم نون إكسبرس  FBN؟

يتم تطبيق الرسوم على سعر البيع باإلجمالي للمنتج الواحد بعد إضافة 
ضريبة القيمة المضافة.

يتم احتساب رسوم 6% من سعر البيع )بعد إضافة ضريبة القيمة 
المضافة( للمنتج الواحد، بحد أدنى 400 بيسة ُعمانية لكل منتج وبحد 

أقصى 1 ريال ُعماني لكل منتج.
لمنتجات البقالة الحد األدنى    110 بيسة ُعمانية.

رسوم منتجات FBN ال تشمل ضريبة القيمة المضافة. 
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رسوم الوزن و / أو الحجم 
تنطبق على المنتجات "غير المصنفة" فقط - أي جانب من المنتج 

أكبر من 30 سم، و / أو وزن أكبر من 25 كجم. )رسوم استالم 
المنتج ال يشمل ضريبة القيمة المضافة(

رسوم استالم المنتج : 300 بيسة ُعمانية لكل منتج.
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الشركات والدول المسموح لها
بالتسجيل في نون

من أجل فتح حساب كبائع لدى نون يجب أن يكون لديك حساب عميل لدى نون. 
يمكنك تقديم وثائق التسجيل التالية، وسيتم التحقق من صحة متجرك في غضون 

أسبوع عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
https://login.noon.partners/ar/register

صورة من الرخصة التجارية/ السجل التجاري )مع أهمية ذكر • 
النشاط )بيع أو تجارة أو صناعة أو إنتاج المواد(.

شهادة ضريبة القيمة المضافة ) إن وجدت (.• 
صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر )من الجهتين( • 

ألي أسم مذكور في السجل التجاري.

حساب البنك الخاص بالسجل التجاري، يرجى ارفاق احد الخيارين التاليين:

1-�خطاب�رسمي�من�البنك�يحتوي�على�التفاصيل�البنكية�الخاصة�
بالشركة�مختوم�من�البنك�وعلى�ورقة�البنك�الرسمية،�وتشمل�

المعلومات�التالية:
-  اسم الحساب )يجب أن يكون اسم الحساب البنكي مطابقا تمامًا 

مع اسم االسم التجاري في السجل التجاري(.
رقم الحساب.• 
 •.)IBAN( رقم اآليبان
 •.)Swift Code( السويفت كود
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2- شيك ملغى، ويتم إرفاقه في نموذج نون البنكي موّقعا ومختوما بختم المؤسسة 
أو مصدقا من الوزارة بنفس السجل التجاري.

صورة من تأشيرة اإلقامة لغير المقيمين في دولة اإلمارات. • 
السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمواطنين المصريين.• 
3 فواتير شراء أو خطاب تفويض بالتوزيع للبائعين • 

المختصين بالصحة والجمال، أو رخصة تصريح للصناعة من 
هيئة الغذاء والدواء.

الشركات التي ليس لديها ضريبة القيمة المضافة 
باإلضافة إلى المستندات المذكورة أعاله، يجب على البائعين الذين يمتلكون شركات 

ليست مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أن يمألوا البيان التالي الخاص بعدم تسجيل 
ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون بلدهم، وأن يضعوا عليه ختًما وتوقيًعا من قبل 

المخول بالتوقيع على النشاط التجاري.
بيان عدم تسجيل ضريبة القيمة المضافة - اإلمارات.• 
بيان عدم تسجيل ضريبة القيمة المضافة - المملكة العربية السعودية.• 
بيان عدم تسجيل  ضريبة القيمة المضافة - مصر )في حال إن كان حجم • 

تعامالت الشركة خالل العام 2021 لم يبلغ قيمته 500,000 جنيه مصري(
بيان عدم تسجيل  ضريبة القيمة المضافة - مصر )في حال إن  كان نشاط • 

الشركة في السلع أو الخدمات المعفاة(.
تحويل المدفوعات 

سيتم تحويل مدفوعات مبيعاتك من نون إلى حسابك المصرفي أسبوعًيا. في ما يلي 
تفاصيل حسابك المصرفي الالزمة لنون لتحويل مدفوعاتك يجب تعبئتها أثناء التسجيل 

أو إرسالها إلى seller@noon.com  للتعديل:
1- خطاب رسمي من البنك يحتوي على التفاصيل البنكية الخاصة بالشركة مختوم من 

البنك وعلى ورقة البنك الرسمية، وتشمل المعلومات التالي:
اسم الحساب )يجب ان يكون اسم الحساب البنكي مطابقا تمامًا مع االسم • 

التجاري في السجل التجاري(.
 رقم الحساب.• 
 •.)IBAN( رقم اآليبان
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 1-  خطاب رسمي من البنك يحتوي على التفاصيل البنكية الخاصة بالشركة مختوم من 
البنك وعلى ورقة البنك الرسمية، وتشمل المعلومات التالي:

اسم الحساب )يجب ان يكون اسم الحساب البنكي مطابقا تمامًا مع االسم • 
التجاري في السجل التجاري(.

رقم الحساب.• 
 •.)IBAN( رقم اآليبان
 •.)SWIFT CODE( السويفت كود
اسم الفرع.• 
العملة.• 

أو:

2-  شيك ملغى ويتم إرفاقه في نموذج نون البنكي موّقعا ومختوما بختم المؤسسة 
أو مصدقا من الوزارة بنفس السجل التجاري.

 
هل سأحصل على إيصال دفع؟

بالتأكيد، سيتم عرض جميع كشوفات الدفع الصادرة لك من نون من خالل كشف 
الحساب في منصة البائع الخاصة بك. وسيتم عرض بيان المدفوعات بمجرد الموافقة 

عليها من خالل نون. يمكنك المتابعة مع البنك للمطابقة على المدفوعات. 

أيًضا، إذا كان اسم الحساب في البنك مختلفًا عن االسم الموجود في السجل التجاري، 
فيرجى تزويدنا بخطاب من البنك مختوم على ورقة بنكية تتضمن المعلومات الخاصة 

بحسابكم أعاله.
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قمت بالتسجيل؟ هل أنت جاهز إلرسال منتجاتك إلينا؟ 
من الضروري جدًا اتباع اإلرشادات التالية عند إعداد منتجاتك لنقلها إلى مستودعات نون. 
قد يتم رفض المنتجات ذات العبوات غير المتوافقة ورفض دخولها إلى مراكز االستيفاء 

الخاصة بنا في مستودع نون.
مالحظة مهمة: يجب على شركات الطرف الثالث عدم إعادة تغليف لوح التحميل أو 

الصناديق أثناء الشحن.
 • FBN  تجديد المخزون وإنشاء شحنة
يمكنك إدارة مخزونك بشكل أفضل لتلبية طلب عمالئنا • 

بمساعدة تقرير المنتجات القابلة للشحن لمستودع نون 
. FBN

تتيح لك هذه الخاصية وتحدد المنتجات SKUs التي • 
تحتاج إلى تجديد، وتقييم الطلب المستقبلي، والتوصية 

إلعادة زيادة المخزون أو سد النقص بناًء على تاريخ بيانات 
المبيعات لمنتجاتك.

يمكنك من خالل المعلومات المقدمة في هذا التقرير، االحتفاظ 
بكميات المخزون في المستودع والتي ستسمح لك بالحد من 

زيادة المخزون أو المبالغ المقيدة، وتجنبك نفاد المخزون باإلضافة إلى رسوم التخزين 
طويلة األجل.

إرشادات التعبئة والتغليف للمنتجات قبل 
FBN-شحنها لمستودع نون، نون اكسبرس

مالحظة مهمة : استخدم هذا التقرير إلنشاء شحنة FBN مباشرة والتي ستعمل 
على الفور للحصول على الموافقة وتسريع عملية تجديد المخزون الخاص بك.
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الوصول للتقرير
من خالل منصة البائع اضغط على Intel أو التقارير.• 
اضغط على إنشاء تقرير.• 

 •FBNاضغط على إنشاء تقرير ثم اختر المنتجات المؤهلة للـ
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استخدم تقرير المنتجات المؤهلة للـ FBN  إلنشاء شحنات
بعد تنزيل تقرير المنتجات المؤهلة للـFBN ، بإمكانك اتخاذ القرار المتعلق بإعادة تغذية 
 Required Replenishment المخزون أو تجديده بناًء على األرقام المقترحة في عمود

QTY. بعد ذلك أضف الكميات التي تود نقلها لمستودع نون في عمود QTY

أخيرًا، قم برفع الملف بعد تحديثه بالبيانات الالزمة في منصة البائع من خانة • 
المستودع اضغط على نقل المخزون. 

 • FBN. اضغط على نون إكسبرس ثم اختر إنشاء

قم بتحميل الملف سواء بصيغة CSV  أو ملف أكسل، ثم َجْدِوْل عمليَة النقل.
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المعنىإسم العمود

Partner
SKU 

الرقم المميز للشريك يتم إنشاؤه من قبل الشريك لكل منتج 
معين.

Partner
Barcode 

الرمز الشريطي لمنتج معين والذي يتم توفيره من قبل البائع. يعد 
الباركود إلزاميا ويعتمد قبول المنتجات على مسح رمز الباركود.

Familyعائلة المنتج

Brandالعالمة التجارية للمنتج

Titleعنوان المنتج

SKU لكل منتج يضاف على المنصة SKU يتم إنشاء رقم مميز يسمى 

Sales
Rank 

توضح المؤشرات التالية المنتجات التي حققت إيرادات ومبيعات 
كبيرة في الماضي مجمعة على أساس الصنف والبلد:

High Value: المنتج الذي لديه قدر كبير من اإليرادات من نفس • 
الصنف

Top Selling: المنتج الذي حقق إيرادات بشكل كبير وكميات تم • 
بيعها من نفس صنف المنتج.

Null: المنتج ال يفي بالمعايير المذكورة في األعلى.• 

Product
Type 

نوع المنتج حسب األبعاد والوزن:
Sort items: هي المنتجات المصنفة التي ال تتجاوز أبعادها 30 • 

سم ووزنها أقل من 25 كجم
Non-sort: هي المنتجات غير المصنفة وهي التي تتجاوز أبعاد • 

أي من الجانبين 30 سم ووزنها أكثر من 25 كجم

مصطلحات ومعاني
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المعنىإسم العمود

Is Eligibleأم ال؟ FBN هل المنتج قابل للشحن لمستودع نون

Quantity
عدد المنتجات أو الكمية التي يود البائع شحنها للمستودع والبيع 

عن طريق FBNـ

Required
Replenish- 

ment Quantity

هذا العمود يعطي اقتراحات لتجديد المخزون من قبل نون بناًء على 
تاريخ بيانات المبيعات الخاصة لكل منتج. بإمكان البائع الرجوع لهذا 

Required Replen-  العمود الخاص بالكميات المطلوب تجديدها
ishment Quantity لتحديد المنتجات سريعة أو بطيئة الحركة 

لتجديدها وفقًا لطب العمالء.

مصطلحات ومعاني
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إرشادات نون للتغليف

على مستوى الوحدات الفردية:

 يجب أن يحتوي كل منتج على SKU للشريك؛ ورقم أو رمز تعريف مميز مع • 
تعليمات نقل واضحة إذا لزم األمر.

 • QR يجب أن يحتوي كل منتج على رمز باركود خارجي قابل للمسح ، أو رمز 
باإلضافة إلى رمز يمكن للمستخدم قراءته. اعرف المزيد حول متطلبات الباركود 

في نون من هنا.
 يجب وضع كل منتج في عبوة فردية آمنة. ال ينبغي أن تكون هناك أي وحدات • 

فضفاضة.
يجب تغليف المنتجات اإللكترونية وغيرها من المنتجات ذات القيمة العالية • 

بشفط الهواء منها ولفها.
ال يجب استخدام صناديق نون / الكراتين لحزم المنتجات.• 
يمكن استخدام الوسائد الرغوية وصفائح كاملة من الورق وأوراق الفقاعات • 

كمواد حشو.

يجب أال تغطي أغلفة األمان ما يلي:
رقم GTIN ، رقم ISBN ، الرمز المميز للشريك SKU، رمز باركود الشريك • 
اسم المنتج.• 
وصف المنتج.• 
إذا كانت المنتجات تنتمي إلى عالمات تجارية أو أنواع منتجات مختلفة، فيجب • 

فصلها وترتيبها بشكل منفصل وفًقا لرمز SKU للشريك )يمكنك فقط لصق 
المنتجات مع بعضها إذا كانت عرًضا مجمًعا(.

 يجب أن يتم تصنيف أي منتج يتم بيعه كمجموعة / حزمة بأنه "يباع كمجموعة" • 
يجب أن تحتوي كل المنتجات القابلة للكسر على عالمة "قابلة للكسر".• 
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سيتم رفض التغليف غير المحكم، والسدادات المقواة/ التغليف الحراري أو • 
التغليف المغلق بشكل مبالغ فيه.

يجب أن تحتوي جميع مستحضرات التجميل والعطور على أرقام تميزها .• 
سيتم رفض جميع المنتجات غير المصرح لها.• 

على مستوى الصندوق:
يجب أن تكون جميع المنتجات معبأة مغلقة في كرتون أو صندوق.• 
يجب أن يكون لكل صندوق ملصق يشير إلى رقمه )على سبيل المثال، كرتون • 

1، صندوق، إلخ(
 يجب ذكر الـSKU  الرمز المميز للشريك )PSKU( وإجمالي • 

عدد المنتجات داخل كل كرتون على الكرتون نفسه.
يجب ذكر عدد الصناديق على كل صندوق وكرتون.• 
يجب ذكر رقم ASN على الصندوق.• 
يجب مشاركة تاريخ انتهاء صالحية جميع منتجات الصحة • 

والجمال واألغذية والمشروبات مع كل دفعة.
يجب أن يحتوي كل صندوق على المنتجات التي لها نفس • 

رمز SKU الشريك   )PSKU(  يجب ذكر PSKU والكمية داخل كل صندوق على 
الصندوق الذي يحتوي على المنتجات المذكورة

 
: )ASN( في مالحظة الشحن المسبق

يجب أن يدل كل ASN بوضوح على:
إجمالي عدد الصناديق.• 
العدد اإلجمالي للصناديق.• 
العدد اإلجمالي للمنتجات.• 
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أرفق مع كل ASN وثيقة تنص على:
رقم الصندوق مع العدد اإلجمالي للوحدات الموجودة بداخله. على سبيل • 

المثال، الصندوق 1 - 300 وحدة، الصندوق 2 - 400 وحدة، أو الصندوق 1 - 
500 وحدة في الصندوق 1 و 2 و 3. أو إذا كنت تقوم بشحن الصندوق فقط، 

فإن الصندوق 1 - 50 وحدة، الصندوق 2 - 60 وحدة، ...إلخ .
جميع المنتجات الموجودة في هذا النقل والصندوق الخاص به والتي تم • 

وضعها فيه.
في حالة شحن مواد غذائية، أرفق قائمة بجميع المنتجات التي تحتوي على • 

تواريخ انتهاء الصالحية ورقم الُدفعة.

منتجات األزياء:
يجب إزالة عالمات األمان ، ويجب أن تكون عالمات الخياطة مرئية في العبوة • 

)في حالة عدم وجود عالمة خياطة ، يجب أن تحتوي منتجات الموضة على 
عالمة توفر الحجم وتفاصيل المنتج.

يجب إزالة جميع بطاقات األسعار غير ذات الصلة قبل التوريد.• 
يجب أن تحتوي المنتجات من كل نوع تشكيلة، مثل الحجم • 

أو اللون، على رمز شريطي فريد وشريك SKU على سبيل 
المثال: يجب أن يحتوي القميص الذي يأتي بألوان وأحجام 

مختلفة على رمز SKU للشريك يحدد كل مجموعة من األلوان 
والحجم - وحدات SKU الخاصة بالشريك باللون األزرق يجب 

أن يختلف الحجم الصغير عن األزرق المتوسط، األزرق الكبير، إلخ.

مدة صالحية المنتجات:
�-�يجب�أن�تكون�مدة�صالحية�منتجات���FBN-إن�وجدت-�سنة�واحدة�على�األقل.
-��يجب�استيفاء�مدة�صالحية�منتجات�البيع�للشركات-�B2Bوفًقا�لإلرشادات�أدناه:

مواد التجميل، ينبغي أن يكون صالحا على أن تنتهي صالحيتها إذا كانت قابلة • 
لإلستخدام لمدة أكثر من سنة واحدة.

الصحة والتغذية، ينبغي أن يكون صالحا على أن تنتهي صالحيتها إذا كانت قابلة • 
لإلستخدام لمدة سنة واحدة.
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منتجات العناية بالجسم الشخصية - ينبغي أن يكون باقيا على أن تنتهي • 
صالحيتها إن أمكن ، 8 أشهر على األقل.

األطعمة والمشروبات، ينبغي أن يكون باقيا على انتهاء الصالحية 6 أشهر على • 
األقل.

رسوم التخزين الشهرية:
هي رسوم يومية سيتم تطبيقها بشكل تراكمي على مخزون نون 

إكسبرس  FBN وسيتم خصمها شهريًا. سيتم تحصيل هذه الرسوم 
في نهاية كل شهر ان كانت أكثر من 5 وحدات، وذلك يشمل المنتجات 

"الفعالة" و "غير الفعالة" علي منصة البيع في موقع نون.  وسيتم 
احتساب الرسوم على المنتجات لكل وحدة بناء على متوسط منتجات 

المخزون خالل الشهر )رسوم التخزين الشهرية ال تشمل ضريبة القيمة 
المضافة(

رسوم تخزين طويل المدة:
سيتم تطبيق رسوم التخزين طويلة المدة التالية على  FBN، وذلك 

على جميع المنتجات المخزنة ألكثر من لـ180 يوًما أو أكثر، في نهاية 
شهر معين. )الرسوم ال تشمل ضريبة القيمة المضافة(.

أسعار التخزين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

أسعار التخزين في المملكة العربية المتحدة

https://help.noon.partners/hc/ar
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نوع المنتجفئة المنتج
رسوم التخزين لمدة 

FBN طويلة

)بيسة ُعمانية(

رسوم التخزين 
الشهرية

)بيسة ُعمانية(

األزياء والموضة
25020مالبس

25020أحذية

الحقائب واألمتعة
550150أمتعة السفر

جميع أنواع الحقائب 
25020األخرى

25020الساعات

25020نظارات

الذهب والعمالت 
25020المعدنية

25020المجوهرات الثمينة

جميع أنواع 
25020المجوهرات األخرى

اإللكترونيات

25020هواتف محمولة وأجهزة لوحية

25020أجهزة الحاسب اآللي المحمولة

)أسعار تقريبية(رسوم التخزين
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25020لبكاميرات

55020أجهزة الصوت والفيديو

األدوات المنزلية
150250أجهزة كبيرة

25020أجهزة صغيرة

اإلكسسوارات إلكترونية

يمكن ارتداؤها 
وأجزاء الكمبيوتر 
وأجهزة التخزين، 
واكسسوارات، 
وأجهزة اإلدخال، 

وعدسات الكاميرا، 
وأجهزة الشبكات، 

وأجهزة البث

25020

25020السماعات

25020اكسسوارات أخرى

25020بطاقات هدايا

ألعاب الفيديو
البرامج 

25020واإلكسسوارات

55020أجهزة التحكم

المنزل والمطبخ
25020أدوات المطبخ والطعام

25020أدوات الفراش والحمام

55020الديكور المنزلي

150250األثاث

25020أدوات البستنة

55020التحسينات المنزلية

الصحة والجمال
25020الصحة والتغذية

25020مواد تجميل البشرة

25020العطور
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25020الشعر والعناية الشخصية

السيارات

منتجات العناية وإكسسوارات 
السيارات

25020الصوت والفيديو

520المنتجات األخرى

ألعاب األطفال ومنتجات الرضع
25020األلعاب

25020حفاضاتمنتجات األطفال الرضع

25020منتجات أخرى

الكتب والوسائط
25020الكتب

25020الموسيقى

25020الفيديو

البقالة
25020األطعمة والمشروبات

550150النظافة

أطعمة وإكسسوارات الحيوانات 
25020األليفة

الرياضة واألماكن الخارجية

األدوات الرياضية، معدات اللياقة 
550150البدنية

الفئات األخرى

األدوات كتابية والمستلزمات 
25020المكتبية

55020الطابعات وملحقاتها

25020الفئات األخرى
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العمولة

نوع المنتجفئة المنتج

نموذج البائع 
FBP

نموذج تلبية 
الطلبات من 

قبل نون 
إكسبرس 

FBN

% من سعر 
البيع

%من سعر 
البيع

األزياء
%27%27 المالبس

%27%27 األحذية

الحقائب واألمتعة
%20%20حقائب السفر

%25%25جميع أنواع الحقائب األخرى

%13%14 الساعات

%14%14 النظارات

المجوهرات

%5%5سبائك ذهب

%10%10المجوهرات الفريدة

جميع أنواع المجوهرات 
%25%25األخرى

عمولة نون من المبيعات
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إلكترونيات

%3.50%4.50 الهواتف محمولة واألجهزة اللوحية

%4.50%5.50 الحاسب اآللي المحمول

%6%6 الكاميرات

%4%4 أجهزة الصوت والفيديو

األدوات المنزلية
%4%4أدوات كبيرة

%10%10أدوات صغيرة

اإلكسسوارات اإللكترونية

يمكن ارتداؤها وأجزاء 
الكمبيوتر وأجهزة التخزين، 

وإكسسوارات، وأجهزة 
اإلدخال، وعدسات الكاميرا، 
واجهزة الشبكات، وأجهزة 

البث

5%5%

%8%8السماعات

%10%10إكسسوارات أخرى

%5%5بطاقات هدايا

ألعاب الفيديو

%10%10البرامج و اإلكسسوارات

%5%5أجهزة التحكم

المنزل والمطبخ

%10%10 أدوات المطبخ والطعام

%10%10 أدوات الفراش والحمام

%10%10 الديكور المنزلي
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%10%10 أثاث

%10%10 البستنة

%10%10 تحسينات منزلية

الصحة والجمال

%11%11 الصحة والتغذية

%9%9 أدوات تجميل المرآة

%14%14 العطور

%11%11 الشعر والعناية الشخصية

السيارات

منتجات العناية وإكسسوارات 
السيارات

%5%5الصوت والفيديو

%10%10المنتجات األخرى

ألعاب األطفال ومنتجات الرضع

%10%10 األلعاب

منتجات الرضع
%11%11حفاضات

%11%11المنتجات األخرى

الكتب والوسائط
%10%10 الكتب

%10%10 الموسيقى

%10%10 الفيديو

البقالة

%9 - %40%9 - %40 األطعمة والمشروبات
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%9 - %40%9 - %40 النظافة

أطعمة وإكسسوارات الحيوانات 
األليفة

 40% - 9%40% - 9%

الرياضة واألماكن الخارجية

األدوات الرياضية، ومعدات اللياقة 
البدنية

 10%10%

%10%10 التخييم والتنزه

الفئات األخرى

األدوات الكتابية ومستلزمات 
المكتب

 11%11%

%5%5 الطابعات وإكسسواراتها وأدواتها

%14%14 الفئات األخرى



دليل نون | الصفحة 25

نظرة عامة على كتالوج المنتجات
تم تصميم الكتالوج لمساعدتك في إدارة منتجاتك وبيعها في نون. يعد الكتالوج أيضًا 

قاعدة بيانات للمنتجات، وهو مجهز بالصور واألوصاف لجميع المنتجات المعروضة 
على منصة نون. وهو أداة موجودة للمساعدة في عرض منتجاتك وبيعها بشكل أسرع 

وأسهل.

استخدم الكتالوج من أجل:
وضع قائمة بمنتجاتك باستخدام ملف NIS )إضافة منتج جديد( أو ابحث عنها • 

في قاعدة بيانات منتجاتنا.
تحديث األسعار وكميات المخزون.• 
تنزيل تقارير األسعار والمخزون الخاصة بك.• 
تنشيط/ إلغاء تنشيط المنتجات.• 
االنضمام إلى العروض الموسمية.• 
تتبع حالة إنشاء المنتج الخاص بك.• 

كيف يمكنني إدراج منتجاتي في الكتالوج؟
هناك طريقتان يمكنك من خاللهما إدراج منتجاتك في • 

الكتالوج:
اربط منتجاتك بالمنتجات المتوافرة حالًيا في قائمة منتجات • 

نون. انظر أدناه لمعرفة كيف يمكنك ربط منتجاتك. 
إذا لم تتمكن من العثور على منتجك في قائمة منتجات • 

نون، فستحتاج إلى إضافة منتج جديد. ما عليك سوى إضافة 
 New Item تفاصيل منتجك )صور ومعلومات( باستخدام ملف

Set-up )NIS(.  ستستخدم noon هذا NIS إلنشاء صفحة 
محتوى جديدة، وإضافة منتجك إلى الكتالوج )قائمة منتجات 

نون وقائمة منتجات الشريك( وفي الموقع. تعرف على المزيد 
حول كيفية إدراج منتجاتك باستخدام NIS هنا. 
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كيف يعمل الكتالوج؟

للوصول إلى خانة الكتالوج، انقر فوق الكتالوج. ستجد هنا جميع األدوات التي تحتاجها 
لسرد وإدارة عروض المنتجات لعمالئك.

تسرد قائمة منتجات الشريك جميع منتجاتك الموجودة على الموقع. هنا، يمكنك إدارة 
التفاصيل التالية لكل منتج:

كميات المخزون من مخزون الكروس دوك أو مخزون FBN لديك حالًيا.• 

سعر المنتج الموضح للعمالء )بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم • 

والعموالت(.

حالة المنتج )سواء كان فعاال لعمالئنا أم ال(.• 

رمز المميز للشريك والرموز الشريطية )الباركود( والضمان • 

لمنتجك.

يمكنك البحث عن منتجك باستخدام الرقم المميز للشريك أو • 

االسم.

انقر فوق أي منتج لتعديل السعر أو المخزون أو الضمان أو إضافة عرض ترويجي. 
ستنعكس أي تغييرات يتم إجراؤها على عرضك على الفور على موقع نون اإللكتروني.
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لن يتم تفعيل المنتجات إال بعد أن يتم ربطها، وتكون نشطة، ولها عدد للمخزون/ 
وسعر أكبر من الصفر .تعرف على المزيد حول كيفية إجراء تحديث شامل ألسعارك 

وكمية مخزون منتجات التجار. 
نصيحة:�انقر�فوق�"صحة�المنتج"�للحصول�على�تحديث�حول�إنشاء�منتجك�واطلع�على�

أي�مشاكل�تمنع�تفعيل�منتجك.

كيف أقوم بإدراج المنتجات الخاصة بي باستخدام الكتالوج؟
تعمل قائمة منتجات نون كقاعدة بيانات للمنتجات ويتضمن جميع المنتجات التي يتم 
بيعها على منصة نون. يأتي كل منتج في الكتالوج مصحوًبا بصور وشرح ومواصفات. 

إذا كان منتجك موجوًدا في الكتالوج، فستتمكن من عرضه على الفور بمجرد تحديث 
السعر وكمية المخزون والباركود. هذه هي الخطوات التي يمكنك اتباعها:
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ابحث عن منتج ترغب في بيعه في قائمة منتجات نون وعن العالمة التجارية.

اختر المنتج الذي يطابق منتجك من نتائج البحث. يجب أن يكون المنتج الذي تختاره 
مطابقًا للمنتج الذي ترغب في بيعه من حيث اللون والحجم والطراز والعالمة التجارية، 

خالف ذلك، سيتم رفض منتجك أثناء عملية التنفيذ.
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اختر رقم معرف البائع المحدد الذي يستخدمه البائع لتتبع منتجاته. يجب أن يكون فريًدا 
لجميع المنتجات

ثم قم ببساطة بإضافة تفاصيل العرض الخاص بك، وقم بتنشيطها، وسوف يتم 
تفعيل منتجك على الفور.
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مهم إذا كنت تبيع باستخدام نماذج البيع من قبل الشريك )الكروس دوك أو الشحن 
المباشر(، فسيكون منتجك مرئًيا لعمالئنا في الموقع، وستبدأ في تلقي الطلبات. لذا 

كن مستعًدا.
إذا كنت تستخدم نموذج البيع )Fulfilled by noon )FBN ، فتأكد من إرسال مخزونك 
إلى مراكز الشحن الخاصة بنا، بمجرد إضافة المنتجات الخاصة بك. عندما نحصل على 

المخزون ويتم اجتياز اختبار الجودة لدينا سنفعل منتجاتك مباشرة.
تعرف على المزيد حول كيفية نقل مخزون الـ FBN الخاص بك إلى نون 

ما أنواع المستخرجات المتاحة لي؟
يحتوي الكتالوج على العديد من القوالب والتقارير التي يمكنك تنزيلها من خانة 

"المستخرجات" للمساعدة في تتبع منتجاتك وإعداد عمليات "المدخالت" المجمعة:
الكتالوج: ملخص كامل لمنتجاتك وتفاصيل عرضها.	 
السعر: نموذج لتحديث أسعارك بشكل مجّمع.	 
المخزون: نموذج لتحديث كميات المخزون لمجموعة من المنتجات.	 
العروض: صيغة إلضافة المنتجات الخاصة بك إلى أحداث العروض.	 

المدرج أدناه هي خطوات الوصول إلى المستخرجات الخاصة بك:
في الكتالوج، انقر فوق المستخرجات.• 
ثم انقر فوق استخراج جديد.• 
حدد نوع االستخراج والنوع الفرعي الختيار نوع االستخراج الذي ترغب في • 

تحميله.
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توضح الخطوات التالية بالتفصيل كيفية استخراج ملخص الكتالوج الخاص بك كمثال:
اختر كتالوج كنوع االستخراج الخاص بك.• 
متبوًعا بـ Partner Catalog )قائمة منتجات الشريك( كنوع فرعي لالستخراج.• 
اختر الحالة على Live )فعال( لتنزيل معلومات حول جميع منتجاتك الفعالة.• 
اختر نون كمنصة عرض منتجك فيها.• 

إنشاء منتج جديد لعالمة تجارية مقيدة من نون
مكن اآلن للبائعين والموزعين المعتمدين للمنتجات ذات العالمات التجارية سرد 
منتجاتهم الجديدة واحدة تلو األخرى مباشرة على واجهة مستخدم منصة البائع. 

إليك الطريقة:
العملية الشاملة إلضافة منتج من عالمة تجارية مقيدة من قبل نون كالتالي: 

اتبع عملية إنشاء منتج واحد أو منتجات متعددة. • 
سُيطلب منك إدخال صفحة كتالوج العالمة التجارية )منصة البائع < الكتالوج<  • 

كتالوج العالمة التجارية(.
ابحث عن المنتج في "كتالوج العالمات التجارية" وابحث عن أفضل تطابق • 

ممكن.
إذا لم يتم العثور على تطابق، فاطلب إضافة منتج جديد على نون.• 
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كيف أعرف ما إذا كان المنتج الذي أحاول بيعه من عالمة تجارية مقيدة من قبل نون؟
سواء كنت تبيع منتًجا للعالمة التجارية مقيدة من نون أو أي منتج آخر، ستبدأ عملية 
اإلضافة بنفس الطريقة. بمجرد اختيار فئة منتجك والعالمة التجارية لمنتجك، ستبدأ 

العملية في االختالف اعتماًدا على ما إذا كانت العالمة التجارية خاضعة للرقابة في 
منصة نون أم ال.

قم بإنشاء منتجات ذات عالمة تجارية يتم التحكم فيها من نون واحًدا تلو اآلخر من 
خالل منصة البائع.

الخطوة األولى:  قم بإنشاء المنتج SKU بالرمز المميز للشريك
أضف منتج من خالل الكاتالوج قائمة منتجات الشريك )منصة البائع< الكتالوج< قائمة 
منتجات الشريك( وانقر فوق إضافة منتج< منتج فردي في الزاوية اليسرى من األعلى.

إضافة تصنيف
ابدأ بتحديد الفئة الصحيحة للمنتج الخاص بك. إذا لم تكن متأكًدا من فئة منتجك، 

فابحث عن منتج مشابه على منصة نون وألصق رابطه url في شريط البحث. سيعطيك 
هذا تلقائًيا فئة المنتج المحدد. راجع هذه المقالة لمزيد من المعلومات حول تحديد 

تصنيف المنتجات.
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 - قم باختيار تصنيف المنتج الخاص بك

اختر العالمة التجارية
استخدم شريط البحث للعثور على العالمة التجارية للمنتج. تأكد من اختيارك للعالمة 
التجارية الصحيحة. يمكنك أيًضا استخدام عالمة التبويب إدارة العالمات التجارية في 

الكتالوج )منصة البائع < الكتالوج < إدارة العالمات التجارية(.

بمجرد اختيار العالمة التجارية والفئة، سترى إشعاًرا منبثًقا يفيد بأنك تحاول بيع عالمة 
تجارية مقيدة من قبل نون.
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الخطوة الثانية:
مطابقة كتالوج نون ستأخذك الخطوة التالية إلى كتالوج نون.

إذا كنت تحاول بيع منتج تابع لعالمة تجارية معينة من قائمة منتجات نون، فهناك 
احتمالية بأن تكون قد تم إنشاؤها بالفعل. استخدم شريط البحث للعثور على منتج 

تحاول بيعه.
مالحظة مهمة: ستظهر لك الشاشة جميع منتجات العالمة التجارية التي حددتها في 
الخطوة السابقة. تحتاج إلى استخدام شريط البحث للبحث عن منتج معين. استخدم 

اسم المنتج ورقم الطراز وأي مواصفات مهمة أخرى وانقر فوق إدخال. هذا فقط 
سيظهر لك جميع المعلومات ذات الصلة.
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تصفح المنتجات المقترحة واختر المنتج الذي تحاول بيعه. تأكد من تطابق جميع 
 SKU المواصفات تماًما. بمجرد النقر فوق المنتج المختار، سيتم توجيهك إلدخال رمز
الخاص بالشريك )الرمز المميز الخاص بك(. انقر فوق "إرسال" وأنت على استعداد لبيع 

هذا المنتج.

 -أضف الرمز المميز الخاص بك للمنتج )SKU(. ثم انقر فوق إرسال.
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اآلن كل ما عليك فعله هو إضافة معلومات السعر والمخزون والباركود والضمان إن 
أمكن. استخدم عالمة التبويب "عرض" للقيام بذلك. لقد قمت اآلن بإضافة منتجك 

بنجاح. الخطوات التالية مالئمة للحالة، عندما ال يمكنك العثور على المنتج في كتالوج 
نون.

الخطوة الثالثة: إذا لم يكن هناك تطابق في كتالوج نون
إذا لم تتمكن من العثور على المنتج حتى بعد البحث في كتالوج نون، فانقر على الزر 

"تخطي وإرسال". سيتم توجيهك إلدخال رمز الشريك SKU انقر فوق التالي:

أضف الرمز المميز للشريك SKU ثم اضغط على إرسال.
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الخطوة الرابعة: 
إلضافة المحتوى سيتم توجيهك إلى صفحة المحتوى )على غرار الطريقة التي ستقوم 
بها في عملية اإلضافة المعتادة(. سترى الفتة برتقالية في الجزء العلوي من الصفحة 

"Map Now" بقائمة منتجات نون من خالل الزر SKU تطلب ربط رمز البائع

قبل تعيين أي شيء، تأكد من إضافة أكبر قدر ممكن من المحتوى إلى SKU سيأخذ 
النظام المحتوى الذي تقدمه ويحاول العثور على نتائج متطابقة بناًء عليه، لذا من المهم 

أال تترك جميع الحقول فارغة. ركز بشكل خاص على سمات مثل العنوان ورقم الطراز 
واسم الطراز وما إلى ذلك. بمجرد إضافة المحتوى، انقر فوق "حفظ التغييرات". انقر 

اآلن على "الربط اآلن" /من الالفتة البرتقالية.
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الخطوة الخامسة: المطابقة في كتالوج العالمة التجارية

بمجرد النقر على الزر "Map Now"، سيتم نقلك إلى كتالوج العالمة التجارية، وتحديًدا 
إلى صفحة المنتج الذي مألت المحتوى الخاص به للتو. يمكنك أيًضا االنتقال إلى هذه 
الصفحة دون االنتقال إلى صفحة تفاصيل المنتج في الكتالوج. منصة البائع<  كتالوج 
< كتالوج العالمة التجارية. استخدم معلومات العالمة التجارية أو رمز SKU للعثور على 

المنتج.

على الجانب األيسر من الصفحة، سترى عموًدا بمنتجاتك. يمكنك تصفية قائمة 
االنتظار هذه من خالل حالة اقتراحاتك، الخيارات هي التالية:

االقتراحات معلقة - ما زلنا نبحث عن اقتراحاتك. قد يستغرق األمر بعض • 
الوقت حتى يتم إنشاؤها. تحقق مرة أخرى على SKU في غضون بضع دقائق.

االقتراحات جاهزة - يمكنك اآلن مراجعة االقتراحات واختيار المنتج األنسب.• 
لم يتم العثور على اقتراحات - لم يتم العثور على اقتراحات لمنتجك.• 
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بمجرد النقر فوق المنتج في العمود األيسر، سترى السمات، وإذا كانت الحالة جاهزة 
لالقتراح، فسترى أيًضا االقتراحات. راجع االقتراحات واختر المنتج الذي تريد بيعه. يوجد 
رابط لصفحة noon.com لتتمكن من مراجعة صور االقتراحات ومواصفاتها. تأكد من 

مطابقة المنتج الصحيح، وإال فسيتم رفضه أثناء المراجعة.

إذا لم تعجبك االقتراحات، فيمكنك دائًما الرجوع إلى صفحة المحتوى وإضافة المزيد 
من المحتوى والنقر على "حفظ التغييرات". سيؤدي هذا إلى تحديث االقتراحات بناًء 

على المحتوى المحدث. بمجرد العثور عليها، انقر فوق "حدد هذه المطابقة". هذا سوف 
يعيدك إلى صفحة المحتوى. 
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الخطوة السادسة:
 Noon  إذا لم يكن هناك تطابق في كتالوج العالمات التجارية، فاطلب إنشاء منتج جديد

sku
إذا لم تتمكن من العثور على التطابق المثالي أو لم تكن هناك اقتراحات لمنتجك، 

فانتقل إلى أسفل )أسفل جميع االقتراحات( وانقر على "استخدام المحتوى الخاص بي 
إلنشاء رمز تعريفي جديد ".

سيؤدي هذا إلى إرسال المحتوى الذي أضفته في البداية إلى فريقنا. سيقومون بمراجعة 
المحتوى وتحديد ما إذا كان لدينا بالفعل رمز SKU على نون أم أنهم سينشئون محتوى 

جديًدا باستخدام المحتوى الخاص بك. إذا كان المحتوى الخاص بك غير كاٍف، فقد 
يرفضون المنتج وسيتعين عليك متابعة عملية إضافة المحتوى والعثور على تطابق مرة 

أخرى.

قم بإضافة منتجات ذات عالمة تجارية مقيدة من قبل نون بكميات كبيرة 
إذا كنت تود إضافة المنتجات بشكل مجّمع، فما عليك سوى تحميل جدول البيانات 

كما تفعل عادًة. اتبع الخطوات هنا.
 إذا وجدنا منتًجا من عالمة تجارية خاضعة لسيطرة نون، فسيظهر هذا المنتج في 

كتالوج العالمات التجارية. )منصة البائع<  كتالوج < كتالوج العالمة التجارية(
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جودة المحتوى لرموز التخزين التعريفية الخاصة بالبائع
تميز نون بين نوعين من الرمز التعريفية الخاصة بالمنتج األول هو رموز نون التعريفية 

للمنتج واآلخر الرموز التعريفية الخاصة بالبائع، يتحمل البائع المسؤولية الكاملة 
والملكية لمحتوى الرموز التعريفية للمنتج الخاص به. وُيسمح ذلك فقط للبائع الذي 
ينشئ الرمز التعريفي للمنتج الذي يبيعه. يتمثل االختالف الرئيسي بين رموز التخزين 

التعريفية الخاصة بالبائع والرموز التعريفية الخاصة بنون في أنه بمجرد إرسال المحتوى 
لـلرموز التعريفية الخاصه للبائع ، لن يقوم فريق نون بإجراء أي تعديالت على المحتوى 

نفسه، ولكن قد نرفضه بسبب الجودة غير المرضية.

ما الجودة في سياق رموز التخزين التعريفية للبائع؟
تشير الجودة إلى مقدار ومدى جودة المحتوى الذي تقدمه لوحدة تخزين معينة. ومن 
الجيد تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات للعمالء، ولكن عليك أيًضا التأكد من أن:

المعلومات مكتوبة بشكل صحيح )بدون أخطاء إمالئية أو نحوية(، تنسيقه • 
بشكل صحيح )بدون تكرار غير ضروري(.

تتوافق المعلومات مع بعضها بعضا )إذا كنت تبيع قميًصا وردًيا ، فال يمكنك • 
تقديم صورة لقميص أسود(.

يتم توفير المعلومات الصحيحة في المقام األول )ال يمكنك بيع وعاء تحت • 
عالمة تجارية لبيع اإللكترونيات(.

في الحاالت التي ال تتمكن فيها من تقديم محتوى عالي الجودة لجميع المواصفات، 
ننصحك بالتركيز فقط على المواصفات اإللزامية والتأكد من تميزها.
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ما الذي يحدد جودة رمز التخزين التعريفي للبائع؟
يمكنك التفكير في الجودة على أنها 4 مجموعات. 

1.معلومات�رموز�التخزين�التعريفية�األساسية للبائع لفئة والعالمة التجارية. بدون 
هذه المعلومات، ال يمكنك إنشاء رموز تخزين تعريفية خاصة للبائع. إذا أدركنا ، أثناء 

عملية فحص جودة المحتوى ، أنه تم اختيارهما بشكل غير صحيح ، فسنرفض المنتج 
وسيتعين عليك إنشاء رمز تخزين جديد واحد.

2.السمات�اإللزامية، هذا هو الجزء اإللزامي من المحتوى الذي تملؤه تماًما لمنح 
العمالء نظرة عامة على المنتج.

3.الصور، هناك حاجة إلى صورة واحدة جيدة على األقل لكي يتم نشر المنتج، 
ومع ذلك، فكلما زاد عدد الصور التي تقدمها، كانت تجربة العميل التي تقدمها 

أفضل للمشترين. تأكد من أن جميع الصور تلتزم بمتطلبات الصورة عند تحميلها.
4.المواصفات�االختيارية، هذه هي المواصفات التي من الجيد أن تضطر إلى زيادة 

تحويل رمز التخزين التعريفي الخاص بالمنتج الخاص بك، ولكنها ليست ضرورية 
لتفعيل المنتج. الحصول على معلومات جيدة الجودة في قسم المواصفات 
االختيارية )يتضمن هذا أيًضا الوصف والرموز النقطية للميزات( ستعمل على 

تحسين تجربة العميل علي منصة نون وستزيد من معدل التحويل.

كيف تتحقق نون من جودة رموز التخزين التعريفية للبائع؟
بعد إرسال رمز التخزين التعريفي للبائع )إما إرسال جدول البيانات مع العديد من وحدات 

رموز المنتج، أو النقر فوق "حفظ التغييرات" عند إنشاء رموز تعريفية واحد في موقع 
البائعين(، نرسل المحتوى إلى أحد فرقنا التي ستتحقق مما إذا كانت المعلومات 

المقدمة صحيحة أم ال. حتى معايير الجودة لدينا.
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إذا لم يتم استيفاء أيٍّ من هذين الشرطين )أو كليهما(، فسيتم رفض محتوى المنتج. 
وسيظهر هذا على شاشة محتوى رمز التخزين العريفي للمنتج الخاص بالبائع جنًبا إلى 
جنب مع أسباب الرفض. إذا نقرت على "مزيد من المعلومات"، فأنت سوف تحصل 
على وصف موجز حول كيفية حل سبب الرفض. إذا لم يكن ذلك كافًيا، يمكنك أيًضا 
النقر فوق الرابط الموجود في الوصف لنقلك إلى المقالة التي تحتوي على مزيد من 

األمثلة والمعلومات حول كيفية حل المشكلة.

ماذا يخبرني شريط االكتمال في موقع البائعين؟
يمكنك رؤية شريط االكتمال على الجانب األيمن من الشاشة عندما تفتح رمز التخزين 

التعريفي لمنتج البائع بشكل منفرد في موقع البائعين.

تخبرك النسبة المئوية % لشريط االكتمال مقدار المحتوى الذي قدمته لـرمز التخزين • 
التعريفي لمنتج البائع الفردي.

سيؤدي النقر فوق السهم الموجود على الجانب األيسر من عالمة التبويب إلى • 
توسيعه لعرض المعلومات التالية.

 ال يقيس شريط االكتمال مدى جودة المحتوى الخاص بك مكتوًبا أو مدى دقته، • 
ولكن ببساطة مقدار ما قدمته بالفعل.
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حالة المحتوى:

ماذا تخبرني حالة المحتوى؟

توضح حالة المحتوى مكان وجود رموز التخزين 
التعريفية الخاصة بالبائع الخاص بك في عملية 

إنشاء منتجات للبائع. 
هناك 3 حاالت محتملة:

- معلق، تحتاج إما إلى تقديم المزيد من 
المحتوى أو أن رمز التخزين التعريفي الخاص بك 

قد تم إرساله إلى فريقنا للتحقق من جودته .
- تمت الموافقة، تمت الموافقة على محتوى 

 رمز التخزين التعريفي الخاصة  بك.
- مرفوض، تم رفض رمز التخزين التعريفي 

الخاصة بك. يمكنك رؤية سبب )أسباب( الرفض 
في النافذة أسفل الحالة.

االكتمال

جميع المواصفات، بشكل عام، مقدار المحتوى 
الذي مألته. 

- المواصفات اإللزامية، يجب أن يكون في 
شريط االكتمال بنسبة 100٪ حتى يتم إرسال رمز 
التخزين التعريفي للبائع إلى فريقنا للتحقق منه. 

- السمات االختيارية، كم عدد السمات االختيارية 
التي مألتها. حاول زيادة هذه النسبة المئوية بأكبر 
قدر ممكن؛ ألن ذلك سيؤدي إلى تحسين الجودة 

اإلجمالية لـ »رمز التخزين التعريفي الخاصة بك«. 

حالة الصورة

يظهر إذا كنت قد قمت بتحميل الصورة )الصور( 
بعالمة اختيار أم ال. وال يوفر معلومات حول ما 

إذا كانت الصورة قد تم قبولها أم ال.

المحتوى الذي تمت الموافقة عليه

المحتوى المرفوض



دليل نون | الصفحة 45

كم من الوقت تستغرق الموافقة على المحتوى الخاص بي سواء كان مقبوال/  أو تم 
رفضه؟

سيتم التوصل إلى قرار بشأن رموز التخزين التعريفية الخاصة بالبائع في غضون 3 أيام 
عمل من وقت اإلرسال. إذا لم يتم الموافقة على المحتوى الخاص بك أو تم رفضه في 

ذلك الوقت، فال تتردد في االتصال بدعم البائع للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك النقر فوق " هل تحتاج إلى دعم؟ تواصل معنا" على صفحة التفاصيل في 
نفس صفحة رمز التخزين التعريفي الخاص بك.

كيف يمكنني التحقق من متطلبات جودة المحتوى؟
ستوجهك القوالب )كل من جدول البيانات( إلى المحتوى المطلوب لـرموز التخزين 

التعريفية الخاصة بك. سيعتمد هذا على فئة المنتج الذي تدرجه، لذا تأكد من االنتباه 
إلى االختالفات في مواصفات المنتجات.
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سيتم توضيح متطلبات الجودة بشكل أكبر في المقاالت التالية، لذا تأكد من التحقق 
منها للتأكد من أنك تقدم أفضل محتوى:

معلومات عن العناوين الخاصة برموز التخزين التعريفية الخاصة بالبائع• 
معلومات عن فئة المعلومات الخاصة برموز التخزين التعريفية الخاصة بالبائع• 
معلومات عن تسجيل الماركة لرموز التخزين التعريفية الخاصة بالبائع• 
معلومات عن الصور لرموز التخزين التعريفية الخاصة بالبائع• 
معلومات عن صفات المنتج لرموز التخزين التعريفية الخاصة بالبائع• 
معلومات حول وصف العناصر لرموز التخزين التعريفية الخاصة بالبائع• 

كيف أعرف ما إذا تم رفض SKU للبائع الخاص بي بسبب جودة المحتوى الرديئة؟
تتمثل الخطوة األولى في حل المحتوى المرفوض في التأكيد على أن رمز التخزين 

التعريفي الخاص بالبائع قد تم رفضه بالفعل بسبب المحتوى.

يمكنك التحقق من ذلك بطريقتين:
انتقل أواًل إلى صفحة تفاصيل رمز التخزين التعريفي لمنتج البائع من موقع البائعين<  

ثم الكتالوج < ثم كتالوج الشريك < ابحث عن رمز العنصر< افتح الصفحة.
يجب أن يكون كال األمرين التاليين صحيًحا.

1.  تحقق من عالمة التبويب "صحة المنتج" - أحد األخطاء يجب أن يكون "المنتج غير 
"Product not Active نشط
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2. تحقق من عالمة تبويب المحتوى - أعلى شريط االكتمال، يجب أن تظهر حالة 
المحتوى على أنها "مرفوض"

رفض المحتوى

إذا كانت حالة المحتوى تظهر على أنها "معلقة"، فهذا يعني أن فريقنا لم يصل إلى رمز 
التخزين التعريفي للبائع حتى اآلن. انتظر لمدة 3 أيام عمل بعد إرسال المحتوى حتى 

نتوصل إلى قرار بشأن المحتوى الخاص بك.

ما سبب رفض البائع  SKU؟
ُتعد أسباب الرفض مؤشًرا لما يجب عليك تصحيحه في محتوى رمز التخزين التعريفي 
الخاص بالبائع حتى يتم نشره. يتم تنسيق أسباب الرفض وفًقا لسمة النموذج التالية 
- المشكلة. يجب أن يمنحك جزء "السمة" فكرة عن مكان حدوث المشكلة ويساعدك 

على تضييق نطاق الخيارات.
فيما يلي خيارات السمة:

التصنيف الخاص بفئة المنتج.• 
ماركة.• 
عنوان.• 
صورة.• 
السمات - تشير إلى السمات اإللزامية واالختيارية.• 

يمنحك الجزء الخاص بـ "المشكلة" نظرة عامة على ماهية مشكلة تلك السمة المحددة. 
عندما تكون المشكلة هي "عدم تطابق المعلومات"، فسيتعين عليك إلقاء نظرة على 
مواصفات متعددة حيث من المحتمل أنك قدمت معلومات غير متسقة )اسم_اللون 

مثل اللون الوردي وتظهر الصورة منتًجا أسود(.
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تم رفض رمز التخزين التعريفي لمنتج للبائع الخاص بي بسبب مشاكل في المحتوى، 
فماذا اآلن؟

انتقل إلى عالمة تبويب المحتوى في رمز التخزين التعريفي للبائع. ضمن الحالة )التي 
يجب أن تظهر على أنها" مرفوض"، يجب أن تكون قادًرا على رؤية سبب واحد أو أكثر من 

أسباب الرفض.

سيؤدي النقر فوق "معرفة�المزيد" بجوار 
كل سبب من أسباب الرفض إلى إعطائك 
وصًفا لما قد يكون حدث خطأ وسيأخذك 
االرتباط الموجود في الوصف إلى مقالة 
تحتوي على أمثلة حول ما قد حدث. راجع 
هذين المصدرين - التعليق والمقال يجب 
أن يساعدك في معرفة ما حدث بالضبط 

ويجب أن يخبرك بكيفية تغييره.
 

بينما يمنحك التعليق نظرة عامة سريعة 
على المشكلة وكيفية حلها، ستقدم لك 
المقاالت أمثلة متعددة يمكنك فحصها 

واستخدامها كقالب إلصالح المحتوى 
الخاص بك.

 متطلبات الصورة وأسباب الرفض لرمز التخزين التعريفي للبائع
الصور هي أحد أكبر العوامل التي تؤثر على قرار شراء العميل. يجب دائًما استخدام الصور 

عالية الجودة في قوائمك ألنها طريقة يستخدمها العمالء لتقييم المنتج بسرعة قبل 
الرجوع إلى معلومات المنتج. 
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يوصى بشدة بتحميل ما ال يقل عن 3 صور عالية الجودة لمنتجك مع عرض ما يلي من 
أجل فهم المنتج بسهولة للعميل:

زوايا مختلفة للمنتج.• 
األحجام.• 
نوعية األقمشة والنسيج.• 

متطلبات الصورة تقنيًا
 ستساعدك اإلرشادات التالية على استخدام أفضل الصور التي ستعكس قيمة 

منتجاتك:

MIME نوع صيغة الصورةJPG  JPEG  تقبل الصور فقط في صيغتين

أبعاد الصورة ونسبة 
العرض إلى االرتفاع

يجب أال تقل أبعاد الصورة عن 660 × 900 بكسل، وأن تحافظ على نسبة 
ارتفاع وعرض )نسبة عرض إلى ارتفاع( تبلغ 0.73.

)PPI( للحفاظ على وضوح الصورة الدقة و نقاء الصورة( PPI 72 يجب أن تكون الدقة أعلى أو تساوي
عند التكبير / التصغير(.
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إطار الصورة

إذا تم تصوير المنتج عمودًيا ، فيجب ترك هامش 10٪ في األعلى 
واألسفل، وإذا تم تصوير المنتج أفقًيا، فيجب ترك هامش 5٪ على كال 

الجانبين

) صحيحة )

            

) غير صحيحة )

                  

ملحوظة:

- يجب االحتفاظ بالهامشين األيمن واأليسر في اللقطات العمودية 

- يجب االحتفاظ بالهامش العلوي والسفلي في اللقطات األفقية
الحد األقصى لحجم 

     - يجب أال يتجاوز حجم صورة المنتج 10 ميغا بايت..الملف
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متطلبات نمط الصورة األساسية
أول شيء يراه العميل هو الصور األساسية. إنها الطريقة التي يمكن للعمالء الحصول 
على فكرة حول مدى روعة منتجاتك. وكلما كانت جودة الصورة أفضل، كانت تعكس 

قيمة منتجك بشكل أفضل، وزادت احتمالية قيامهم بشرائها.

 يجب أن تعرض الصور األولية ما يلي:
منظر أمامي للمنتج.• 
خلفية بيضاء نقية لجميع الفئات باستثناء الموضة؛ حيث الخلفية الموصى بها • 

هي الرمادية الفاتحة.
ال ُيسمح بصور نمط الحياة للصور األساسية ولكن يمكن تحميلها لتكون جزًءا • 

من اختيار صور المنتج الخاص بك.
يتم قبول الظالل الخفيفة فقط ولكن ال ينبغي استخدام الظل الغامق أو • 

االنعكاس الشديد.
يجب عدم تضمين طرق العرض المتعددة لمنتج واحد في الصورة األساسية، • 

ولكن يمكن إضافتها كصور بديلة أخرى. يجب عرضها خارج عبواتها.
يجب أال تظهر أي عناصر من عبوة المنتج، بما في ذلك الصناديق والحقائب • 

وعالمات العالمة التجارية/ التأرجح في الصورة األساسية.
يجب عرض الحزم الكاملة الخاصة بالباقات في الصورة األساسية في حالة • 

بيع المنتجات المجمعة. إذا كانت فئة المنتج هي "الهواتف الذكية واألجهزة 
اللوحية"، فيجب أن تكون الصور مزيًجا من العرض األمامي والخلفي. بالنسبة 
لفئة مالبس البالغين، يوصى بالتقاط صور على العارضين بداًل من اللقطات 

المسطحة أو الصور الملتقطة على عالقات المالبس باستثناء مالبس السباحة 
والمالبس الداخلية. بالنسبة لفئة مالبس األطفال، يوصى بالحصول على 

لقطات مسطحة أو منتجات تم تصويرها على عاّلقات.
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جميع متطلبات صور المنتج
يجب�أن�تتوافق�بقية�الصور�التي�ستستخدمها�لمنتجك�إلى�جانب�الصورة�األساسية�مع�

المعايير�التالية:
مطابقة عنوان المنتج ووصفه.• 
دقة عالية، وليست ضبابية أو مقطوعة.• 
ال ُيسمح بأي شعارات أو عالمات مائية أو نصوص أو كائنات غير مرغوب فيها.• 
يجب أال يحتوي على أي صور غير الئقة أو مسيئة.• 
ُيسمح فقط بالصور، وال ُيسمح برسوم CAD أو الصور المصغرة أو الرسوم • 

التوضيحية.
ال تقم بتحميل الصور التي تظهر ملحقات غير مضمنة مع العنصر. تحتاج • 

المنتجات إلى رؤية جيدة للصور.
يجب أن تغطي ما ال يقل عن ٪80-%70 من إطار الصورة.• 
ال تستخدم صور العناصر المكملة لعرض المنتج  )الصور التي ال تعرض المنتج • 

الفعلي(
 مثل:

قريبا سيتم رفع الصورة.• 
ال توجد صور متاحة عذرا.• 
الصورة غير متوفرة.• 

أخطاء اإلدراج الشائعة
يسرد الجدول أدناه األخطاء األكثر شيوًعا التي حدثت أثناء إرسال الصور والتي تؤدي إلى 

رفض فحص الجودة في نون.
.

سيتم�تقديم�الشرح�لكل�سبب�رفض،�يمكن�الرجوع�إليه�إلصالح�وحدات�التخزين�
المرفوضة
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مقبولة غير مقبولة تفاصيل اكثر

-  يلزم صورة المنتج بدون تغليف

 - الصورة األساسية

هي أهم صورة ألنها تمثل المنتج الذي 
سيشتريه العميل

، وهي أول صورة يراها العمالء على صفحة 
قائمة المنتجات. من المهم أن تكون الصورة 

األساسية واضحة بحيث تتيح للعمالء رؤية كافة 
تفاصيل المنتج ، كما يجب عرضها بدون تغليف 

أو عالمة تجارية أو بطاقات أسعار.

صورة - مقصوصة / نصف الصورة

يجب عدم اقتصاص الصور األساسية إلخفاء 
العناصر المهمة للمنتج ، بل يجب أن تعرض 

المنتج المعروض للبيع بالكامل. لن ُيسمح بأي 
صورة تحتوي على جزء من المنتج تم اقتصاصه  

كصورة أساسية. يمكن إضافة عروض مقربة 
للمنتج كمتغيرات صور إضافية.

مواصفات الصور
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صورة - بدقة منخفضة

يجب أال تكون صور المنتج ضبابية أو منقطة. 
يجب أن تكون جميع الصور مركزة ومضاءة 
بشكل احترافي ومصورة ويجب أن تعرض 

تفاصيل المنتج وملمسه بوضوح. لذلك ، من 
المهم إرسال صورة عالية الدقة لمنتجك والتأكد 
من أنه يجب تحرير الصور بشكل صحيح حتى ال 

تتمدد وتتشوه.

صورة - صور مكررة

يجب عدم تحميل الصور المكررة أو نفس الصور 
عدة مرات على نفس المنتج.

صورة - صور متضاربة

يجب أن تمثل الصور المنتج بدقة وأن تعرض 
المنتج المعروض للبيع فقط.
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رمز للحصول على ثقة المنتج 

 

يسمح بظالل خفيفة 
ومعقولة

 

لم تتم إضافة بطاقة سعر.

 

 عالمة مائية أو شعار

 

الظل الصعب على الصور 
األساسية غير مسموح 

به

ال ُيسمح ببطاقات 
األسعار أو أي معلومات 

متعلقة بالسعر

يجب أال تظهر صورة 
المنتج في تاريخ انتهاء 

الصالحية

الصورة - تحتاج إلى تعديل بسبب أي من 
المشكالت التالية:

 -  خلفية غير واضحة
-  إطار

- الحدود

- السعر

- انتهاء الصالحية

- العالمة المائية

- الضمان

- الظل

- شعارات بائعين

- اسماء بائعين

- ظالل شديدة

- االطارات

ملحوظة *
يوصي باستخدام اللون الرمادي الفاتح في 

الخلفية البد من وجود خلفية بيضاء بخالف فئة 
الموضة يوصي باستخدام خلفية باللون الرمادي 

الفاتح. 

إن كانت هناك أي انعكاسات أو ظالل شديدة 
البد من إزالتها من الصورة األولية
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صورة - تحتاج للتغيير

يمكن أن يتم رفض الصورة لعدد من األسباب. 
على سبيل المثال، قد ال تتم تسميتها بشكل 

صحيح، أو أن عنوان رابط المتصفح غير صالح، 
أو الصور ذات أحجام ملفات أكبر قد تمنع 

التحميل.

وبالتالي، من المهم التأكد من أن صورة المنتج 
يجب أن تفي بمتطلبات الصورة الفنية، وأن 

عنوان الرابط المتصفح المقدم يجب أال تنتهي 
صالحيته.

صورة - بحاجة إلى العرض بشكل آخر ومن 
زاوية أخرى

يجب أن تقدم الصورة رؤية واضحة للمنتج 
الذي يتم بيعه. إذا تبين أن الصورة التي تم 
تحميلها ليست واضحة بما يكفي للتعرف 

على المنتج، فإن نون تحتفظ بالحق في رفض 
المنتج وطلب تقديم عرض آخر للمنتج من أجل 

توضيح أفضل.
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  يجب أن تعرض الصورة 
األساسية دائًما لقطة 
تفصيلية أمامية كاملة 

صورة - تسلسل غير صحيح

التنسيق القياسي للتسلسل البد ان يكون كما 
يلي:

- منظر أمامي.

- منظر خلفي .
- رؤية جانبية .

- أي زوايا أخرى .
- تفاصيل.

- إستعمال.

- من المهم التأكد من أن الصورة األساسية 
يجب أن تكون دائًما عرًضا أمامًيا للمنتج، 

ويمكن تحميل الزوايا األخرى كصور بديلة وفًقا 
للطلب المشترك أعاله. ومع ذلك، إذا لم يكن 

من الممكن العثور على زاوية المنتج بدقة صور 
بديلة، حاول إرسال أقرب زاوية مطابقة
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 إعداد المنتجات للنقل
ما الذي يجب عليك القيام به؟

قبل إرسال المنتجات إلى نون يجب القيام ببعض الخطوات لتتأكد من أن منتجاتك 
جاهزة. وباتباع هذه الخطوات يمكنك التأكد أنه عند وصول منتجاتك إلى نون سيتم 

تحديدها بسهولة وبالتالي نقلها إلى التخزين وبعد ذلك ستكون متوافرة للبيع عبر 
اإلنترنت بأقرب وقت ممكن.

اسأل نفسك هذه األسئلة قبل البدء في إنشاء طلب النقل.
 

هل منتجاتي ُمدرجة عند نون؟
يبدو هذا سؤااًل بديهيًا ولكنه في الحقيقة مهم للغاية؛ ألنه إذا قمت بنقل منتج وال 

يوجد منتج مقابل له ُمدرج مع نون فلن يتمكن فريقنا من التعرف عليه.

لمزيد من المعلومات حول إدراج المنتجات في نون يمكنك االطالع على المقال التالي:
إدراج المنتجات مع نون

عند االنتقال إلى صفحة عمليات النقل ومحاولة استخراج المنتجات المؤهلة، ستكون 
المنتجات الُمدرجة في حسابك فقط هي المتوافرة.
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هل قمت بتحديث رمز sku مميز للشريك في كل منتجاتي؟
عندما تصل منتجاتك إلينا فنحن نعتمد على رمز sku المميز الخاص بالشريك لتعريفها، 
باإلضافة إلى استخدامه أيضًا لتعريف المنتجات في أي مخزون أو تقارير استالم بضائع 

نقوم بإرسالها إليك.
رمز sku المميز الخاص بالشريك هو قيمة فريدة لتعريف منتجاتك، يوجد أدناه 

مجموعة من األمثلة على رموز sku التي نقبلها:
 

الرقم التجاري العالمي لتعريف المنتج أو أي ُمعرف عالمي متعارف عليه.• 
كود وحدة حفظ المخزون SKU المخصص بواسطة نظام تخطيط موارد الشركة • 

أو نظام المحاسبة أو برنامج إدارة التجارة اإللكترونية
 • 128GB إذا لم يكن لديك أي منهما يمكن استبدالهما كما في المثال التالي

iPhone X, Space Grey with Facetime
iphonex128spacegreyft :للشريك هنا سيكون sku رمز           

استخراج منتجاتك المؤهلة قبل إضافتها إلى عملية النقل
بمجرد البدء في وضع منتجاتك برمز sku فريد للشريك فستكون مؤهلة للنقل إلى نون 

المميز، ويمكنك استخراج كل العروض المؤهلة أثناء إنشاء عملية النقل، لمزيد من 
المعلومات حول عملية النقل، اطلع على هذا المقال.
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كيفية إدارة أسعارك ومخزونك
 خانة الكتالوج في منصة البائع هو المكان الذي يمكنك من خالله إدارة أسعارك 

ومخزون منتجاتك المدرجة في نون.
هناك طريقتان يمكنك من خاللهما إدارة منتجاتك بسهولة: بشكل فردي أو مجمعة 

مًعا.
 

أين يمكنني إدارة أسعار المنتجات الخاصة بي؟
يمكنك إدارة أسعار جميع منتجاتك مباشرة في منصة البائع، في صفحة معلومات 

المنتج. اضغط هنا للوصول إلى دليل مفصل عن الكتالوج وإدارة العروض.
 

كيف أقوم بإنشاء عرض ترويجي لمنتجي؟
في خانة الكتالوج في منصة البائعين، أدخل السعر األصلي متبوًعا بسعر البيع الجديد 

للمنتج الذي ترغب في وضعه ضمن العرض الترويجي.

بعد ذلك، حدد الفترة التي تود أن يبقى فيها هذا العرض على منتجك.
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بعد تحديد مدة العرض الترويجي، اضغط على "حفظ التغييرات"، وستظهر تعديالتك 
على الفور على منصة نون.

يمكنك النقر فوق "عرض على السوق" لمشاهدة التغييرات على صفحة تفاصيل 
المنتج على منصة نون.

مالحظه: قم بتحديث صفحتك إذا لم يكن السعر الترويجي الجديد مرئًيا على الفور على 
منصة نون.

 
هل هناك أي مستندات إضافية أحتاج إلى تقديمها لبعض المنتجات؟

نعم، بالنسبة إلى منتجات الصحة والجمال، ستحتاج إلى إرسال إثبات الشراء أو تفويض 
من خطاب التوزيع لمنتجاتك ، وإال فلن يتم تفعيلها.
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هل يمكنني تحديث أسعار المنتجات الخاصة بي بالجملة؟
بالتأكيد، يمكنك بسهولة تحديث أسعار منتجاتك بكميات كبيرة في بضع خطوات 

بسيطة.
من الكتالوج، انقر فوق المدخالت ثم إدخال جديد.

اختر النوع الرئيسي السعر، وتحديث السعر المجمع كنوع فرعي.• 
 • Live - اختر المنتجات الفعاله
 • Noon – اختر نون
ثم قم بتنزيل الملف• 
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بعد ذلك، قم بتحديث األسعار التي تريدها في النموذج الذي قمت بتنزيله.
تمثل الحقول التالية معلومات السعر المرئية للعمالء على منصة نون:

 السعر الحالي وسعر البيع الحالي وتاريخ بداية التخفيض، تاريخ نهاية التخفيض.
 

يمكنك إضافة أسعارك الجديدة في الحقول المسماة على النحو التالي:
Price -  السعر.• 
Sale Price -  سعر التخفيض.• 
Sale_Start -  تاريخ بداية التخفيض.• 
Sale_End –  تاريخ نهاية التخفيض.• 

هل تواجه مشكلة في فهم أسماء حقول التسعير؟
 لقد أنشأنا دلياًل بسيًطا لحقول األسعار لمساعدتك في التعرف على جميع أسماء 

الحقول عند تحديث أسعارك. لمساعدتك في هذه العملية.
 

لقد مألت نموذج أسعار المنتج الخاص بي، فماذا بعد؟
من خانة الكتالوج، انقر فوق المدخالت لرفع الملف المحدث.

بعد ذلك، انقر فوق إدخال جديد.
حدد السعر كنوع رئيسي، وتحديث السعر المجمع كنوع فرعي.
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XLS أو TSV أو  CSV انقر فوق "التالي" لرفع ملفك بإحدى الصيغ التالية

بعد رفع الملف، سيظهر وضعه "في قائمة االنتظار".• 

بعد معالجة الملف سيظهر وضعه كـ " تمت العملية بنجاح".• 

معلومة: يمكنك في أي لحظة متابعة وضع عملية استيراد الملف عبر مشاركة الرقم 
المرجعي لعملية االستيراد مع فريق دعم البائعين من نون. بعد االنتهاء من معالجة 

الملف بنجاح، سيظهر وضعه كـ "تمت العملية بنجاح".
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المصادر

إيقونات�والصور:

• www.freepik.com
• https://elements.envato.com

المصدر�األساسي:	 

 •https://help.noon.partners/hc/ar


