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  -ما قبل التسوق : 

 البحث عن احتٌاجات البٌت الضرورٌة أوالً ثم الترفٌهٌة وكتابة ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعاء دخول السوق : - 

ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة سظٟ هللا ػٕٗ أْ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي: ِٓ دخً اٌغٛق 

ٖ فمبي: ال ئٌٗ ئال هللا ٚدذٖ ال ؽش٠ه ٌٗ، ٌٗ اٌٍّه ٌٚٗ اٌذّذ ٠ذ١ٟ ١ّ٠ٚذ ٚ٘ٛ دٟ ال ٠ّٛد ث١ذ

اٌخ١ش ٚ٘ٛ ػٍٝ وً ؽٟء لذ٠ش "وزت هللا ٌٗ أٌف أٌف دغٕخ ِٚذب ػٕٗ أٌف أٌف ع١ئخ ٚسفغ 

سٚاٖ اإلِبَ أدّذ ٚاٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبجٗ ٚاٌذبوُ ػٓ اثٓ ػّش. ٚدغٕٗ ) "ٌٗ أٌف اٌف دسجخ

 (األٌجبٟٔ

 

 

 مقارنة األسعار عبر األنترنت ومن خالل التطبٌقات المتاحة 

 تحدي المبلغ المالً المتاح 

 الشراء كاش ولٌس عبر بطاقة الصراف 
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 أثناء التسوق 

 دعاء السوق  – 1

 عدم تتبع مشترٌات الناس . – 2

 التركٌز على قائمة الشراء  – 3

 غض البصر . – 4

 قراءة العروض جٌداً . – 5

 عدم االنشغال بالجوال . – 6

 ترتٌب عربة التسوق . – 7

 قراءة األسعار وتوارٌخ الصالحٌة بتركٌز . – 8

  -بعد التسوق : 

 الصالة على النبً وحمد هللا . 

 الكٌمٌات .مراجعة القائمة والتخلص من الزائد أو تقلٌل  

 الوقوف فً الصف عند المحاسب . 

 إلقاء السالم على المحاسب  مع التبسم  

 مراجعة الفاتورة قبل المغادرة . 

 الحصول على أختام الضمان للألجهزة اإللكترونٌة . 

 االحتفاظ بالفاتورة لحٌن الذهاب للبٌت . 
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برٙب أٚ ِجىشا غ١ش أٚل فٟ ؽشائٙب فٟ اء اٌفبوٙٗ فٟ ِٛعّٙب ٚ ال رزغشعفٟ اٌجذا٠خ ٠جت ؽش

 . أٔٙب ٌُ رزؼشض ٌٍٙشِٛٔبد ػٓ ِٛػذ٘ب ، ٌزعّٓ

  :ػالِبد أخز١بس اٌفبوٙٗ ٚ اٌخعشٚاد اٌصذ١ذخ

 . ٠جت أْ رىْٛ اٌمؾشح اٌخبسج١ٝ ٍِغبء ، ٔبػّٗ ٚ ِؾذٚدح .1

 . ٚ ال لبع١ٗ جذا رىْٛ اٌثّشٖ ِزّبعىٗ ٚ غ١ش غش٠ٗ  .2

 . ِجبٌغب فٟ دجّٙب ٚ ال صغ١شٖأْ ٠ىْٛ اٌذجُ ٘ٛ اٌذجُ اٌطج١ؼٟ ، فال رؾزش٠ٙب  .3

 . أْ ٠ىْٛ اٌٍْٛ صا١٘ب ٚ غج١ؼٟ .4

 .وٍّب وبٔذ اٌفبوٙٗ ٚ اٌخعشٚاد الصاي ػٕمٙب ِزٛاجذ ثٙب ، فٙزا د١ًٌ ػٍٟ أٔٙب غبصجٗ .5

 . ال ٠ٛجذ ثٙب ثمٛة أٚ دفش أٚ ثمغ غ١ش غج١ؼ١ٗ ثبٌثّشح .6

فمػ ػٍٟ أٔٙب أغٍت أٔٛاع اٌفبوٙخ ٚ اٌخعشٚاد ، سائذزٙب اٌضو١خ ٚ اٌم٠ٛخ د١ًٌ ١ٌظ  .7

ؽُ سائذخ اٌفبوٙخ ِثً اٌىٕزٍٛة ،  ، ثً ػٍٟ ِذٞ دالٚح غؼّٙب ، فجشةظبصجخ 

 . اٌجشرمبي ، ٚ غ١شُ٘ ػٕذ اٌؾشاء

ؽشاء اٌخعشٚاد ٚ اٌفبوٙخ اٌزٟ ٠جذٚ ػ١ٍٙب أثش رشعجبد ث١عبء ٔز١جخ اٌشػ ،  رججٓ .8

شػ ِجبٌغب ف١ٗ ٚ أ٠عب اٌزٟ رظٙش ثٙب سائذخ ٘زٖ اٌّٛاد ثصٛسح ل٠ٛٗ ، ٚ غبٌجب ٠ظٙش اٌ

 . ِغ ثؼط ا٢ٔٛاع ػٓ غ١ش٘ب ِثً اٌجطبغظ

 . ٚجٛد اٌجمغ اٌج١عبء ٚ اٌخعشاء فٟٙ د١ًٌ ػٍٟ ثذا٠خ اٌزؼفٓ ٌٍثّشح ئدزس .9

أْ رؾزشٞ اٌى١ّخ اٌزٟ رىف١ه أعجٛػ١ب ٚ أْ رىْٛ غبصجخ دزٟ ٌٛ أغٍٟ ل١ٍال  شا دبٚيٚ أد١

 . ػٓ غ١ش٘ب .. ، ٚؽشاء اٌخعشٚاد فٟ ِٛعّٙب

 اخز١بس اٌخجض 

 غٟٙ وبًِ ٚج١ذ . – 4غ١ش ِذزشق  – 3غ١ش ِجًٍ داخً اٌى١ظ .  – 2غبصج   – 1

 -:  ِؼشفخ اٌغّه اٌطبصجاخز١بس اٌغّه ٚ 

ػٕذ ِشاػزٙبِؼشفزٙب ثبٌؼ١ٓ اٌّجشدح ٚاٌٍّظ اٌذل١ك، ٠جت  ٠ّىٕٓ٘بن ػالِبد ِٚإؽشاد 

ثم١ّزٗ اٌغزائ١خ ٚاْ رىْٛ ذصً ػٍٝ عّه غبصج ِذزفع ثمذس االِىبْ ٔالعّبن دزٝ ا ءؽشا

 :االعّبن ثؼ١ذح ػٓ ػٛاًِ اٌفغبد، ٌٚزا ػٕذ ؽشائه اٌغّه اٌطبصج ٠جت ِشاػبح ِب ٠ٍٟ

 .أْ ٠ىْٛ ٌْٛ خ١بؽ١ّٙب ٚسد٠بً غج١ؼ١بً ٚخب١ٌبً ِٓ اٌّٛاد اٌّخبغ١خ -

 .أْ رىْٛ اٌؼ١ْٛ ٔبظشح ِبئ١خ الِؼخ ٚاٌمش١ٔخ ؽفبفخ -
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ذؾبئؼ اٌجذش٠خ اٌطبصجخ ٚخب١ٌخ ِٓ اٌشٚائخ أْ رىْٛ سائذزٙب ١ِّضح ٟٚ٘ سائذخ اٌ -

 .اٌىش٠ٙخ ِثً سائذخ إٌؾبدس اٌزٟ رذي ػٍٝ اٌفغبد

أْ ٠ىْٛ عطخ االعّبن ثشالبً الِؼبً خب١ٌبً ِٓ اٌّخبغ اٌجىز١شٞ ٚاْ رىْٛ اٌطجمخ اٌٍضجخ  -

 .ػ١ٍٙب ؽفبفخ

ؼٟ ثؼذ ػٕذ ظغطه ػٍٝ ٌذُ ِٕطمخ اٌظٙش فٟ االعّبن ٠جت اْ ٠ؼٛد اٌٍذُ ٌٛظؼٗ اٌطج١ -

 .سفغ اٌعغػ ػ١ٍٗ ثأصجؼه ػٕٗ أٞ أٗ ٠ىْٛ ِطبغ١بً 

أال رزغبلػ اٌمؾٛس ثغٌٙٛخ ػٓ االعّبن اٌمؾش٠خ أِب االعّبن غ١ش اٌمؾش٠خ ف١جت اْ ٠ىْٛ  -

 .جٍذ٘ب أٍِظ ٚغ١ش ِجؼذ

أْ ال ٠ٛجذ رغ١ش فٟ ٌْٛ جٛأت اٌجطٓ ػٓ اٌٍْٛ اٌطج١ؼٟ ٌٍغّىخ ٚال ٠ٛجذ أٞ أفجبس فٟ  -

 .ٚأْ ٠ىْٛ ٌْٛ اٌٍذُ اٌذاخٍٟ غج١ؼ١بً ٚؽفبفبً ِٕطمخ اٌجطٓ 

  :ثؼط األِثٍخ ٌى١ف١خ اخز١بس اٌصٕف اٌج١ذ ِٓ اٌخعشاٚاد ٚ اٌفٛاوٗ

اٌطّبغُ: ٠جت اخز١بس دجبد اٌطّبغُ اٌّذٚسح اٌذّشاء ١ٌٚظ اٌّذثجخ أٚ اٌط٠ٍٛخ، ألْ اٌذجبد 

 اٌّذٚسح رىْٛ لؾشرٙب سل١مخ ٚل١ٍٍخ اٌجزٚس

اٌثَٛ اٌصٍجخ اٌمبع١خ اٌخب١ٌخ ِٓ اٌؼمٓ، فزٍه اٌطش٠خ رىْٛ لذ٠ّخ  اٌثَٛ: ٠جت اخز١بس سؤٚط .

 ٚغ١ش غبصجخ

اٌجبرٔجبْ: ٠جت أْ رىْٛ اٌذجبد لؾشرٙب الِؼخ اٌٍّغبء راد اٌٍْٛ اٌّبئً ئٌٝ إٌٙذٞ  .

  .اٌغبِك ثؼشق أخعش

إٌؼٕبع ٚاٌجمذٚٔظ ٚاٌخظ ٚاٌخعشاٚاد اٌٛسل١خ األخشٜ: ٠جت أْ رىْٛ أٚاسلٙب خعشاء 

ال ٠ٛجذ ثٙب اٚساق صفشاء اٌٍْٛ، وّب ٠فعً ؽشاء و١ّبد ل١ٍٍخ ِٕٙب ألٔٙب عش٠ؼخ  الِؼخ

  .اٌزٍف

اٌزفبح: ٠جت أْ ٠ىْٛ اٌزفبح ٔعشاً ٚ ِزّبعىبً ٚالِؼبً، ثذْٚ ثمغ ث١ٕخ أٚ أجضاء غبِمخ اٌٍْٛ، 

  .ٚ ٠ّىٓ االػزّبد ػٍٝ دبعخ اٌؾُ ثفذص سائذخ اٌزفبح ٚ ِؼشفخ اٌطبصج ِٕٙب

 .اخز١بس اٌذجبد اٌثم١ٍخ فٟ اٌٛصْ راد اٌمؾشح اٌالِؼخاٌجشرمبي: ٠جت 


