
دليل أمازون اإلرشادي | الصفحة 1



دليل أمازون اإلرشادي | الصفحة 2

يمكنك استغالل المنصات العالمية والمحلية للوصول ألكثر من 300 مليون زبون 
محتمل. وستقوم المنصات بإدارة الشحن والبيع والدعم الفني وستكون أنت متفرغا 

الستحداث وتطوير منتجات يرغب بها الزبائن في هذه المنصات. مهمتك ستكون التاجر 
الذكي وتحقق المبيعات والربح.

في هذا الدليل قمنا بتجميع أفضل الطرق والممارسات للبيع في منصة أمازون دوت 
كوم، من واقع تجربة وتعليم وخبرة، وسنقوم بتسهيل المعلومة قدر اإلمكان لتكون 

عملية البيع في المنصة سهلة وبسيطة، ومحددة الخطوات.
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التوجيهات السامية

"إننا إذ ندرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة وقطاع ريادة األعمال ال سيما 

المشاريع التي تقوم على االبتكار والذكاء 
االصطناعي والتقنيات المتقدمة وتدريب الشباب 
وتمكينهم لالستفادة من الفرص الذي يتيحها هذا 
القطاع الحيوي، ليكون لبنة أساسية في منظومة 

االقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على 
متابعة التقدم في هذه الجوانب أواًل بأول"

لطان هيثم بن طارق المعظم جاللة السُّ
 ) حفظه الله و رعاه (
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برنامج التجارة اإللكترونية من هيئة
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

مبادرة أطلقتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة ُعمان كأحد 
مبادرات التحفيز اإلقتصادي من وزاة اإلقتصاد لدعم رواد األعمال لنشر منتجاتهم 

على منصات البيع اإللكترونية المحلية واإلقليمية والعالمية ويهدف الى تعزيز ثقافة 
التجارة اإللكترونية وأهميتها وكذلك تسهيل عملية دخول المشاريع للمنصات العالمية 

والمتاجر وتسويق منتجات المؤسسات العمانية فيها.

ما الذي يقدمه البرنامج لرواد األعمال:

دليل إرشادي للتجارة اإللكترونية والبيع على المنصات المحلية 
واإلقليمة والعالمية

محاضرات بث الكتروني ولقاءات مباشرة مع رواد اإلعمال

منشورات ومقاطع تعليمية إرشادية حول التجارة اإللكترونية 
وإستخدام المنصات
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أهمية التجارة اإللكترونية

أصبحت التجارة اإللكترونية في االقتصاد العالمي الناشئ على نحو متزايد مكوًنا حيوًيا 
إلستراتيجية األعمال ومحفًزا قوًيا للتنمية االقتصادية .يمكن أن يؤدي التوسع المستمر 

في التجارة اإللكترونية إلى ضغط على التضخم من خالل زيادة المنافسة وتوفير 
التكاليف والتغييرات في سلوك التسعير لدى البائعين.

 هناك عدد كبير من الشركات الناشئة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وصواًل 
إلى العالمات التجارية الضخمة التي يمكنها االستفادة من متاجرها على اإلنترنت حيث 

يمكنهم بيع منتجاتهم أو خدماتهم في الوقت نفسه ودفع التدفق السريع للتقنيات 
الجديدة في تجربة البيع بالتجزئة المستهلكين من جميع األعمار إلى توقع تجربة مريحة 

ومتصلة تتماشى بسالسة مع حياتهم اليومية.

إذا كنت ما تزال على الحياد بشأن إطالق متجر التجارة اإللكترونية الخاص بك فقد تسأل 
نفسك لماذا تحظى التجارة اإللكترونية باالهتمام في جميع أنحاء العالم؟ فهذه بعض 

األسباب التي قد تقنعك لخوض هذه التجربة.
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1: التجارة اإللكترونية تساعدك على خفض تكاليفك

2: التجارة اإللكترونية تساعدك على النمو عالميا

3: التجارة اإللكترونية بها نفقات ومخاطر أقل

4: التجارة اإللكترونية تساعدك على توسيع نطاق عالمتك التجارية وتوسيع أعمالك

5: التجارة اإللكترونية تعطيك مجاال أوسع لتسويق منتجاتك

6: التجارة اإللكترونية تعني متجر يعمل 24 ساعة يوميا على مدار السنة

7: التجارة اإللكترونية أسهل ومريحة أكثر

8: التجارة اإللكترونية تمكنك من عمل تجربة شخصية للمتسوقين

9: التجارة اإللكترونية تساعدك على تحسين صورة أعمالك

10: التجارة اإللكترونية تسمح لك بتلقي المالحظات على المنتجات بسهولة وسرعة

12: التجارة اإللكترونية بوابتك للمستقبل وزيادة المبيعات 

11: التجارة اإللكترونية امنة 

فوائد التجارة اإللكترونية
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بيع المنتجات على اإلنترنت هي طريقة فّعالة لنمو مبيعات منتجاتك والحصول على 
دخل، والدخول لألسواق العالمية بكل سهولة وإحدى أفضل المنصات هي أمازون 

دوت كوم.

سوق أمازون اإللكتروني

• سوق أمازون ضخم جدا وينمو يوما بعد يوم، وهي منصة متخصصة لتوفير 
كل المنتجات التي تهم الزبائن الذين يبحثون عن أفضل العروض وسرعة 

التوصيل وخدمة ممتازة، وتشير بعض اإلحصائيات الملفتة إلى أن منصة 
أمازون استحوذت على أكثر من %47 من مبيعات التجارة اإللكترونية في أمريكا 

عام 2020 ومتوقع أن تصل إلى %50 في عام 2021.
•  %55 من زبائن أمريكا لو تم تخيرهم لشراء المنتجات من محل واحد الختاروا 

أمازون، و121 مليون زبون مشترك في خدمة أمازون برايم الشهرية.
•  مع جائحة كورونا العالمية أكثر من %51 من زبائن أمازون يشترون بشكل 

أسبوعي وما يقارب %15 يشترون 3-2 مرات بالشهر.
•  يتوقع أن أغلب دخل أمازون يكون من البائعين مثلك وهم طرف ثالث 

وليس بمنتجات يتم بيعها مباشرة من أمازون وتم تقديرها بما يعادل 386$ 
مليون دوالر في عام 2020.

%80 من البائعين في أمازون يتمنون لو باعوا في أمازون 
وبدأوا في البيع في أمازون بشكل أبكر

لماذا يجب أن تبيع
 في أمازون 
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توقعات دخل البائعين في منصة أمازون حسب االستبيانات
تستطيع الحسابات الجديدة في أمازون حسب اإلحصائيات تحقيق دخل يصل إلى 40 

ألف ريال عماني سنويا خالل سنة.

متوسط المبيعات الشهرية:
تشير اإلحصائيات إلى أن نصف البائعين في أمازون يصل دخلهم الشهري إلى 1925 
ر.ع، وبعضهم يصل إلى 96 ألف ريال عماني شهريا من المبيعات شهريا، وبهذا يصل 

دخلهم السنوي إلى ما يقرب المليون ريال عماني.

%43 من البائعين في أمازون تصل مبيعاتهم إلى 39 ألف ريال عماني، ويكونون قد 
بدأوا في البيع فقط منذ سنوات قليلة. ولكن ما األرباح المتوقعة التي تحصل عليها 

وهي مختلفة عن الدخل؟.

متوسط األرباح:
تشير اإلحصائيات إلى أنه ما يقرب من %40 من البائعين من الشركات الصغار في 

أمازون يحققون أرباحا، وما يقرب من %85 من البائعين المستمرين في أمازون 
يحققون األرباح، وتشير اإلحصائيات كذلك إلى أن %60 تقريبا يحققون الربح من أول 

سنة في منصة أمازون، ولهذا فإن االستمرار في منصة أمازون وفهمها بشكل صحيح 
هو األساس في النجاح في منصة أمازون والمنصات العالمية األخرى، وبعض األحيان 

الصبر هو مفتاح الفرج في هذه المنصات.

اإلحصائيات تم عملها بواسطة مواقع موثقة، وهي تشير إلى أن األرباح السنوية 
تراوحت بين 9 آالف ريال عماني و300 ألف ريال عماني، وكذلك البائعون الذين يفهمون 

المنصة بشكل صحيح يحققون الربح، وحيث ما يقارب %68 من البائعين يحققون 
معدل ربح مقداره %10 ونصفهم يحقق هامش ربح أكثر من 20%.
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ما الذي تحتاجه للبيع في المنصات العالمية: الوقت والمنتجات
البيع على المنصات العالمية يحتاج للجهد والوقت ولكن النتائج بعد فهم المنصات 

مجٍد ومربح، وعليك أن تستمر لترى النتائج.

أكثر من %50 من البائعين في أمازون يقولون: إن البيع في أمازون يحتاج إلى الوقت 
وهو ليس طريقة ربح سريعة، ال يمكن ان تصبح ثريا في وقت زمني قصير.

ويقول أغلب البائعين في أمازون: إن أهم شيء في هذه المنصات أن يكون لديك وقت 
يومي أو أسبوعي تبذله لمتابعة وتطوير صفحة المبيعات والمنتجات واالستماع للزبائن 

والتحسين المستمر لكل شيء يخص المنتج وكيفية بيعه.

ماذا يقول البائعون في أمازون عن المدة الزمنية التي يحتاجونها في منصة 
أمازون أسبوعيا

اقل من 10 ساعات أسبوعيا  39% 

11 – 20 ساعة أسبوعيا           21%

40-21 ساعة أسبوعيا               25%

60-41 ساعة أسبوعيا          11%

أكثر من 60 ساعة أسبوعيا          6%

أغلب البائعين في أمازون يقضون أقل من 20 ساعة أسبوعيا إلدارة وتنظيم صفحاتهم 
لبيع المنتجات على أمازون، وكذلك البحث والتطوير، وهذا وقت قصير نسبيا ويجعلك 

قادرا على القيام بأعمالك األخرى بدون أي ضغط أو تكليف عليك. ولكن هذا يعتمد 
بشكل كبير على عدد المنتجات والمبيعات التي تحققها في أمازون فكل ما زادت 

المنتجات والمبيعات احتجت لوقت إضافي أكثر.
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كم يحتاج لك كرأس مال للبدء في البيع في أمازون؟
أكثر من %77 من التكاليف للبدء في أمازون ستكون في المنتجات، وحيث إن أغلب 
التجار لديهم المنتج الذين يرغبون ببيعه فإن التكلفة للبدء ستكون قليلة نسبيا، حيث 

مبدأ أمازون هو أخذ نسبة من المبيعات، وليس تكبيدك تكاليف للبدء، فمن مصلحتهم 
وجود منتجات متنوعة ومختلفة وبجودة تفيد زبائنهم فهم يرغبون بأن تكون منتجاتك 

عندهم طالما أنها متوافقة مع شروطهم.

بعض الدول تتطلب أن يكون لديك حساب بنكي وسجل تجاري في نفس الدولة التي 
لدى المنصة العالمية مخازن فيها وبعض منصات البيع ال تتطلب ذلك، وسيتم شرحه 

في هذه الدليل.

التكاليف الرئيسية تندرج تحت:
     •  التسجيل واالعتماد.

     •  شحن المنتجات الى مخازن المنصات.
     •  رقم UPC/GTIN لكل منتج.

     •  التخزين الشهري.
     •  عمولة المبيعات.

     •  عمولة التحويل لحسابك البنكي.
     •  إنشاء الشركة في دول أخرى.

     •  الدعاية واإلعالن.
     •  تكاليف إنتاج المنتج وتصميمه وتنفيذه.
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أساسيات البيع في منصة أمازون العالمية
االشياء االساسية التي ستحتاجها للبيع على منصة أمازون هي:

     •   حساب منصة أمازون سنترال.
     •   منتجات للبيع.

     •   شحن منتجك لمخازن أمازون.

هناك طرق كثيرة لبيع المنتجات، وتستطيع اختيار الطريقة المتاحة لك حسب المنتجات 
التي تبيعها.

منتجاتك الخاصة: 
أن تقوم بصناعة وإنتاج منتجك الخاص باسم عالمتك التجارية 

الخاصة من خالل المصانع والموردين وهذا هو أفضل خيار 

البيع من المصنع مباشرة:
تقوم أنت بشراء المنتج من المصنع وهو يقوم بشحنه بشكل 

مباشر للزبائن.

الجملة:
تقوم بشراء منتجات بكمية كبيرة وسعر خاص وتقوم أنت 

بعرضها في سوق أمازون والمنصات العالمية بسعر منافس.

الصناعة اليدوية:
تقوم أنت بصناعة وإنتاج منتجاتك الخاصة بيدك وبيعها 

مباشرة على منصة أمازون.
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 Fulfillment by هو اختصار لكلمة )FBA( خيار أمازون
Amazon وتعني أنها تشحن وتخزن من قبل أمازون، 

وفي هذه الحالة أمازون تقوم بالتخزين والتنظيم 
والشحن والدعم الفني أي أنه كل مهمتك هو اختيار 
المنتج المناسب للسوق المناسب وفي إطار سعر 

مقبول وجودة ممتازة للمنتج.

ما هي مهامك انت للبيع في منصة أمازون؟

1: البحث عن المنتج المناسب
يعتمد نجاحك في البيع في أمازون والمنصات العالمية على اختيارك المنتج المناسب 

للبيع في هذه المنصة واختيار الفئة المستهدفة الصحيحة مع مراعاة عدة أشياء مثل 
هامش الربح والمبيعات والجودة والطلب والعرض وغيرها من األشياء التي سنشرحها 

لك.

2: توفير المنتج
صناعة المنتج وتصميمه هي النقطة الثانية بعد معرفة المنتج المناسب للمنصات 

التي تريد البيع فيها ولهذا النقطة األولى قد تكون أهم نقطة وهي التي ستجعلك تنجح 
أوال. منتجك الحالي قد يكون مناسبا بدون أي تعديل، وقد يكون يحتاج للتطوير، وقد 

يكون غير مناسب، ولهذا مهم جدا عملية البحث والتقصي.

3: التسجيل واالشتراك في المنصة
التسجيل في المنصة واعتماد المتطلبات وشحن المنتجات الى المنصة هي النقطة 

الثالثة وهي فقط عبارة عن خطوات تقوم بها وتلبي متطلبات المنصة حتى يتم إدخال 
منتجاتك بنجاح.

FBA البيع بطريقة أمازون
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4: التسويق والعروض
يفضل حتى تستطيع البيع واالنتشار بسرعة في المنصة أن تقوم بالتسويق في البداية 

حتى تحصل على بعض المبيعات والتقييمات وهي هذه النقاط التي ستجعل ترتيبك 
في المنصة يتصاعد وتزيد مبيعاتك، وكذلك بعض األحيان ُتعد القسائم والعروض 

األولية مهمة.

5: إدارة المبيعات والمخزون
مراقبة المبيعات والمخزون وكيف تنمي تجارتك مع المحافظة على الربح هي النقطة 

األخيرة خاصة عند معرفتك المنتج المناسب للبيع على المنصة.

ما هي مهام أمازون FBA ؟

1: استقبال المنتجات و تخزينها
الشركة مسؤولة عن إدارة مخزونك وتنظيمه بواسطة مخازن ضخمة ومدارة بواسطة 

الروبوتات والتقنيات الذكية ليكون منتجك جاهزا بكبسة زر ليتم إيصاله إلى زبائنك 
وتتحمل أمازون حتى تلف منتجك وتعوضك عن قيمته في حالة قاموا هم بتخريبه.

2: ايصال المنتجات للزبائن
عند طلب الزبائن لمنتجك تقوم أمازون باستالم المبالغ وتوصيل المنتج وإعطائك 

أرباحك من المنتج بدون تدخل منك، وحتى تقوم بإرجاع المنتج لو تطلب ذلك.

3: خدمة العمالء
تقوم أمازون بكل عملية خدمة العمالء ومتابعتهم والتوصيل والتقييمات واألنظمة 

اإللكترونية وكل ما تحتاجه قبل عملية البيع وبعد عملية البيع.
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FBA طريقة عمل أمازون

شحن المنتجات إلى مخازن أمازون

التسويق والدعاية للمنتج

تقوم أمازون بشحن المنتج للزبائن

تقوم أمازون بإدارة الشحن والتنبيهات والتقييمات 
واإلرجاع

إدارة المبيعات

استالم المنتجات وتخزينها في مخازن أمازون

إضافة منتجاتك على منصة أمازون من أمازون سنترال
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المنتج الصحيح في المكان الصحيح:
اختيارك للمنتج المناسب للسوق ومع وجود هامش ربح مناسب هو المعيار لنجاحك 

في المنصات العالمية أوال. لو أخذت شيئا واحدا من هذا الدليل يجب أن تضعه في 
ذهنك فهو الجملة السابقة.

المعايير االساسية:
يفضل أن يكون السعر بين 10 ر.ع إلى 40 ر.ع.   •    

يفضل أن يكون هناك طلب على المنتجات المماثلة.   •    
ال يحتوي على حقوق ملكية فكرية أو تصميم أو براءة اختراع.  •    

فرصة البحث عنه في منصة أمازون أكبر.  •    
معدل الربح أكبر.  •    

التنافس على نفس المنتج ليس مرتفعا.   •    
يمكن تطوير المنتج.  •   

المعايير التي ننصح بها:
صغير الحجم وخفيف الوزن.  •    

بسيط وغير معقد الصناعة أو قابل للكسر بسهولة.  •    
سهل التصدير واإلنتاج.  •    

منتج غير موسمي.   •    

أهمية اختيار المنتج الصحيح 
لبيعه في المنصات العالمية
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كيف تختار المنتج المناسب؟
معدل الربح:

هناك مصاريف أساسية 3 في البيع على المنصات العالمية وتنقسم إلى: 
     •  مصاريف إنتاج المنتج )تصنيع المنتج(.

     •  مصاريف الشحن وإدخال المنتج للمنصة )من السلطنة ُعمان الى مخازن أمازون(.
     •   مصاريف المبيعات والتخزين والشحن للزبائن )من مخازن أمازون الى الزبون(.

وهنا سيكون عليك حساب المصاريف بشكل دقيق حتى تتأكد أنه بعد كل المصاريف 
سيكون لديك هامش ربح بين %10 إلى %30 على األقل، وقمنا بعمل آلة حاسبة 
ترجمت للغة العربية؛ حتى تسهل لك فهم المصاريف المتوقعة، وكذلك هناك آلة 

حاسبة في موقع منصة أمازون وغيرها من المنصات تستطيع من خاللها توقع 
التكاليف بنسبة %95 تقريبا.

مصاريف أمازون:
نسبة البيع: وهي بالعادة عمولة تختلف من فئة ألخرى، وتكون أغلب األحيان %15 من 

سعر البيع وبعض األحيان تقل وبعض األحيان تزيد.

المصاريف بالتفصيل:

         تكاليف المخزون )المنتجات(.

          تجهيز المنتج للشحن.

          الشحن إلى مخازن أمازون. 

          الجمارك.

           الدعاية.
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باقة منصة أمازون:
     • خيار البيع الفردي: وهو باقة مجانية ولكن أمازون تأخذ ما يعادل 390 بيسة عمانية 

لكل منتج يتم بيعه عالوة على نسبة البيع ,أي يتم خصم %15 من سعر المنتج )أو 
عمولة أمازون حسب الصنف( + 390 بيسة عمانية تقريبا.

     • خيار البيع االحترافي: وهي باقة تدفع لها ما يعادل 16 رياال عمانيا شهريا + خصم 
%15 من سعر المنتج )أو عمولة أمازون حسب الصنف( وتعطيك ميزات وخصائص 

أكثر من الباقة الفردية.
     • مصاريف الشحن من قبل أمازون: وهي تكلفة شحن المنتج إلى الزبون وتعتمد 

بشكل كبير على تكلفة الشحن والوزن والقياس ويمكن التنبؤ بالقيمة بمعرفة البيانات 
التي سبقت.

مصاريف التخزين: 
     • التخزين الشهري: يتم حسابه من خالل المساحة التي تشغلها منتجاتك في مخازن 
أمازون أو المنصات العالمية ويتم حسابها من خالل متوسط المساحة المستغلة شهريا 

ولكن انتبه بأن األسعار تختلف حسب األشهر حيث إن بعض األشهر تزيد فيها تكلفة 
تخزين المنتجات؛ ألنه فيها تكون ذروة البيع في المنصات العالمية.

     • التخزين طويل األمد: المنتجات أو المخزون الذي يستمر أكثر من 365 يوما يتم 
عمل تكاليف إضافية ويتم حساب ما يعادل 3 رياالت عمانية لكل قدم مكعب أو ما 

يعادل 70 بيسة لكل منتج ويتم اختيار أي القيمتين أعلى.

     • مصاريف إعادة المنتج: في حال تم إرجاع المنتج من قبل الزبون إلى مخازن 
أمازون يتم حساب ما يعادل 2 ر.ع أو %5 من قيمة المنتج أيهما أقل. 

     • مصاريف إزالة المنتج: في حالة وجود منتجات ترغب باستعادتها من مخازن 
المنصات إلى سلطنة ُعمان سيكون هناك تكلفة الشحن والتغليف باإلضافة الى ما 

يعادل 350 بيسة لكل منتج.
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الدخل الذي ننصح به:
بما أن المنصات بها الكثير من التكاليف والعمل والوقت الذي تحتاجه إلتقان البيع 

فيها فإننا ننصح بأن تكون دراستك للمنتجات جيدة بحيث يكون لديك فيها هامش ربح 
جيد. وننصح بأن يكون سعر المنتج من 10 رياالت عمانية إلى 30 رياال عمانيا، وهنا 

تستطيع أخذ هامش ربح بين %10 إلى %30 ويكون مجديا إذا كانت المبيعات جيدة، 
وإذا كان لديك هامش ربح بين 3 – 10 رياالت عمانية سيكون هامشا جيدا عند البيع 

بكميات كبيرة.

هذا السعر كذلك ليس مرتفعا جدا ويجعل الناس تشتري المنتجات ولو لم تكن معروفة 
أو عالمة تجارية عالمية وهو ما يسمى )Impulse buying( الشراء بدون التفكير الكبير أو 

بدون التردد. 

بإمكانك استخدام اآللة الحاسبة في منصة أمازون لمعرفة التكاليف المتوقعة:
https://sellercentral.amazon.com/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US

كذلك بإمكانك استخدام اآللة الحاسبة المترجمة التي بإمكانك تحميلها من موقع هيئة 
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

السعر المناسب 
للمنتجات في أمازون
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تكاليف االشتراك في
FBA أمازون

هيكل التكاليف:
     1. االشتراك الشهري.

     2. عمولة البيع. 
     3. قيمة الشحن. 

     4. قيمة التخزين الشهري.
     5. قيمة التخزين طويل األمد.

اإلحترافيةالفرديةالخطة

400 بيسة / لكل منتج التسعيرة
 + مصاريف البيع

16.5 ريال عماني / شهريا
+ مصاريف البيع

• إذا كنت تبيع أقل من 40 المميزات الرئيسية
منتجا شهريا

• إذا كنت ال تحتاج الخيارات 
االحترافية في البيع

• مازلت ال تعرف ما تبيع 
وتريد التجربة

• إذا كنت تبيع أكثر من 40 
منتجا شهريا

• إذا كنت تريد الدخول 
للخيارات االحترافية والتقارير

• الدخول ألصناف 
محظورة على النسخة 

الفردية 
• فقط للشركات

التكلفة رقم 1: اإلشتراك الشهري
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التكلفة رقم 2: عمولة البيع في أمازون

تبدأ العمولة من %5 إلى %15 وتعتمد حسب الفئة التي تبيعها 
والحد األدنى للعمولة دائما هو 130 بيسة ُعمانية تقريبا، ولمعرفة 
العمولة الحقيقية كل ما عليك هو اختيار السوق والذهاب لصفحة 
السعر فهي تختلف من سوق إلى آخر، وفي األسفل صورة للفئة 

ونسبتها في السوق المستهدف.

الفئة عمولة أمازون بالنسبة

السوق األمريكي
https://sell.amazon.com/pricing#referral-fees

السوق السعودي
https://sell.amazon.sa/pricing#referral-fees

السوق اإلماراتي
https://sell.amazon.ae/pricing#referral-fees
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التكلفة رقم 3: عمولة أمازون للشحن إلى الزبون

يعتمد تكلفة الشحن إلى الزبون على شيئين أساسيين وهما الوزن 
والحجم وهناك تصانيف كثيرة ألمازون حيث تكلفة كل قياس 

مختلف عن اآلخر، وكذلك األوزان وكل سوق له قياسات وأسعار قد 
تختلف، ولهذا يجب عليك معرفة كل سوق لوحده.

هنا مثال السوق اإلماراتي:
https://sell.amazon.ae/pricing#fulfillment-fees 

إسم الحجم الحد 
األعلى 
للطول
)سم(

الحد 
األعلى 
للعرض
)سم(

الحد 
األعلى 
لالرتفاع
)سم(

الحد 
األعلى 
للوزن 
فارغا
)غرام(

الحد 
األعلى 
للوزن 
معبأ
)غرام(

قياسات المظاريف
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قياسات شحنات الصناديق
مالحظة هناك قياسات تسمى Standard وهي قياسات بتكلفة 

أقل لك، وهناك قياسات تسمى Oversize وتعني أن القياس كبير 
والتكلفة هنا تزيد للتخزين والشحن للزبائن ولهذا حاول دائما أن يكون 

 Standard قياس منتجك والغالف ضمن القياسات والوزن

مثال على سعر شحن الصناديق في السوق اإلماراتي في أمازون:

السعر بالدرهم 
حسب الوزن

) كغم (
اسم الحجم األوزان أقل من

) كغم (

قياسات Oversize : الحظ هنا بأن األسعار تزيد تقريبا بمعدل %20 إلى 35%
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التكلفة رقم 4: التخزين الشهري وطويل المدة
سعر التخزين الشهري:

وكذلك حسب السوق الذي تبيع فيه يختلف التخزين وتكلفته 
فمثال في دولة اإلمارات العربية المتحدة سعر القدم مكعب هو 2 
درهم إماراتي حسب تحديث مارس 2022 وسعر التخزين في سوق 

المملكة العربية السعودية هو 3 رياالت سعودية للقدم مكعب. 

بينما سعر التخزين في أمازون الواليات المتحدة األمريكية يعتمد على األشهر والتكلفة 
تكون شهرية.

الحجم Oversizeالحجم Standardالشهر

0.48 $ للقدم مكعب$0.75 للقدم مكعبيناير إلى سبتمبر

1.20 للقدم مكعب$2.40 للقدم مكعبأكتوبر إلى ديسمبر

التكلفة رقم 5: سعر التخزين طويل المدة

إذا تعدى مخزونك السنوي سيتم حساب مصاريف إضافية للتخزين 
لمنتجاتك 

السوق اإلماراتي – 20 درهما إماراتيا للقدم مكعب شهريا.
السوق السعودي – 30 رياال سعوديا للقدم مكعب شهريا.

السوق االمريكي – $6.90 للقدم مكعب أو $0.15 لكل منتج أيهما 



دليل أمازون اإلرشادي | الصفحة 26

كل أرقام التكاليف قد تتغير من فترة ألخرى، ولتتبع هذه التكاليف بإمكانك الدخول إلى 
الروابط التالية حسب السوق الذي تبيع فيه.

وصلة التكاليفالسوق

https://sell.amazon.com/pricingالواليات المتحدة األمريكية

https://sell.amazon.ae/pricingدولة اإلمارات العربية المتحدة

https://sell.amazon.sa/pricingالمملكة العربية السعودية

https://sell.amazon.co.uk/pricingالمملكة المتحدة البريطانية
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االحجم: طول* 
العرض* االرتفاع  
)القياس بالبوصة( 

الوزن )بالرطل(
صنف المنتج
Estimate انقر

سعر البيع
بالدوالر

سعر شحن المنتج 
الواحد لمخازن 

أمازون

عدد المنتجات 
بالمخزن

تكلفة المنتج

هامش الربح

https://sellercentral.amazon.com/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US

اآللة الحاسبة في أمازون
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عطر النوع

5 ر.ع.تكلفة اإلنتاج لكل عبوة

100 عبوةكمية اإلنتاج

300 غراموزن كل عبوة

6x20x10سم القياسات

وزن الصندوق يحوي 100 
31 كيلوغراماعلبة

المساحة المطلوبة للتخزين 
لعدد 100 عطر

0.6 متر مكعب ) 21 قدما 
مكعبا(

Beautyالصنف

%8 إذا كان السعر أقل من 10 دوالراتالعمولة للبيع

%15 إذا السعر أكثر من 10 دوالراتالحساب الفردي

تقريبا 1 دوالر لكل بيعالحساب االحترافي

تقريبا 40 دوالرا شهرياتكلفة التخزين الشهرية

7 رياالت عمانية )يناير إلى سبتمبر(21 قدما مكعبا
20 رياال عمانيا )من أكتوبر إلى ديسمبر(

بيانات من أمازون أمريكا 
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200336920

المثال األول: بيع عطر

حساب تكاليف
أمازون بالتفصيل
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الحسابات لبيع منتج العطر في أمازون السوق األمريكي:
التكلفة للمنتج الواحد مع وصوله لمنصة أمازون

التكلفةالصنف

تكلفة المنتجات
500 ر.ع.     •  عدد 100 عطر

تكلفة الشحن إلى مخازن أمازون في أمريكا
ر.ع. 135     •  31 كيلوغراما

الجمارك ومصاريف أخرى
     •  يتم حسابها من شركة الشحن

50 ر.ع     •  بعض التسعيرات قد تتغير

تكلفة التخزين الشهرية
     •  21 قدما مكعبا

     • قلت التكلفة للتخزين كل ما تم بيع منتجاتك

7 رياالت عمانيا )يناير إلى سبتمبر(
20 رياال عمانيا )من أكتوبر إلى 

ديسمبر(

التكلفة اإلجمالية للمنتجات 
     •  تكلفة المنتجات 100

     •  تكلفة الشحن
     •  تكلفة الجمارك والمصاريف األخرى

     •  تكلفة التخزين )7 ر.ع(

692 ر.ع

6.92 ر.عتكلفة كل عطر وصل إلى أمازون

المصاريف المتبقية:

      •  تكلفة الشحن لكل منتج من منصة أمازون إلى الزبون المشتري.
      •  عمولة أمازون.



دليل أمازون اإلرشادي | الصفحة 30

حساب تكلفة الشحن لكل منتج من منصة أمازون إلى الزبون:
•   التكلفة تعتمد على قياسات المنتج والوزن.

•   سنقوم باستخدام اآللة الحاسبة في منصة أمازون )انقر هنا للدخول لآللة الحاسبة(
https://sellercentral.amazon.com/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US  o        
        o   ادخل العنوان وأضف البيانات حسب الجدول باألسفل أو حسب بيانات 

منتجك
 .)inch( يجب تحويل قياسات المنتج إلى البوصة   o        

Beautyالصنف

4x7.9x2.4 inchالقياسات )اإلنش(

lbs 0.7الوزن )الرطل(

 45 دوالرا أمريكيا )ما يعادل 17.5 ر.ع.(سعر البيع

كيف تحدد سعر المنتج باستخدام اآللة الحاسبة في أمازون:

•   بعد معرفتك التكلفة الكلية استخدم اآللة الحاسبة لتجربة 
السعر الذي يعطيك أفضل ربحية يفضل أن تكون أكثر من 

.20%
•   قارن سعرك بالمنتجات المنافسة وحاول أن تضع سعرا 

مقاربا وخاصة مع المنتجات األكثر مبيعا وبها تقييمات كثيرة.
•   إذا كان معدل ربحك أقل من %20 قد يكون المنتج غير مربح بشكل كبير 

إال عند بيعك لكميات كبيرة منه.
•   اآللة الحاسبة واألرقام التي وضعناها لمنتج واحد فقط في المخزن فهي 

ال تحسب التكلفة التخزينية لكل المنتجات.
•   جميع التكاليف تظهر هنا بالدوالر وبإمكانك تحويلها للريال العماني من 

.USD to OMR خالل موقع جوجل بكتابة
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أدخل القياسات 
بالبوصة

الوزن بالرطل

أدخل سعر البيع

عمولة البيع  15%  

تكلفة الشحن

تكلفة التخزين

أدخل تكلفة المنتج 
مع شحنة إلى 

أمازون

الربح بالدوالر
نسبة الربح من 

سعر البيع

6.75       دوالر أمريكيعمولة أمازون

3.77       دوالر أمريكيتكلفة الشحن 

0.03       دوالر أمريكيتكلفة التخزين لمنتج واحد

تكلفة المنتج مع وصوله إلى 
18.0       دوالرا أمريكياأمازون

45.0       دوالرا أمريكياسعر البيع

ملخص اآللة الحاسبة والتكاليف:
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ما الذي تستنتجه في هذا المثال؟

حتى تحقق ربحا جيدا فإن نسبة الربح يفضل أن تصل إلى %33 أما الباقي فيكون 
عمولة أمازون وتكلفة المنتج مع وصوله إلى المنصة ولهذا إذا كنت تبيع منتجا مثال 

بمبلغ وقدره 100 ر.ع فتوقع أن تكون تكلفة المنتج والشحن هي 33 ر.ع وتكلفة 
أمازون 33 ر.ع وربحك من المنتج 33 ر.ع. وهذا ليس واجبا وال قانونا ثابتا ولكنه األكثر 

استخداما في المنتجات التي تقوم بإنتاجها وتصنيعها بنفسك.

   منتجات العالمات التجارية المعروفة والموجودة في منصة أمازون:
•  إذا كنت تبيع منتجا موجودا في أمازون فإنه سيتم دمج منتجك مع المنتجات 

األخرى  وعرض سعر البائع األقل للزبائن فإذا كان سعره 10 ر.ع وسعر المنافس 9 
ر.ع فإنه سيتم عرض سعر المنافس أوال وكذلك هناك خيار لعرض كل البائعين.
•  إذا كنت تبيع عالمة تجارية لست أنت المصنع لها يجب عليك استخدام نفس 

بيانات أمازون والرقم التسلسلي وهنا ستكون فرصتك للتنافس بشكل أكبر فقط 
في السعر.

•  إذا كنت تبيع منتجا موجودا في أمازون فيمكنك عمل إضافات له كمثال: 
عمل كمية كبيرة بسعر خاص.  o     

إضافة خيارات أخرى مع المنتج والملحقات.  o     
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اآللة الحاسبة الشاملة المرفقة مع الدليل اإلرشادي:

     ما الذي تقدمه اآللة الحاسبة لك؟
الهدف من الحاسبة هي إعطاؤك حسابات التكلفة الكلية إلنتاج المنتج والربح • 

مع حساب كل شيء متعلق بهذه العملية من إنتاج وتصميم وتغليف وشحن 
ومصاريف أمازون وإعالن وعروض.

ال يمكن أن نقول إن الحاسبة دقيقة %100، ولكنها معيار أولي ليعطيك نبذة • 
أولية عن التكلفة للبيع في أمازون.

آللة الحاسبة بالدوالر األمريكي ولهذا يفضل إدخال كل المبالغ بنفس العملة • 
ولكن يمكن اعتبارها بالريال العماني. 

 أي شيء ال ينطبق على منتجك أضف عليه قيمة )0( حتى ال يتم حسابه.• 
غّير األرقام في الخانات باللون األحمر فقط. • 
ال تغير األرقام في الخانات التي باللون األخضر فهي معادلة حسابية تم • 

إنشاؤها مسبقا.
مالحظة: اآللة الحاسبة من عمل شركة متخصصة وموثوقة عالميا لعمل • 

األدوات الخاصة في أمازون ولم نقم بعملها ولكن قمنا بترجمتها وتجربتها 
وتجهيزها لك.

لتحميل اآللة الحاسبة ادخل موقع هيئة الموسسات الصغيرة والمتوسطة.
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مثال الستخدام الحاسبة في حساب تكاليف بيع عطر على 
:FBA أمازون

عدد المنتجات 100
تكلفة المنتج 5ر.ع = 13 

دوالرا
تكلفة أمازون FBA حسبناها 

من اآللة في موقع أمازون

لم نقم بإدخال تكاليف 
التصوير والجرافيك 

والنماذج... وإلخ واعتبرناها 
ضمن تكاليف المنتج 
ويمكنك إضافتها هنا

تكاليف إنتاج المنتجات الكلية
الشحن إلى سلطنة ُعمان 

وإلى أمازون
أي تكاليف أخرى 

تكاليف اإلعالنات والتسويق 
قمنا بإلغائها في هذا المثال
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بإمكانك في هذه الخانة تجربة 
عدة أسعار وعدة تكاليف لترى 

كم نتائج الربح 
ولكن انتبه بأن تكاليف أمازون 

FBA تختلف ألن عمولة 
أمازون تزيد بزيادة سعر البيع

هنا تظهر أرباحك الكلية بعد 
إدخال مبيعاتك وإذا أدخلت 
مبيعات مثال 2000 دوالر 

ستجد بأنك خسرت 
ألنك لم تبع كل المنتجات 

ولكنه معيار جيد يظهر لك كم 
أرباحك حتى اآلن من أصل 

استثمارك الكلي

بإمكانك إضافة التكاليف األخرى مثل اإلعالنات والتصميم الجرافيكي 
واالعتمادات وغيرها الكثير من األشياء التي ستعطيك التكلفة 
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المنزل والمطبخ.• 
الرياضة والمنتجات الخارجية.• 
األلعاب. • 
الجمال والعناية.• 
الصحة وعناية الطفل.• 
المطبخ وأدواته.• 
منتجات المكاتب.• 
الحدائق.• 
أدوات تحسين المنزل.• 

أكثر المنتجات مبيعا في منصة أمازون حسب اإلحصائيات هي ذات األصناف التالية:

2: الطلب على المنتج
ال تتعب نفسك ببيع منتجات جديدة على أمازون ففرصة نجاحها غير 

معروف وال نقول إنها لن تنجح ولكن ال توجد أي معايير نستطيع 
القياس عليها وبيع منتج جديد كليا ال يمكن التنبؤ بنتائجه، ولهذا مهمة 

البحث عن المنتج الذي عليه الطلب باألدوات المتوافرة على اإلنترنت 
وكذلك من خالل البحث في المنصات مهم جدا، وأهم معيار لمعرفة 

الطلب هو عدد المبيعات الشهري.

3: التنافسية
قد يظن الكثير بأن التنافسية معيار جيد للدخول بالسوق ولكن قد 

تكون هي معيار الفشل خاصة في البداية فدخولك لسوق قوي وعليه 
التنافس كبير قد ال يعطيك نتائج جيدة في البداية، وكذلك ستحتاج 

هناك الكثير من األدوات التي تستطيع االستعانة بها لمعرفة المبيعات واإلحصائيات 
التابعة للمنتجات لتسهل عليك اختيار المنتج المناسب وهي:

 Helium10 – Jungle Scout – AMZScout – Teikametrics – Zonguru
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    كيف تبحث في هذه األدوات؟
ابحث عن المنتجات ذات السعر 30-10 رياال عمانيا. • 
ابحث عن المنتجات التي يتم بيعها بمعدل 5 الى 15 منتجا • 

يوميا على األقل.
ابحث عن المنتجات التي بها مبيعات جيدة وعدد التقييم • 

محدود أي بين 20 إلى 70 تقييما.
ابحث عن المنتجات التي تقيمها 4 نجوم أو أقل حتى يتسنى لك التنافس معها.• 
ابحث عن معدل تنافسية متوسط أو أقل.• 

    بعض األشياء التي يمكن أن تبحث عنها:
المنتجات ذات القياس الكبير التي يمكنك تطويرها لتكون بقياس أقل.• 
المنتجات ذات الوزن الكبير التي يمكن أن تقلل وزنها لتزيد • 

ربحك.
المنتجات التي يستطيع منتجك أن يكون مميزا عنها أو ذا • 

ميزة تنافسية ملفتة. 
المنتجات التي يسهل التسويق لها.• 
المنتجات التي ال تكون موسمية حيث إنك ال تريد لمبيعاتك أن تقل في • 

المواسم.

كيف تستخدم األدوات لمعرفة المنتج المناسب؟
تفيدك األدوات في الصفحة السابقة بكيفية الدخول لقاعدة بيانات منتجات أمازون 
وبطريقة ما تستطيع معرفة المبيعات وعدد التقييمات والتنافسية والتقييم والكثير 

من األشياء التي تستطيع من خاللها اتخاذ قرار بالمنتج المناسب.
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قوانين عامة:
انتبه بأال يكون منتجك مخالفا لقوانين المنصة العالمية.• 
انتبه بأال يكون منتجك مخالفا لحقوق ملكية منتج آخر.• 
انتبه بأال يكون منتجك مخالفا لبراءة اختراع منتج آخر. • 
انتبه بأال يكون مخالفا أو نسخة أو باسم منتج لعالمة تجارية كبيرة.• 

براءة االختراع:
وتستطيع البحث في جوجل بكتابة Patent+ فكرة منتجك، وكذلك 

تستطيع الدخول للمنصة وكتابة اسم المنتج ومشاهدة تفاصيل 
المنتج هل هناك براءة اختراع فيه، وكذلك لو وجدت منتجات كثيرة 

مشابهة لمنتجك فهذا قد يدل على أنه ال توجد براءة اختراع تمنعك من 
بيع منتج مماثل.

تستطيع أيضا معرفة براءة االختراع بشراء المنتج ومشاهدة الغالف لو كان مكتوبا عليه 
بأنه محمي ببراءة االختراع أوال.

العالمات التجارية:
 trademarkia.com ويمكنك للبحث عن العالمات التجارية الدخول لـ

وكتابة اسم العالمة التجارية أو الدخول لموقع العالمات التجارية 
األمريكية في موقع 

https://www.uspto.gov/trademarks/search/using-trademark-electron-

ic-search-system

متطلبات ومحذورات أخرى:
بعض المنتجات تحتاج العتماد من قبل المنصات مثل منتجات األلعاب 

ومنتجات األطفال. وتستطيع معرفة األقسام التي بها متطلبات أو 
اعتماد من خالل الدخول للوصلة التالية:

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200333160?language=en_US

بعض المنتجات اإللكترونية والمأكوالت قد تحتاج كذلك لتأمين ضد األضرار ولهذا بعد 
أن تصل لمبيعات قيمتها 3900 ريال عماني تقريبا يجب القيام بتأمينها.

أهمية عدم مخالفة القوانين والحقوق
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الغالف الخارجي للمنتج:
كل منتج له مواصفات خاصة للغالف 
فمثال منتجات الغذاء مختلفة جدا عن 

المنتجات اإللكترونية ومختلفة عن 
منتجات األقمشة ولهذا فإن من الصعب 

جدا شرح كل متطلبات الدول لغالف 
المنتجات وكذلك الدول مختلفة في 
متطلباتها ولهذا لن تكفي فقط هذه 

الدليل لذكر كل الشروط ولكن سنعطيك 
األساسيات. 

أسهل طريقة لمعرفة المتطلبات لمنتج مثل منتجك هي طلب منتج من أمازون 

أهمية ومتطلبات
التغليف

أهم المتطلبات:

بلد المنشأ.• 
الباركود FNSKU من منصة أمازون.• 
هيئة المنتج على الباركود )جديد أو مستخدم – يظهر تلقائيا عند إدخال • 

البيانات(.
تاريخ اإلنتاج واالنتهاء في حالة احتياجه لذلك.• 
العالمات الخاصة مثل التحذيرات ومتطلبات هذا الصنف من المنتجات.• 
اسم العالمة التجارية.• 
اسم المصنع.• 
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المالبس واألقمشة:
نوع القماش ومكوناته ونسبته.• 
طريقة العناية والغسيل والكي.• 
القياس.• 

المنتجات اإللكترونية:
 •FCC
 •UL
 •CE
 •WEEE

عليك التأكد بأن كل العالمات المطلوبة تم وضعها 
على المنتج حتى يكون قابال لبيعه في المنصات 

العالمية.

نصائح في تصميم الغالف

تصميم بسيط: فكل ما زادت تعقيدات الغالف ظهر بشكل غير احترافي، 
فكثرة الصور والكلمات ليست دائما جيدة.

تصميم جذاب: حاول أن يكون الغالف 
جميال وملفتا فهذا سيفيدك عند استالم 

الزبون له وتصويره أو إهدائه لآلخرين، 
وكذلك يعطي انطباعا عن جودة المنتج، وقد 
تحصل على مالحظات جيدة بسبب الغالف 

وخاصة إذا كان المنتج ممتازا.

نماذج على متطلبات العالمات في صندوق المنتج:
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بيانات التواصل مع الشركة:
ليس مطلوبا أن تضع بيانات التواصل ولكن من الجيد أن تكون بياناتك هناك وننصح 

بوضع عنوانك ورقم الهاتف والبريد وموقعك اإللكتروني أو حساباتك في وسائل 
التواصل االجتماعي. 

مرفق مع المنتج:
وضع مرفق كبطاقة دعوة لالشتراك في قائمتك البريدية أو طلب تقييم المنتج قد 
يكون شيئا إيجابيا ومفيدا جدا، ولهذا ننصحك بوضع بطاقة داخل المنتج ولكن انتبه 
بأال تطلب منهم فقط وضع التقييم اإليجابي وال تطلب منهم شيئا مخالفا لقوانين 

أمازون والمنصات العالمية.

شكرا لشراء المنتج.• 
إعطاء خطوات ونصائح الستخدام المنتج.• 
اكتب تفاصيل الضمان.• 
ال تطلب فقط إعطاءك التقييم اإليجابي.• 
اكتب حساباتك في وسائل التواصل االجتماعي.• 
ال تعِط قسائم أو تخفيضا لمن يكتب لك تقييما جيدا عن منتجك فهو • 

مخالف للقانون.

ما الذي يمكن أن تقوله وال تقوله في البطاقة الملحقة مع المنتج؟
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FNSKIU ملصق

بعد إضافتك للمنتج في منصة أمازون سيكون بإمكانك النقر على كلمة  Edit  ومنها 
اختيار خيار Print item labels  لطباعة ملصق FNSKU وبإمكانك تحديد الكمية التي 

تريد طباعتها وإلصاقها بمنتجاتك، يجب وضع ملصق أو طباعته على الغالف لكل منتج 
وسيكون شكله كالتالي:

رمز أمازون الخاص بكل 
منتج

اسم المنتج
هيئة المنتج

الرمز يجب أن يكون كبيرا
وواضحا على منتجك 
مطبوعا أو ملصقا 

FNSKU رمز
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صندوق شحن المنتجات الى مخازن أمازون:

الخيار األول Send/Replenish Inventory )سيتم إعطاء خيارات أخرى الحقا(:-
بعد إضافتك للمنتج من منصة أمازون سنترال سيكون بإمكانك اختيار خيار 

 Send/Replenish Inventory وهو يعني إضافتك أو إزالتك للمخزون

ثم سيكون بإمكانك تحديد الصندوق الذي ستشحن فيه منتجاتك هل سيكون صندوقا 
فيه منتج من نوع واحد أو سيكون صندوقا وبداخله أكثر من نوع من المنتجات.

لسهولة الشحن وإدخال البيانات ننصح بأن تضع المنتجات ذات الصنف الواحد في 
صندوق واحد مستقل عند كل شحنة، ولكن بإمكانك أخذ صندوق كبير ووضع أكثر من 
منتج مختلف بداخله، واالختالف هنا قد يكون في اللون أو الحجم ولو كان المنتج من 

نفس الصنف طالما بأن هناك اختالفا فيجب تنبيه أمازون لهذا.

الصندوق يحتوي على 
منتجات مختلفة ومتنوعة

الصندوق يحتوي على 
منتجات من نوع واحد
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عند االنتهاء من خيارات الشحن للمنتج سيظهر لك خيار لطباعة ملصق الشحن وإلى أي 
مخزن يجب شحن هذه المنتجات كما في الصورة التالية:

عنوان المخزن

زر طباعة ملصق 
الشحن

ضع ملصق الشحن على
 صندوق الشحن 
من كل الجهات

سيظهر لك ملصق الشحن وهو على األسفل وتتم طباعته ووضعه على صندوق 
الشحن، يفضل من كل الجهات األربع ليسهل إدخال المنتجات إلى منصة أمازون:
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منتجات يمنع بيعها على منصة أمازون:
بعض المنتجات التي ال تلتزم بمعايير أمازون ال يمكن بيعها على المنصة مثل المواد 

الخطرة، وكذلك المواد التي لم يتم إعدادها بشكل صحيح، وقد يؤدي ذلك إلى إتالفها 
بدون أي تعويض لك، ولهذا يجب االنتباه دائما لشروط وقوانين المنتجات أوال بأول. 

المنتجات الخطرة:
يجب عليك متابعة الصفحة التالية لمعرفة المواد الخطرة أثناء النقل أو التخزين بعضها 

يمنع بتاتا بيعها على المنصة، وبعضها يسمح بكميات قليلة، وألن القائمة دائمة 
التحديث وطويلة يمكنك الرجوع للصفحة التالية:

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201003400

الجانب 
القانوني

المنتجات الممنوعة
إطارات السيارات.• 
بطاقات اإلهداء أو أي بطاقة ذات قيمة مالية.• 
المنتجات مع المحتوى غير المصرح به مثل التي تحوي تسعيرة • 

 .FNSKU مخالفة ألسعار أمازون والتي ال تحتوي على ملصق أمازون
المنتجات التي لم يتم إعدادها بشكل صحيح للشحن والتخزين حسب • 

متطلبات المنصة
البطاريات غير المحفوظة بشكل صحيح.• 
المنتجات المعطوبة أو المتأثرة )يمكنك توضيح ذلك عند البيع بأن • 

المنتج غير جديد ومعطوب(.
المنتجات التي شحنتها للمخزن وال تنطبق عليها مواصفات المنتج • 

الذي أدخلته في المنصة رقميا. 

المنتجات الكحولية والبيره غير الكحولية.• 
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المنتجات التي تحتاج العتماد أولي من أمازون:
األختام البريدية. • 
العمالت.• 
األعمال الفنية.• 
األلعاب والدمى.• 
المجوهرات والُحلي.• 
المنتجات المصنعة في إيطاليا.• 
 •.DVD الموسيقى وإسطوانات
منتجات السيارات.• 
الخدمات.• 
المنتجات الرياضية النادرة.• 
منتجات تشغيل المقاطع الصوتية والفيديو المباشرة.• 
الساعات.• 
منتجات سوني باليستيشن. • 
موجه الليزر.• 
منتجات صنع شركة أمازون.• 
منتجات الحركة والتنقل الكهربائية.• 

المنتجات التي ال ينطبق عليها االتفاق بين البائع ومنصة أمازون.• 

المنتجات التي تخالف حقوق التصميم أو الملكية الفكرية أو االبتكار • 

ويمكن مباشرة لمنصة أمازون إتالف المنتج بدون تعويض.

المنتجات التي تقرر أمازون أنها غير مناسبة للمنصة.• 
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المنتجات التي بها تاريخ انتهاء:
المنتجات التي بها تاريخ انتهاء في غالف المنتج. • 
المنتجات التي تؤكل مثل رقائق البطاطا وحبوب التغذية وغيرها سواء كانت • 

للبشر أو الحيوانات.
المنتجات التي تمس اإلنسان أو الحيوان مثل الشامبو ومواد التجميل • 

والكريمات وغيرها. منتجات التنظيف والتعقيم والمبيدات والمبيضات وما 
يشابهها.

المنتجات التي بها منتج قد تنتهي صالحيته مثل آلة صناعة القهوة التي يرفق • 
معها قهوة قد تنتهي صالحيتها.

أي منتج وضع عليه ملصق )PAO( المدة بعد الفتح.• 
المنتجات الصالحة لالستخدام مع مدة كافية الستهالكها باإلضافة إلى 90 • 

يوما إضافيا
مثال: علبة بها 20 حبة فيتامين تحتاج إلى 20 يوما مدة صالحية على • 

األقل + 90 يوما إضافيا. 
 • Expiration dates ( يمكنك مشاهدة المنتجات والصالحية المتوقعة هنا

)on FBA products - Amazon Seller Central

منتجات يجب وضع تاريخ االنتهاء واإلنتاج عليها:
أي منتجات يتم أكلها.• 
أطعمة األطفال. • 
تاريخ الصناعة يجب وضعه بشكل واضح وتاريخ االنتهاء.• 
المنتجات الطبية.• 
طريقة وضع التاريخ المقبولة• 

السنة – اليوم – الشهر )باألرقام(• 
 •04-25-2020

السنة – الشهر )باألرقام(• 
 •2020-04
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لماذا حساب بايونير:
عند بيعك للمنتجات في حسابات أمريكا وبريطانيا أو الرابطة األوروبية قد يتطلب 

أن يكون لديك حسابًا بنكيًا في تلك الدول. وفتح حساب بنكي لك قد يكون طريقه 
معقدا وطويال ومكلفا بخالف الضرائب وغيرها من األشياء التي يجب أن تنتبه لها، 

وأحد أسهل الطرق هي فتح حساب في Payoneer وسيكون بإمكانك الحصول على 
حسابات في أغلب الدول التي تبيع فيها منصة أمازون والمنصات العالمية.

سيكون بإمكانك الحصول على حساب بنكي في أمريكا وبريطانيا والدول األوروبية بكل 
سهولة

https://www.payoneer.com/accounts :للتسجيل إدخل هنا

 Payoneer حساب
الستقبال وتحويل المبالغ
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 Online سيكون بإمكانك اختيار نوع التجارة التي تقوم بها وهنا نفضل أن تقوم باختيار
Seller – Marketplace

ثم سيكون عليك اختيار المبلغ المتوقع الذي ستجنيه شهريا، ال تقلق بإمكانك اختيار 
Reg- 5000 أو أقل وثم انقر على$  الخيار الوسط في هذه المرحلة أو المبلغ األقل مثال

ister في الصفحة التالية.

قم بتعبئة بياناتك بالكامل مثل اسم 
الشركة أو المؤسسة التي ستفتحها 

في المنصة وإذا كان حسابك فرديا تأكد 
أن تكون البيانات نفسها، ومن المهم 

كذلك أن تكون بيانات المسجل هي 
نفسها بياناتك في حسابك البنكي.
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نوع الحساب فردي
 أو شركة

بيانات الشركة

بيانات مدير الشركة
االسم والبريد وتاريخ 

الميالد

الخطوة التالية هي إضافة بيانات وعنوان المؤسسة الرئيسي. 
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بعد إضافة رقمك انقر على إرسال 
كود التحقق وسيصلك على 

هاتفك وأدخله هنا

الخطوة التالية 
هي إضافة بيانات 

وعنوان المؤسسة الرئيسي. 
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ثم قم بإدخال بيانات حسابك 
البنكي في هذه المرحلة سيتم أخذ 

نفس اسمك التجاري في اسم 
حساب البنك، تأكد من أن بياناتك 

 Swift صحيحة، وتأكد من رقم
Code من البنك الذي تتعامل معه 

ألنه متطلب.

سيتطلب منك كذلك التحقق 

وكذلك بإمكانك الدخول للمنصة لمشاهدة وضع التحقق والمتطلبات بعد ما يتم 
إخطارك بالمطلوب سيتطلب منك إثبات العنوان عن طريق عقد اإليجار أو فاتورة 

الكهرباء والماء أو عن طريق كشف الحساب البنكي, ولهذا تابع صفحة مركز التحقق في 
صفحة موقع Payoneer لتعرف المطلوب.
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طريقة التسجيل للحسابات التجارية 
االحترافية في أمازون والمتطلبات

المتطلبات للحساب التجاري االحترافي:
اسم الشركة باللغة اإلنجليزية حسب السجل التجاري.• 
رقم السجل التجاري.• 
هاتفك النقال.• 
بريدك اإللكتروني.• 
عنوانك الرئيسي الذي سيصل له التفعيل.• 
بطاقة البنك )للحسابات االحترافية(.• 
كشف الحساب للبنك أو كشف حساب بطاقة االئتمان.• 
نسخة جواز السفر وجواز السفر األصلي.• 
االستعداد للمقابلة مع وجود ملفاتك الرسمية مثل بطاقتك الشخصية والجواز • 

والسجل التجاري وكشف الحساب للبنك وفاتورة الماء/ الكهرباء لالحتياط.

للتفاصيل
والباقة الفردية 

الباقة
اإلحترافية

التسجيل في منصة أمازون سنترال:
الدخول للعنوان التالي ) https://sellercentral.amazon.com ( وانقر على

  Sign up وهذه الوصلة ستاخذك للتسجيل بالحساب اإلحترافي ذو اإلشتراك المدفوع 
الشهري وفي حالة رغبت باإلشتراك المجاني أنقر على Learn More ثم Pricing من 

القائمة باألعلى وثم Cost of Selling وفي أسفل الصفحة تجد خيارات التسجيل
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الباقة
الفردية 

يفضل انشاء حساب 
جديد بالنقر على

Create your Ama-
zon Account

الباقة
اإلحترافية

للدخول لصفحة التسجيل أنقر ادخل العنوان التالي في المتصفح

الخطوة 1: إنشاء حساب جديد
يفضل أن تقوم بإنشاء حساب جديد في أمازون 
خاص بحسابك لبيع المنتجات، وهذا من خالل 
  Create your Amazon Account النقر على

ثم إدخال اسمك وبريدك وكلمة المرور، وحيث 
سيطلب منك أن تقوم بتفعيل بريدك اإللكتروني 

ستصلك رموز التأكيد للتفعيل في الصفحة 

التسجيل في أمازون
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الخطوة 2: تحديد البلد

ستظهر لك خانة ومكتوب عليها Business Location وهي عنوان مؤسستك/ شركتك 
واختر من هنا Oman وانقر على Agree and Continue ثم حدد نوع المؤسسة أو 

الشركة 
     - اختر Privately Owned إذا كانت شركة أو مؤسسة خاصة.

     - اكتب اسم المؤسسة/ الشركة حسب السجل التجاري باللغة اإلنجليزية
Agree and continue ثم انقر على  o             

إذا كنت إخترت الباقة الفردية Individual لن يتطلب منك إدخال بيانات 

التسجيل في أمازون
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الخطوة 3: إضافة عنوانك وبياناتك ورقم السجل التجاري

رقم السجل
 التجاري

عنوانك البريدي 
بالتفصيل الدقيق حيث 

سيتم إرسال رسالة 
التحقق عليه

رقم هاتفك
سيتم إرسال سالة 

تفعيل عليه 
قم بالنقر على 

Send SMS

ضع اسم المسؤول 
باللغة اإلنجليزية حسب 
جواز السفر أو البطاقة 

الشخصية

بعد تعبئة البيانات بشكل صحيح والتأكد منها قم بالنقر على Send SMS ثم سيتطلب 
منك تعبئة بيانات الشخص المسؤول عن المؤسسة والمخول ويكون االسم مثل جواز 

Next السفر أو البطاقة الشخصية ثم انقر على

التسجيل في أمازون
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الخطوة 4: إضافة بيانات الشخص المسؤول الشخصية

الجنسية 

بلد الميالد والتاريخ 

رقم جواز السفر وتاريخ 
االنتهاء التجاري

دولة جواز السفر التجاري

عنوانك

رقم الهاتف

اختر الخيارات التالية

Yes اختر

اختر الخيار التالي

بعد تعبئة البيانات بشكل صحيح والتأكد منها قم بالنقر على Send SMS ثم سيتطلب 
منك تعبئة بيانات الشخص المسؤول عن المؤسسة والمخول ويكون االسم مثل جواز 

) Next ( السفر أو البطاقة الشخصية ثم انقر على التالي

التسجيل في أمازون



دليل أمازون اإلرشادي | الصفحة 58

الخطوة 5: إضافة بطاقة البنك )للحساب االحترافي فقط(

في حال استخدامك للحساب االحترافي Professional  سيكون عليك دفع ما يعادل 
40 دوالرا أمريكيا شهريا، وفي حال استخدامك للحساب الفردي فهو مجاني وننصح 

باستخدام الحساب الفردي أوال ثم تحويله لحساب احترافي عند بيعك أكثر من 40 منتجا 
شهريا حيث ستكون التكلفة متساوية.

اسم المتجر

UPC هل لديك ارقام

 هل تبيع منتجاتك الخاصة 
أو منتجات بعالمات تجارية 

أخرى

هل لديك عالمة تجارية 
مسجلة تريد بيعها

)في البداية ننصح باختيار 
)No

الخطوة 6: تعبئة بيانات المتجر 

التسجيل في أمازون
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الخطوة 7: إضافة جواز السفر وكشف حساب البنك

الخطوة 8: حجز موعد للتدقيق 

ملخص بياناتك هنا

أرفق نسخة جواز سفرك
PDF صورة أو

أرفق نسخة كشف حسابك
PDF صورة أو

اختيار موعد تحقق
مقابلة بالفيديو

في هذه المرحلة سيكون عليك رفع نسخة من جواز السفر، ثم نسخة من كشف 
)Next( حسابك البنكي أو بطاقتك االئتمانية، ثم النقر على التالي

التسجيل في أمازون
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سيتطلب منك تحديد موعد مقابلة 
مباشرة بالفيديو وسيتطلب عليك 
أن تكون الملفات الرسمية معك 

مثل جواز السفر وبطاقتك الشخصية 
وكشف الحساب والسجل التجاري 

وأي شيء قمت بتسليمه، واحتياطا 
خذ نسخة من فاتورة الماء أو الكهرباء 
معك وكن جاهزا للمقابلة حيث في 

الصفحة التالية سيكون بإمكانك تحديد 
اليوم والوقت المناسب لك كما في 

Next الصورة المجاورة ثم انقر على
ال تنس تحديد اللغة المناسبة كذلك.

الخطوة 9: مراجعة الطلب وقبوله والتفعيل
قم بالنقر على I acknowledge  بعد مراجعتك للبيانات المطلوبة 

التسجيل في أمازون
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في هذه الصفحة ستقوم بالموافقة على بيانات الطلب وفيها:
موعد المقابلة بالوقت والتاريخ.• 
متطلبات اعتماد حسابك وهنا تطلب التدقيق على العنوان.• 
الملفات المطلوبة لتكون معك لالعتماد:• 

بطاقتك الشخصية.• 
كشف حسابك البنكي على أال يكون أكثر من 180 يوما.• 

عند الحضور للمقابلة تأكد أن:• 
اإلنترنت سريع ومناسب.• 
البس لبسا مناسبا.• 
سيتم إرسال رسالة بريد إلكترونية لك بالتعليمات خالل 24 ساعة.• 

المقابلة قد يتم تسجيلها ولكن ال تقلق خصوصيتك محفوظة.• 
لغة المقابلة هي مثل ما اخترتها عند التسجيل في الصفحة السابقة.• 
يمكنك الحضور في هذه المقابلة بجهاز الكمبيوتر أو الهاتف النقال ولكن يجب • 

أن تكون الكاميرا تعمل لديك بشكل صحيح.
عند اختيارك لـ I acknowledge  يعني موافقتك على الشروط هذه ثم انقر التالي         

) Next (

الخطوة 10: انتظار التفعيل للحساب
الصورة التالية تعني أنه تم إرسال طلبك وبانتظار القيام بالتفعيل بالمقابلة 

التسجيل في أمازون
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سيتم كذلك إرسال رسالة لك إلى عنوانك البريدي وفيها رقم OTP سيكون عليك 
إضافته لتفعيل حسابك كما في الصورة باألسفل

موقع ووضع الرسالة

أدخل الرقم في منصة 
Amazon Seller Central

https://sellercentral.amazon.com

ضع الرقم الذي وصلك 
إلى عنوانك البريدي هنا

الخطوة 11: الرسالة البريدية
ستصلك رسالة بريدية إلى العنوان الذي أدخلته عند التسجيل وهي كما في الصورة 

المرفقة، أدخل الرقم باللون األحمر في صندوق التحقق للعنوان في المنصة

417848

التسجيل في أمازون
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إجراءات إلكمال تسجيل 
حسابك في أمازون

بعد تفعيل حسابك في أمازون وهذا يكون خالل 72 ساعة من المقابلة الناجحة سيكون 
بإمكانك الدخول لحسابك من الوصلة التالية:

https://sellercentral.amazon.com
قد يتطلب منك تفعيل الدخول بخيار خطوتين للدخول وبالرسائل النصية ولهذا انقر على 

Enable Two Step Verification

ثم سيطلب منك إضافة رقم هاتفك وحيث عند الدخول سيتطلب إرسال رقم إلى 
هاتفك ويجب إدخاله في المنصة قبل السماح لك بدخول حسابك
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أيضا قد يتطلب منك قبل الدخول أن تفعل الدخول من خالل بريدك اإللكتروني 
ستصلك رسالة مثل الرسالة باألسفل

القوائم القديمة والجديدة
في شرحنا ستشاهد أننا بعض األحيان نستخدم القائمة الجديدة وأحيانا القائمة 

القديمة؛ وذلك لتعودنا على القائمة األقدم ويمكنك اختيار القائمة التي تحب من الخيار 
التالي:

إكمال التسجيل في أمازون
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وبعده ستظهر لك المنصة مع صناديق باللون األحمر واألصفر واألخضر وهنا يجب 
عليك إكمال وإضافة البيانات في الصناديق الحمراء والصفراء حتى يكون حسابك فعاال 

بشكل صحيح.

الحسابات البنكية
طريقة الدفع

بيانات
الضرائب

Assign اختر السوق ونقر

رقم
التواصل

 Deposit Method أوال: طريقة الدفع

الخطوة األولى:

إكمال التسجيل في أمازون
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السوق

دولة البنك

اسم الحساب

Routing رقم

رقم الحساب

كرر رقم الحساب

الخطوة الثانية:

الخطوة األولى:

Tax Information ثانيا: بيانات الضرائب
ألنك ال تقيم في الواليات المتحدة األمريكية فإنه ليس عليك ضرائب، ولكن عليك 

تقديم وثيقة بذلك، ولهذا انقر على الصندوق األحمر لبيانات الضرائب وستظهر 

نوع المؤسسة

الدولة

عنوانكلإلكمال انقر هنا

إسمك أو المؤسسة

هل تقيم بالواليات 
المتحدة األمريكية؟

إكمال التسجيل في أمازون
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الخطوة الثانية:

اختر هذا الخيار

اختر هذا الخيار

اسمك الكامل

أرسل االستمارة

للتغيراتلإلرسال

Submit Form ستظهر لك االستمارة وعليك فقط النقر على

إكمال التسجيل في أمازون
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)Manage international Listing( الخطوة األولى: من نفس حسابك انقر على

Get Started الخطوة الثانية: انقر على

الخطوة الثالثة: • 
اختر الدولة التي 
تريد البيع فيها 

وفي هذه القائمة 
سنختار دولة 

اإلمارات العربية 
المتحدة

فتح حساب إلستهداف منصة أمازون في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة
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اختر أن تقوم بإنشاء حساب جديد في دولة اإلمارات العربية المتحدة لو لم يكن لديك 
حساب مستقل ولكن انتبه فكل مكان تبيع فيه وإذا كان حسابك احترافيا سيتم صرف 

40 دوالرا أمريكيا شهريا لكل حساب احترافي ولكن إذا أنشأت حسابا فرديا فليست 
هناك رسوم. 

إلنشاء حساب جديد في 
دولة اإلمارات

اسم مؤسستك

سيتطلب منك من تسجيل الدخول وأنصحك بالدخول بنفس البيانات لتكون إداراتك 
لكل الحسابات من نفس المنصة، وستقوم بإدخال البيانات مثلما ما قمت بها أول 

مرة، ولكن الفرق هنا أنه يجب أن تكون لديك هوية إماراتية أو من الدول التي ألمازون 
مقر بها وعنوان وكشف حساب، أما باقي التفاصيل فهي نفس التسجيل األول.

انقر لالستمرار

الخطوة الرابعة: زر التسجيل

الخطوة الخامسة: اسمك التجاري ونوعه
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عنوانك باإلمارات
رقم الهاتف بإمكانك 

استخدام الرقم 
العماني

انقر لالستمرار

انقر لالستمرار

 Easy Ship خيار
متوافر ويعني الشحن 

من عنوانك

الخطوة السادسة:

الخطوة السابعة: خيار الشحن السريع
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رقم بطاقة البنك 
لالشتراك االحترافي

عنوانك

انقر لالستمرار

الهوية اإلماراتية

تاريخ االنتهاء

بلد الهوية

االسم الثالثي

تاريخ الميالد

عنوانك

انقر لالستمرار

الخطوة الثامنة: إدخال بيانات البنك

الخطوة التاسعة: البيانات الشخصية
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بياناتك

للتحقق من بياناتك

الهوية من األمام

الهوية من الخلف

بيانات إضافية
كشف الحساب

أو فاتورة كهرباء/ ماء/ 
إنترنت

أو كشف بطاقة 
االئتمان 

ارفع من هنا

اآلن كل ما عليك هو انتظار التفعيل خالل 72-24 ساعة

الخطوة العاشرة: 

الخطوة الحادي عشر:
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فتح ترخيص تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة - دبي

أهم شيء في التسجيل هو أن يكون لديك عنوان وهوية إماراتية وللحصول على الهوية 
فإن هناك عدة خيارات:

أن يكون لديك سكن في دولة اإلمارات العربية المتحدة.• 
أن يكون لديك ترخيص تجاري )مدعوم من صندوق محمد بن راشد • 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(.
أن يكون لديك ترخيص تجاري فوري. • 

تستطيع التسجيل للبيع في المملكة العربية السعودية
ببياناتك في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الخيار األول: سكن في دولة اإلمارات
إذا كان لديك سكن إيجار أو ملك في دولة اإلمارات سيكون بإمكانك فورا الحصول على 

هوية إماراتية والتسجيل في أمازون كبائع فردي.

الخيار الثاني: ترخيص تجاري مدعوم من صندوق محمد بن راشد للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

للتسجيل كمؤسسة رسمية يمكنك االستفادة من دعم صندوق محمد بن راشد 
لتخفيض رسوم التسجيل للسجل التجاري إلى ما يقارب %80 فبدل أن تدفع ما يقارب 

800 ر.ع إلى 1000 ر.ع ستكون قيمة الترخيص 105  ر.ع، باإلضافة إلى رسوم أخرى 
تعتمد على متطلبات السجل ولكنها لن تتعدى 200 إلى 250 ر.ع. 
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للحصول على الدعم وتسجيل السجل:

يجب زيارة الصندوق في مقرهم في ديرة لمعرفة التفاصيل.• 
قد يتطلب أن ترسل بريدا إلكترونيا بالطلب ونسخة من جواز السفر إلى        • 

info@sme.ae
بعد الموافقة سيصلك بريد إلكتروني وبه رقم خاص تقوم بطابعة البريد • 

وتذهب إلى أي من المكاتب المرخصة لتخليص التسجيل )تسهيل( أو 
.DED مقهى

سيتطلب عليك كذلك أن يكون لديك إيجار )ejari( للسجل وتستطيع • 
تسجيل إيجار افتراضي أو بحجز مكتب )إذا كنت ترغب بالحصول على حساب 

بنكي في اإلمارات باسم الشركة فنفضل أن يكون لديك إيجار مكتب 
)طاولة ثابتة( وليس افتراضي وإذا كنت ستستخدم حسابك الشخصي 

وحسابا فرديا في أمازون يمكنك فتح حساب بنكي في اإلمارات بهويتك 
وعنوانك فقط(

أسعار اإليجار االفتراضي بين 100 إلى 300 ر.ع. )ال يوجد لديك مكتب ثابت( • 
في السنة، وأسعار تأجير مكتب )طاولة ثابتة( تبدأ من 500 ر.ع بالسنة.

تتوجه اآلن إلى تسهيل أو مقهى DED لتسجيل سجلك التجاري وانتبه ففي • 
بعض األحيان لو حجزت مكتبا افتراضيا لن يتم اعتماده في بعض األفرع، 

ولهذا ضع شرطك بأن يكون اإليجار االفتراضي قابال للتسجيل.
تأكد كذلك أن المكتب الذي ستستأجره يقبل بأن يعطيك فاتورة الكهرباء/ • 

الماء للمكتب حتى تستخدمه في األمور الرسمية األخرى.
التكلفة الكلية المتوقعة• 

السجل التجاري )الترخيص(: 2000 إلى 3000 درهم إماراتي.• 
اإليجار: 1000 إلى 5000 درهم إماراتي.• 
إصدار الهوية: 300 درهم إماراتي.• 

انتبه فاألسعار تقديرية فقط وقد تتغير في أي لحظة.
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الخيار الثالث: الترخيص الفوري
بعض السجالت والمملوكة لفرد واحد بإمكانك تسجيلها خالل 
دقائق فكل ما سيقوم به الترخيص الفوري هو إعطاؤك سجال 

تجاريا رسميا بدون الحاجة لالستئجار ولكنه محدود ببعض األنشطة 

خطوات التسجيل:
اذهب إلى أي مكتب مرخص للتسجيل )تسهيل( أو Ded Cafe واسأل • 

عن التراخيص المسموح بها كسجل تجاري فوري.
سيتطلب جواز سفرك وبياناتك للتسجيل.• 
التكاليف المتوقعة:• 

الموافقة األولية: 120 درهم إماراتيا.• 
حجز االسم: 620 درهم إماراتيا.• 
إصدار السجل التجاري.• 
قيمة االصدار السوقي 3000 درهم إماراتي.• 
المجموع المتوقع: بين 3600 درهم إماراتي إلى 4000 • 

اي الخيارات ننصح به:
خيار فتح سجل تجاري مع االيجار مكتب )طاولة ثابتة( هو أفضل خيار بحيث 

يسمح لك بعدة خيارات وهي اإلعفاء من الرسوم المرتفعة لمدة 7-5 سنوات 
ويسمح لك كذلك بالتسجيل كمؤسسة رسمية في أمازون، ويكون لديك 

عنوان ثابت في دولة اإلمارات، وأيضا البنوك تفضل التعامل مع المؤسسات 
المسجلة بشكل رسمي ولديها على األقل طاولة ثابتة. 

هناك طرق أخرى تخالف القانون بحيث تتفق مع المؤجر بأن يكون لها طاولة أو 
مكتب وهمي، ولكنها تسجل فقط على شكل إيجار افتراضي وهنا احذر من هذا 

الموضوع؛ ألنه غير قانوني.
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لالستفسارات بخصوص أي سجل 

ننصحك بالتواصل مع الجهات الرسمية

دائرة االقتصاد والسياحة: +971444455555
info@dubaided.gov.ae :البريد اإللكتروني للدائرة

البريد اإللكتروني لصندوق محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة 
  info@sme.ae            :والمتوسطة

https://ded.ae/ServiceCenters/ar  :مراكز الخدمة
قرية األعمال - المبنى أ، قرب دوار الساعة، ديرة 
االثنين إلى الخميس  7:30 صباًحا – 3:30 مساًء

الجمعة 7:30 صباًحا - 12:00 ظهًرا
https://ded.ae/faq/ar :أكثر األسئلة تكرار تجدها هنا
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الخطوة األولى: بعد تسجيلك وتفعيلك لحساب دولة اإلمارات سيظهر لك صندوق 
)Deposit Method( أحمر بإضافة بيانات حسابك البنكي انقر على

إذا كنت سجلت كبائع فردي بإمكانك إضافة حسابك الخاص ولكن لو سجلت باسم 
شركة أو مؤسسة يفضل إضافة حساب المؤسسة حتى ال يكون هناك تعارض في 

أغلب األحيان لن تكون هناك مشكلة في اسم الحساب، ولكن لالحتياط وحتى ال تتغير 
شروط أمازون.

قم بإضافة بيانات البنك حسب الجدول التالي:

Account Holder’s Nameاسم صاحب الحساب

BIC/SWIFT Swift رقم

IBAN Iban رقم

Re-Type IBANIban إعادة كتابة رقم

طريقة إضافة الحساب البنكي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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انقر على Set deposit Method بعد االنتهاء وستظهر لك صفحة بيانات الحساب 
 Add new deposit سيكون بإمكانك إضافة حسابات أخرى في المستقبل بالنقر على

method فقط يتوجب عليك النقر على Set Deposit Method إلكمال اإلجراء

الخطوة الثانية: إضافة بيانات البنك

الخطوة الثالثة: حفظ بيانات البنك
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الحساب الشخصي:
بإمكانك فتح حساب شخصي في البنوك طالما أن لديك عنوانا وهوية إماراتية ولكن 
انتبه ألن البنوك بعض األحيان تفرض رسوما تصل إلى 250 درهما شهريا في حالة 
انخفاض سيولتك المالية في البنك عن 3000 درهم إماراتي، وكل بنك له شروطه 

ولكن أغلب البنوك توافق على فتح حساب شخصي. 

بعض البنوك تتعاون مع الشركات المسجلة في دبي مثل بنك دبي التجاري فهو 
يسمح لك بفتح السجل بملفات بسيطة وسيكون المطلوب عليك

إذا كان لديك سجل تجاري فوري:
السجل التجاري )الترخيص التجاري(.• 
جواز السفر للشركاء.• 
التوقيع.• 

إذا كان لديك سجل تجاري مدعوم من صندوق محمد بن راشد للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة أو سجل تجاري عادي:

السجل التجاري )الترخيص التجاري(.• 
جواز السفر للشركاء.• 
وثيقة عقد التأسيس والنظام األساسي )تستخرجها فور ظهور سجلك التجاري(.• 
اثبات اإليجار – عقد اإليجار – فاتورة الكهرباء/ الماء – رقم مكاني.• 
التسجيل في نظام الضريبة المضافة )بإمكانك إعطاؤهم رسالة تفيد بأنك لم • 

تصل للحد المطلوب موقعة ومختومة منك(.

فتح حساب بنكي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الحساب التجاري:
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:NeoBiz Mashreq Bank
بإمكانك فتح حساب للشركة بدون حد أدنى للرصيد بشرط 

دفع 200 درهم شهريا، والمتطلبات هي مثل البنك السابق 
ويزيد عليها نقطة واحدة وهي كشف حساب شخصي أو 

للمؤسسة للمالك فستكون المتطلبات كتالي:
السجل التجاري )الترخيص التجاري(.• 
جواز السفر للشركاء.• 
وثيقة عقد التأسيس والنظام األساسي )تستخرجها فور ظهور • 

سجلك التجاري(.
اثبات اإليجار – عقد اإليجار – فاتورة الكهرباء/ الماء – رقم • 

مكاني.
التسجيل في نظام الضريبة المضافة )بإمكانك إعطاؤهم رسالة • 

تفيد بأنك لم تصل للحد المطلوب موقعة ومختومة منك(.
كشف حساب للمالك أو المؤسسة/ الشركة.• 

للتفاصيل تجدها هنا:
https://digital.mashreqbank.com/business-banking/homepage
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فوائد تسجيل العالمة التجارية:

1. حماية منتجاتك وعالمتك التجارية من النسخ والتقليد
تقوم أمازون باستخدام أنظمة متقدمة الكتشاف المنتجات المقلدة 

والعالمات التجارية التي تحاول استغالل نجاح عالمتك التجارية وإيقافها 
وقامت بإيقاف 6 ماليين حساب حاول التسجيل ببيانات غير صحيحة 
وأكثر من 10 مليارات إضافة لمنتجات مقلدة وغير مناسبة للمنصة.

2. أدوات إضافة للعالمات التجارية
بإمكانك االستفادة من خيارات إضافية لعالمتك التجارية مثل التبليغ على 

التقليد، واستخدام نظام A+ للمحتوى المميز لصفحات أمازون، وأيضا 
Transpar-(  هناك خيارات بحماية كل منتج من التقليد بنظام الشفافية

ency( الذي من خالله تستطيع حماية كل منتج بكود خاص ال يمكن 
تقليده، وحتى البائعون والموزعون لمنتجاتك يجب أن يقدموا هذا الكود، 

والكثير من الخيارات األخرى.

3. حماية ومحاسبة للمنتجات المقلدة 
في 2020 طورت أمازون أنظمتها وأدواتها التي تهدف للوصول إلى 0% 
منتجات مقلدة، وكذلك تعمل على محاسبة الجهات المقلدة للمنتجات 

بالتعاون مع العالمات التجارية المسجلة. 

تسجيل العالمة 
التجارية في أمازون
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A+ Content: تصميم وإظهار عالمتك التجارية بالصور والوصف الدقيق • 

لتحسين الظهور.

Sponsored Brands: بإمكانك عمل إعالنات متطورة ومخصصة لعالمتك • 

التجارية بحيث تظهر 3 منتجات بجانب شعار العالمة التجارية، وهذا متاح فقط 

للشركات بالعالمة التجارية المسجلة.

Amazon Store: بإمكانك عمل متجر خاص وبشكل مميز وهو متاح فقط • 

للعالمات التجارية.

Brand Analytics: إحصائيات خاصة للعالمات التجارية ومتى تتأثر عالمتك • 

التجارية إيجابيا أو سلبيا بسبب المبيعات أو اإلعالنات أو آراء الزبائن.

مقاطع الفيديو والبث المباشر: عند اشتراكك كعالمة تجارية سيكون متاح لك • 

استخدام خيار الفيديو بجانب الصور في عروض المنتجات، وكذلك إمكانية عمل 

البث المباشر الذي يساعد على بيع المنتجات.

Amazon Vine: يسمح لك هذا الخيار بدعوة الزبائن الصادقين والمؤهلين • 

بتقييم منتجك مقابل إعطائهم المنتج مجانا، وهذا يساعد على زيادة المبيعات.

Amazon Attribution: هذا يسمح لك بإضافة كود خاص تستخدمه في • 

إعالناتك الخارجية مثال في اليوتيوب أو االنستجرام وغيرها، ويعطيك النتائج 

واإلحصائيات داخل منصة أمازون. 

خيارات متاحة لتطور عالمتك التجارية على منصة أمازون:
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تسجيل عالمة تجارية جديدة
أمازون تتطلب بأن يكون لديك تسجيل فعال لعالمتك التجارية من إحدى 
الدول التي يوجد ألمازون مقر فيها، وهي الدول التالية: الواليات المتحدة 

األمريكية والبرازيل وكندا والمكسيك وأستراليا والهند واليابان وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وتركيا وسنغافورة وإسبانيا وهولندا والمملكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة وبولندا ومصر والمملكة المتحدة واالتحاد 
األوروبي.

إذا كانت عالمتك التجارية مسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
)WIPO(، فيرجى تقديم رقم العالمة التجارية المقابل الذي حدده مكتب 

العالمات التجارية المحلي ألنه قد يختلف عن رقم العالمة التجارية المعين 
من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية )WIPO(. ال ينتمي سجل العالمة 

التجارية في أمازون إلى أي من هذه المكاتب، الرجاء عدم االتصال بهم 

حماية عالمتك التجارية:
ظهور المنتجات بشكل أفضل وأنسب وبتحكم أكبر.• 
حماية المنتجات من النسخ والتقليد واستغالل عالمتك التجارية.• 
إمكانية االحتجاج والتبليغ على المنتجات المقلدة والتي تستغل عالمتك • 

التجارية.

المتطلبات لتسجيل عالمتك التجارية في أمازون:
أن تكون لديك عالمة تجارية مسجلة عالميا أو مسجلة في إحدى الدول التي • 

تمتلك أمازون فيها مقر أو مخازن.
 • )WIPO( إذا كانت عالمتك التجارية مسجلة في منظمة حقوق الملكية الفكرية

يجب عليك إضافة رقم بواسطة المكتب المحلي في الدول التي بها مقر 
أمازون.

يجب أن تظهر عالمتك التجارية بنفس الشكل واللون في غالف منتجاتك.• 
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 Amazon IP Accelerator :الخيار االمثل
هو برنامج تابع لمنصة أمازون وحيث يسمح لك التواصل مع مكاتب 

المحاماة المعتمدة لدى أمازون، وستقوم تلك المكاتب بعمل التسجيل 
لعالمتك التجارية وتستطيع مباشرة الحصول على رقم تسلسلي تستطيع 
استخدامه في االشتراك ببرنامج العالمة التجارية في أمازون وهذه العملية 

األسرع؛ ألنها تأخذ بين 2 إلى 4 أسابيع لتتمكن من االشتراك ببرنامج 
العالمة التجارية في أمازون.

تسجيل العالمة التجارية بالطرق التقليدية سيأخذ بين 6 إلى 12 شهرا حتى 
تستطيع إدخال منتجاتك كعالمة تجارية مسجلة في منصة أمازون.

تسجيل عالمة تجارية جديدة:
أمازون تتطلب بأن يكون لديك تسجيل فعال لعالمتك التجارية من إحدى الدول التي 

يوجد ألمازون مقر فيها، وهي الدول التالية: الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل وكندا 
والمكسيك وأستراليا والهند واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وسنغافورا وإسبانيا 

وهولندا والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وبولندا ومصر 
والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي.

 ،)WIPO( إذا كانت عالمتك التجارية مسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيرجى تقديم رقم العالمة التجارية المقابل الذي حدده مكتب العالمات التجارية المحلي 

ألنه قد يختلف عن رقم العالمة التجارية المعين من قبل المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية )WIPO(. ال ينتمي سجل العالمة التجارية في أمازون إلى أي من هذه المكاتب، 

الرجاء عدم االتصال بهم للحصول على معلومات حول سجل العالمة التجارية في 
أمازون.
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التكاليف المتوقعة من المكاتب المعتمدة في أمازون:

السعرالخدمة 

بحث عالي المستوى عن العالمة التجارية لسجالت مكتب 
195 ر.ع.العالمات التجارية للتطبيقات أو التسجيالت المعلقة ذات الصلة

مراجعة شاملة للعالمة التجارية بما في ذلك سجالت مكتب 
699 ر.ع.العالمات التجارية واالستخدامات غير المسجلة

239 ر.ع.تقديم طلب عالمة تجارية أمريكية                  ) متطلب (

109 ر.ع.الرسوم الحكومية لتقديم الطلب                      ) متطلب (

الحد األدنى الذي سيحتاجه تقديم العالمة التجارية األمريكية والرسوم الحكومية والناتج 
سيكون ما يعادل 348 ر.ع )ما يعادل 875 دوالرا أمريكيا(.

 :Amazon IP Accelerator طريقة التسجيل في
 •https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator   :الدخول للوصلة التالية
 •Get Started انقر على
ستظهر لك قائمة بمكاتب المحاماة المعتمدة وبإمكانك االطالع على آراء • 

الزبائن والتخاطب معهم والتفاوض للحصول على السعر ومعرفة المتطلبات
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تواصل معهم وأبلغهم بمتطلباتك وأسئلتك وتفاوض معهم• 

سيتم إرسال لك السعر والمطلب قم بالدفع وارسال المتطلبات لهم• 

الخيارات األخرى: مواقع معتمدة وموثقة أخرى

tramatm.com الخيار األول: موقع
السعر $495 للتسجيل في الواليات المتحدة األمريكية• 

)195 ر.ع. تقريبا(• 
يتطلب منك إثبات االستخدام كمنتج عليه الشعار أو موقع إلكتروني • 

trademarks411.com الخيار الثاني: موقع
السعر $599 للتسجيل في الواليات المتحدة األمريكية )الباقة األقل سعرا( • 

)235 ر.ع. تقريبا(• 
يتطلب منك إثبات االستخدام كمنتج عليه الشعار أو موقع إلكتروني • 

trademarkelite.com الخيار الثالث: موقع
السعر $649 للتسجيل في الواليات المتحدة األمريكية )الباقة األقل سعرا(• 

)250 ر.ع. تقريبا(• 
يتطلب منك إثبات االستخدام كمنتج عليه الشعار أو موقع إلكتروني • 
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اذهب لهذه المواقع واستفسر عن خدماتها والطرق التي يستخدمونها وهل بإمكانهم 
إعطاؤك الرقم بسرعة؛ وألن الطرق التقليدية قد تضطرك لالنتظار بين 6 إلى 12 شهرا 
 Amazon العتماد عالمتك التجارية، وقبل استخدامها في أمازون فإننا ننصح باستخدام

IP Accelerator  خاصة لو كنت تستطيع دفع المبلغ المطلوب لتلك الخدمة.

مالحظة: ال يمكننا ضمان الخدمة أو المنصات أو المواقع التي تم ذكرها ولهذا عملية 
التقصي والسؤال ستكون من مهامك.
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هذا الرقم المكون من 12 رقما، وكذلك اإلشارة التي تجدها بالعادة في كل 
المنتجات عند شرائها وهي رقم حصري لكل منتج وحتى لو تغير فقط اللون فإن 

الرقم هذا يتغير وهنا من المهم معرفة أن أمازون تتطلب أن يكون لديك أرقام 
خاصة بك حتى تستطيع نشر منتجاتك على منصة أمازون ولكن ليس متطلبا عليك 

 FNSKU طباعته على المنتج ويتطلب طباعة

كيف تحصل على هذه األرقام:
                    GS1 المنصة الرسمية لبيع هذه األرقام والمعترف بها عالميا هي

https://www.gs1.org
https://uaebarcodes.com/upc-barcodes : كذلك هناك مواقع أخرى مثل
ولكن ستالحظ في هذه المواقع التكلفة العالية، ولكن هي ما ننصح به رسميا 

حيث إنها معترف بها وموثقة ولكن إن كنت تبحث عن أسعار أقل وخاصة في البداية 
فبإمكانك استخدام مواقع أخرى تقول أن األرقام موثقة، وتضمن لك جودة الباركود 

أو األرقام ولكن عندما تبدأ ببيع المنتجات بشكل كبير ننصحك دائما باستخدام 
المنظمات الرسمية لبيع األرقام حفظا لحقوقك.

: UPC مواقع أخرى تبيع أرقام
 •https://upcs.com/buy-upc-now
 •https://barcodesmania.com/ean-and-upc-numbers
 •https://speedybarcodes.com

بعض المواقع مثل Speedy barcodes يقوم بإعطائك شهادة لألرقام بأنها خاصة 
بك وتم شراؤها من GS1 وهي المنظمة المعترف بها وتحصل على األرقام على 

ملف Excel ولكن تأكد أاّل تستخدم الرقم ألي منتج مرتين.

رقم وباركود
UPC/GTIN 
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FNSKU
تحصل عليه تلقائيا عند إدخال المنتج في منصة • 

أمازون.
يجب طباعته على غالف منتجك أو إلصاق • 

ملصق.
يذكر فيه اسم المنتج كما أدخلته في المنصة. • 
يذكر فيه هيئة المنتج )جديد أو مستخدم(.• 

الفرق بين UPC و
FNSKU

UPC
يجب استخدامه مرة واحدة لكل منتج • 

بمواصفات معينة.
يجب إدخاله عند إضافة المنتج في منصة • 

أمازون.
يجب شراؤه من مكان موثق.• 
ال يجب طباعته على منتجك عند البيع في • 

.FBA منصة أمازون بخيار
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Catalog قائمة
إضافة المنتجات التي تريد . 1

بيعها.
إكمال إضافة المنتجات التي . 2

لم تنتِه من إضافتها. 
مشاهدة وتتبع اعتمادات . 3

Inventory قائمة
إدارة مخزونك. 1
إدارة المخزون في مخازن . 2

FBA أمازون بنظام
نصائح لتحسين مبيعات . 3

منتجاتك
إدارة المنتجات التي تقوم . 4

أنت بشحنها 
التخطيط لمعرفة المخزون . 5

والكمية المناسبة 
البيع في أسواق أخرى . 6

بالشحن بواسطة أمازون 
اضافة منتج. 7
اضافة منتج برفع الملف. 8
تقارير المخزون. 9

البيع عالميا. 10
11 .FBA إدارة مخزون
رفع الصور. 12
رفع وإدارة الفيديو. 13

القوائم
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Pricing قائمة
متابعة حسبة المبيعات . 1

وكم مرة استطعت أن تفوز 
بخيار صندوق البيع ولو 

كانت لديك عروض خطأ 
يجب تصحيحها

يسمح لك بتعديل أسعارك. 2
يسمح لك بعمل تسعيرة . 3

تلقائية من خالل الشروط 
والمعادالت الحسابية

المنتجات المؤهلة . 4
للحصول على تخفيض في 

عمولة أمازون للبيع
التفاوض مع عمالئك في . 5

أمازون لو كنت بحساب 

Orders قائمة
إدارة الطلبات للزبائن. 1
إنشاء عدة منافذ لتوريد . 2

المنتج للزبائن
تقارير الطلبات. 3
إضافة بيانات للطلبات. 4
إدارة المنتجات المرتجعة. 5
إدارة اإلرجاع للبائع من . 6

خالل أمازون برايم

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
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Advertising قائمة
منصة إدارة اإلعالنات. 1
إدارة محتوى A+ للمحتوى . 2

المميز لمالكي العالمات 
التجارية المسجلة فقط

برنامج التقييم مقابل منتج . 3
مجاني 

العروض . 4
الكوبونات . 5
عروض خاصة لمشتركي . 6

أمازون برايم

Stores قائمة
إدارة متجرك خارج منصة البائع 

في أمازون لعالمتك التجارية 

Growth قائمة
الفرص المتاحة للنمو. 1
طرق جديدة للشحن متاحة . 2

لك
البرامج األخرى المتاحة. 3
عمل برنامج خاص بك. 4

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
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Reports قائمة
متابعة التدفقات المالية. 1
تقارير مالية أخرى. 2
تقارير تجارية للحسابات . 3

االحترافية فقط
تقرير المبيعات والشحن. 4
تقارير اإلرجاع. 5
تقارير مخصصة . 6
ملفات الضرائب. 7

Performance قائمة
وضع حسابك الصحي . 1

لمدى اتباعك لقوانين 
وسياسات المنصة

آراء العمالء. 2
ضمان أمازون. 3
المبالغ المسترجعة. 4
تنبيهات األداء. 5
صوت الزبائن. 6
دروس تعليمية من أمازون. 7

Partner Network قائمة
للحصول على البرامج 

واألنظمة والشركاء الذين 
يساعدونك في النجاح في 

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
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الخطوة األولى:
 Add Product ثم النقر على  Inventory الذهاب إلى خانة

الخطوة الثانية:
 إذا كان لديك منتج لعالمة تجارية موجودة بالسوق أو في سوق أمازون . 1

UPC,ISBN,A-  ومعروفة أدخل اسمها في خانة البحث، ويمكن البحث بخيارات
SIN وهي رقم المنتج التعريفي.

2 . I’m Adding a إذا كان المنتج بعالمتك التجارية الخاصة وصناعتك انقر على
product not sold on Amazon

إضافة المنتجات 
في منصة أمازون
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الخطوة الثالثة:
اختيار صنف المنتج من خالل تصفح الخيارات الموجودة أو البحث في صندوق البحث

توجيهات عند إضافتك لصنف المنتجات:
أسهل طريقة لمعرفة الصنف هي كتابة اسم المنتج أو وصفه في خانة • 

البحث. 
ستظهر لك أصناف متعددة للمنتج اختر الصنف األقرب وكن دقيقا حتى • 

يتم اعتماد منتجك ويظهر بشكل صحيح. 

التصنيفات الموجودة
 في أمازون

البحث عن الصنف 
بإدخال اسم المنتج أو 

وصف له

البحث عن الصنف 
بإدخال اسم المنتج أو 

وصف له
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الخطوة الرابعة:
Vital Info اضافة بيانات المنتج من خالل خانة

UPC/GTIN رقم المنتج

نوع المنتج

اسم المنتج )العنوان 200 

اسم العالمة التجارية

المصنع للمنتج

:Vital Info توجيهات لخانة
رقم المنتج هو الرقم أو الباركود الخاص بمنتجك ويفضل بأن يكون تم • 

.GS1 شراؤه من منظمة
اسم المنتج ثاني أهم شيء بعد الصور، ولهذا شاهد المنتجات • 

األخرى كيف تتم كتابة العناوين وحاول كتابة عنوان مميز وجذاب وبه 
مواصفات المنتج واللون والقماش وأي شيء يساعدك ويكون مكونا 

من 200 حرف وبإمكانك إضافة الفواصل. 
اسم العالمة التجارية هو عالمتك التجارية أو عالمة المنتج وهنا مهم • 

جدا أن تتأكد من الحروف واإلمالء وهل هي أحرف كبيرة أو صغيرة 
فالدقة هنا مهمة.

اسم المصنع بالغالب هو نفس عالمتك التجارية وال تحتاج لكتابة • 
المصنع الحقيقي للمنتج طالما أنك تملك العالمة التجارية.
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الخطوة الخامسة:
 Variations إضافة خيارات المنتج من خانة

اختر من هنا األشياء 
المتغيرة في منتجك

مثل:
األلوان• 
القياسات• 
الوزن• 
المواد المصنع منها• 

توجيهات لخانة Variations أو خيارات المنتجات:
إذا كان منتجك به قياسات مختلفة مثل المالبس فيجب إدخالها • 

هنا وبعد ذلك سيتطلب منك إدخال سعر خاص لكل قياس أو خيار 
 S,M,L,XL وتكون بشكل

إذا كان منتجك به عدة ألوان عليك إضافتها من هنا وتكون بشكل • 
Blue,Red,Green

إذا كان منتجك ليست له مواصفات مختلفة فال تحتاج إلضافة هذا • 
الخيار أو تعبئته.
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الخطوة السادسة:
Offer إضافة سعر المنتج وهيئته وكيفية الشحن في خانة

سعر البيع

رقم المنتج العشوائي ال يمكن 
تغييره الحقا

هيئة المنتج )جديد أو 
مستعمل(

طريقة الشحن 

توجيهات لخانة Offer واألسعار:
ضع سعر المنتج هنا بعد ما تكون حسبت كل حساباتك مثل التكلفة • 

والشحن وغيرها فان مصاريف أمازون يتم خصمها من هذا السعر.
Seller SKU هو رقم أو حروف أو اسم مع أرقام أنت تدخله ويكون • 

Etqan- خاصا بهذا المنتج بإمكانك وضع أي شيء مناسب مثل
Game-Board-v12 وال يمكن تغييره الحقا.

يمكنك بيع المنتجات المستعملة لبعض التصنيفات مثل الكتب • 
والكاميرات ولكن يجب اختيار هيئة المنتج هنا هل هو جديد أو 

مستعمل.
Fulfillment Channel هي طريقة البيع وفي سلطنة عمان الحل • 

Fulfilled by Amazon أو الخيار الثاني FBA الوحيد اآلن هو
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الخطوة السابعة: 
انقر على زر Advanced View ليعطيك خيارات أخرى إلضافتها مثل الوصف والكلمات 

المفتاحية والتوافق وغيرها من األشياء المهمة 
المتطلبات األساسية سيكون عليها إشارة ) * ( بجانبها

خيارات إضافية ستظهر 
بعد النقر على خيار
Advanced View 
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الخطوة الثامنة: 
الصور أهم شيء في عرض المنتج وسنقوم بشرح مواصفات الصور المناسبة والتي 

Images ننصح بها وتستطيع إضافتها من خانة

انقر على األيقونة
لرفع الصور

:Images توجيهات لخانة
يجب أن تكون قياسات الصورة بحد أدنى 1000 بكسل في الجانب • 

الطولي و500 بكسل في الجانب األقصر.
يجب أن تغطي الصورة ما يقارب %85 من الفراغ.• 
يمنع وضع الشعارات والصور الشفافة فوق صورة المنتج.• 
الصورة الرئيسية يجب أن تكون للمنتج فقط مع خلفية بيضاء، على • 

أن تغطي الصورة %85 من المساحة.
يمكنك إضافة صورة للمنتج على الطبيعة وصور بالقياسات • 

وصورة لتفاصيل أو أي شيء معبر وننصحك بمشاهدة المنتجات 
على أمازون لمعرفة أفضل طرق العرض.

بإمكانك إضافة مقارنة بين منتجك والمنتجات المنافسة.• 
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الخطوة التاسعة:
إضافة وصف المنتج والنقاط الرئيسية للمنتج من خانة Description وقد ال تظهر لك 

Advanced View في البداية إال إذا اخترت خيار

ضع وصف المنتج هنا 
ويمكنك استخدام أكواد 

HTML المبسطة

نقاط وصف المنتج     
bullets point اضغط على 

Add More
إلضافة المزيد

انقر على األيقونة
لرفع الصور

:Description توجيهات عامة لخانة

في خانة Product Description  بإمكانك كتابة الوصف وتنسيقه وأفضل • 

طريقة هي باستخدام أكواد HTML ويمكنك عمل وصف جميل من موقع 

 https://amazon-asin.com/product-description-html-editor.html الوصلة التالية

في خانة Key Product Features بإمكانك عمل أهم النقاط التي يتصف بها • 

منتجك وركز هنا على أن تكون المواصفات قابلة للقراءة ومهمة للزبون وعند 

النقر على Add More بإمكانك إضافة نقاط إضافية.

التنبيهات القانونية اختيارية وتعتمد على منتجك ومدى التحذيرات التي • 

يتطلبه هذا الصنف من المنتجات.
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:Product Description توجيهات خاصة بوصف المنتج

هذه الخانة بالعادة تكون في أسفل الصفحة وأغلب الناس ال يطلعون عليها بشكل 
كبير ولكن ال يعني أاّل تهتم بها فهي مفيدة لمحرك البحث في المنصة وكذلك 

محركات البحث العالمية مثل جوجل. 
حاول إضافة الكلمات المفتاحية الرئيسية في الوصف والتي يبحث عنها • 

زبائنك بشكل كبير ولمعرفتها بإمكانك مشاهدة المنافسين وماذا يكتبون 
في عناوينهم والوصف.

يسمح لك بما يعادل 2000 حرف في كتابة الوصف حاول استغاللها كلها. • 
يمكنك إعادة صياغة الوصف بما ينطبق مع النقاط الرئيسية التي ذكرتها في • 

 Key Product Features

:Key Product Features توجيهات خاصة بالنقاط الرئيسية لوصف المنتج

أوصف النقاط الرئيسية التي تجعل منتجك جذابا لشرائه. • 
كتابة الفائدة للزبون أهم من كتابة الوصف التقني؛ ألنه قد ال يفهم أهميته • 

الزبون.
حاول أاّل تمأل الوصف بالكالم العشوائي واختره بعناية حيث يكون مفيدا • 

للزبون ليتخذ قرارا بشراء المنتج.
بإمكانك وصف كيف يعمل المنتج وكيف هو أفضل من الخيارات األخرى. • 
حاول إضافة معلومات مفيدة ومرتبطة بالمنتج مثل القياسات والعدد والمواد • 

المستخدمة وغيرها من األشياء التي قد تحسن من انطباع الزبون لمنتجك.
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الخطوة العاشرة: 
Keywords إضافة الكلمات المفتاحية وكلمات البحث للمنتج اختر خانة

أين يستخدم منتجك؟ 
)بإمكانك إضافة 

عدة أماكن(

الفئة المستهدفة ومن 
يشتري منتجك بإمكانك 

إضافة

ما الكلمات التي يبحث 
عنها الزبائن للحصول على 

منتجك؟

ما الكلمات األساسية 
التي

 تصف منتجك بشكل 
دقيق بإمكانك إضافة 

أكثر

:Keywords توجيهات لخانة
الكلمات المفتاحية مهمة جدا ولهذا فان البحث عن منتجات مماثلة • 

ومشاهدة المنافسين والمنتجات في أمازون وقراءة ما تتم كتابته 
يسهل عليك معرفة الكلمات المناسبة الستخدامها.

بإمكانك مشاهدة تعليقات الزبائن لمعرفة الكلمات التي يكثر • 
استخدامها. 

استخدم كلمات تصف منتجك بشكل دقيق.• 
قم بعمل بحث وتجميع للكلمات المفتاحية األكثر استخداما في • 

المنتجات المنافسة قبل أن تبدأ بإضافة منتجك.
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الخطوة الحادية عشرة:
خيارات إضافية يمكنك إضافتها مثل وزن الشحن والقياسات والحجم وغيرها من 
األشياء التي قد ال تكون أساسية إلضافة المنتج وغير مطلوبة ولكن إضافتها قد 

تفيد ظهور منتجك بشكل أكبر للزبائن وخاصة إذا كانت تجعل الزبون يختار منتجك عن 
المنتجات المنافسة.

خانة Compliance مهمة لبعض المنتجات مثل المنتجات اإللكترونية والمنتجات التي 
تحوي بطاريات أو طاقة كهربائية أو مواصفات معينة يحتاج إضافتها. 
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المتطلبات األساسية:
 أضف على األقل 5 صور بجودة عالية.• 
 •JPEG, PNG, GIF, Tiff أرفق صورا بصيغة 
 • FNSKU أو رقم المنتج UPC ال تضع في الصور رقم المنتج 
 ال تضع اسم الصورة أو اسم المنتج على الصورة الرئيسية.• 
 تأكد أن الصور مناسبة لجهاز الكمبيوتر والهواتف.• 

متطلبات الصورة األساسية )الواجهة(:
هي الصورة التي ستظهر بين كل المنتجات وهي الصورة األولى للمنتج وقد تكون 

أحد أهم الصور التي تجعل الزبائن ينقرون على المنتج لمشاهدة تفاصيله.
ال تضف نصا أو صورة شبه شفافة على صورة المنتج.• 
أظهر فقط المنتج مع خلفية بيضاء.• 
حجم المنتج يجب أن يغطي %85 من مساحة الصورة• 
الصورة بجودة عالية • 
تأكد أن الصورة توضح ما هو المنتج والغاية منه بشكل واضح.• 
يجب ان يكون قياس الصورة 1000 بكسل من كل الجهات على االقل.• 
القياس األفضل هو 2560 بكسل حتى يتسنى للمشترين تكبير • 

الصورة.

مواصفات صور المنتجات 
التي تقبلها أمازون
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الصورة على اليمين ال تلتزم بقواعد أمازون ولكن قد توافق عليها أمازون وال • 
ننصح بعملها كصورة رئيسية.

الصورة على اليسار هي مطابقة لقواعد أمازون وننصح باستخدام صورة بهذا • 
المنوال.

ال تستخدم مثل هذه الصورة في الصورة الرئيسية فهي غير مطابقة للشروط.
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الصور اإلضافية والزوايا:
حاول إظهار المنتج بكل الجوانب • 

وعلى أن يكون استحواذ المنتج ما 
يعادل %85 من مساحة الصورة.

بإمكانك أخذ صورة مقربة للمنتج • 
لألشياء األكثر أهمية في المنتج.

بإمكانك إضافة صور لمحتويات • 
المنتج أو مواصفاته أو مكوناته.

صور من الواقع وكيفية االستخدام:
بإمكانك إضافة صور توضح • 

كيفية استخدام المنتج في الواقع 
ونمط الحياة.

حاول عمل صور توضح فائدة • 
شراء المنتج وأثره على حياة الزبون 

اإليجابية.
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استخدم االبتكار في عرض الصور واذكر المواصفات:
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قم بالتركيز على بعض األجزاء في الصور وطريقة االستخدام للتوضيح:

بإمكانك إظهار فائدة المنتج من خالل عمل قبل وبعد استخدام المنتج وطرق 
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1

3

4

2 5

6

السعر

الخانة في منصة أمازونالوصفالرقم

Imagesالصور اإلضافية للمنتج1

Imagesالصورة الرئيسية للمنتج2

عنوان المنتج مع المواصفات 3
Vital Info –> Product Nameالمبسطة األساسية

Vital Info –> Brand Nameاسم العالمة التجارية والتقييم4

More Detailsمواصفات المنتج المخصصة5

Description -> Key Product Featuresنقاط مواصفات المنتج6

صفحة المنتج في أمازون :
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:+A وصف المنتج يظهر في أسفل الصفحة إال في حالة استخدامك للوصف المتقدم

Product De- ثم تعبئة الحقل Description خانة  بإمكانك إضافة وصف المنتج من
scription وفي حالة وجود حساب لديك لعالمة تجارية مسجلة بإمكانك إضافة وصف 

+A أكثر للمنتج مع الصور من خانة

خانة A+ لوصف المنتجات للعالمات التجارية المسجلة:
 Advertising من قائمة +A بإمكانك الدخول لخانة
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سيكون بإمكانك اضافة قالب من قوالب أمازون الجاهزة وتعديلها بما يتناسب مع 
منتجاتك

بإمكانك كذلك دمج أكثر من قالب أو إنشاؤه بنفسك ليكون بشكل مميز وجذاب
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ما الذي يمكن أن تضيفه في وصف قائمة A+ للمنتجات:

ما األشياء المميزة في منتجك.• 

ما الشيء الجذاب الذي يجعل سعر منتجك مبررا.• 

ما الشيء الذي يمثل عالمتك التجارية ويستطيع الزبون فهمه من • 

خالل الوصف والصور.

ما ميزتك التنافسية بالمقارنة مع المنافسين.• 

هل منتجك متوافق مع المتطلبات الحكومية أو الشهادات أو • 

االعتمادات. 

هل مكونات ومواد منتجك ذات جودة عالية وما الذي يثبت ذلك؟• 

هل لديك منتجات أخرى يمكن أن يشتريها الزبون مع هذا المنتج.• 

مساهمتك في فعل الخير أو التبرع من خالل بيع المنتج.• 

 •Image Key- )عند إضافة الصور سيتطلب إضافة وصف للصورة 

word( اهتم بها واذكر وصف الصورة بمعدل 10-3 كلمات.
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الخطوة األولى: 
Mange FBA Shipments ثم اختر Inventory من القائمة اختر

الخطوة الثانية:
 Send to Amazon اختر الخيار

شحن المنتجات
إلى أمازون
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الخطوة الثالثة:
اختر عنوان الشحن من Ship from والسوق الذي سترسل المنتجات له وهو

  Marketplace destination        

الخطوة الرابعة:
اذهب إلى المنتج الذي تريد بيعه واختر بين الخيارين 

Individual units – منتجات متنوعه في صندوق واحد أو متعدد.• 
Create new case pack template – منتج واحد في صندوق واحد أو متعدد.• 

انقر هنا لتحديد
نوع الشحنة

انقر هنا لتحديد
نوع الشحنة

تعبئة بيانات نوع الشحنة
1: إذا اخترت Create new case pack template ونقرت على القلم بجانب الخيار 

ستظهر لك الصورة باألسفل قم بتعبئة البيانات

إسم المنتج هنا

إسم المنتج هنا

عدد المنتجات 
في كل صندوق 

قياس صندوق 
الشحن

وزن صندوق 
الشحن

اسم القالب
تستطيع استخدام 
نفس القالب في 

المستقبل
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يفضل أن تقوم بنفسك بتغليف المنتجات وطباعة كل األشياء التي يحتاجها المنتج أو 
ستقوم أمازون بأخذ مبالغ لكل منتج تقوم هي بتجهيزه. 

من يقوم بالتغليف وعمل 
FNSKU للمنتجات 
يفضل أن تقوم بها 
بنفسك أو المصنع 

هل ستطبع ملصقات           
FNSKU بنفسك لكل 

منتج
أمازون ستأخذ مبلغا 
لعمل هذا بدال منك 

هل تحتاج ألي تجهيز 
للمنتج عند وصوله 

ألمازون 
No prep needed اختر

إذا كنت جهزت المنتجات 

إذا كنت اخترت Individual units  إذا لم تظهر لك القائمة انقر على زر القلم بجانب الخيار

ثم قم بتعبئة البيانات في الصندوق التالي وأهم شيء التغليف وتجهيز الصندوق 
للشحن من سيقوم به
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الخطوة السادسة:
شحن المنتجات بخيار Individual units اختر عدد المنتجات في خيار Units ثم انقر 

Ready to Pack

شحن المنتجات بخيار Create new case pack template اختر عدد الصناديق التي 
ستشحنها وبداخلها المنتج

الخطوة السابعة: 
Print all SKU Labels قبل التوجه للخطوة التالية سيكون بإمكانك النقر على

وهو رقم أمازون المميز FNSKU وبعدها ستظهر قائمة فيها تختار قياس الصحفة وعدد 
الملصقات فيها لكي تتمكن من طبعها، وتأكد من وضع كل ملصق على منتجك. 
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الخطوة الثامنة: 
Pack individual units والنقر على Individual units عند اختيار الشحن بخيار

ستظهر لك قائمة إلدخال بيانات الصناديق التي ستشحن فيها المنتجات اختر بين 
خيارين أن تشحن كل المنتجات في الخيار األول: صندوق واحد أو الخيار الثاني: في عدة 

صناديق.  

سيظهر لك الصندوق التالي إذا اخترت الخيار األول سيتوجب عليك وضع قياسات 
الصندوق والوزن 

القياسات باإلنش• 
الوزن بالرطل• 

إذا اخترت خيار شحن المنتجات 
Multi-  في أكثر من صندوق

 ple boxes will be needed
سيظهر كما في الصورة
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سيطلب منك تعبئة البيانات للصناديق ونفضل الخيار األول وهو                           
Open web form ثم انقر على Enter through a web form

أدخل عدد المنتجات في 
كل صندوق

أدخل أوزان وقياسات
 الصناديق
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ال تحتاج إلدخال قياسات الصندوق مرة أخرى عند اختيارك الشحن بخيار
Create new case pack template ألنه سبق وأن قمت بإضافته أثناء إضافة القالب
فقط انقر على Confirm and continue وطبعا ال تنَس أن تقوم بطباعة SKU بالنقر 

Print all SKU labels على

الخطوة التاسعة:
اختيار طريقة الشحن والتاريخ المتوقع

أدخل هنا تاريخ
 الشحن المتوقع

اختر هنا نوع الشحنة هل 
هي صغيرة أو صناديق 

كثيرة

عنوان المخزن الذي سيتم 
الشحن له 

مواصفات الشحنة
 والعدد

Non-amazon اختر
إذا كنت ستشحن 
المنتجات بنفسك
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اختر Continue shipping ويفترض أاّل تكون عليك أي مبالغ؛ ألنك ستقوم بالشحن 
بنفسك

الخطوة العاشرة:
اطبع ملصق الشحن الذي ستضعه على صندوق الشحن قم بمراجعة البيانات وانقر 

على Print  للطباعة  

اسم الشحنة

عدد صناديق الشحن وعدد المنتجات 

سيتعين عليك لصق الملصق على صندوق
الشحن من الخارج بشكل واضح وكبير ويفضل

أن يكون من 4 جهات. 
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Go to shipping queue وثم الدخول لقائمة الشحنات بالنقر على

Mark all as shipped بإمكانك بعد ذلك النقر على

ستظهر لك قائمة الشحنات الحالية ووضعها 

الشحنات التي قمت 
بإضافتها

تاريخ 
اإلضافة

آخر
تحديث

موقع
 المخزن

كمية 
المنتجات

 هنا

وضع
الشحن

 هنا
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عند دخولك لصفحة المخزون Inventory أهم شيء في الصفحة هو تقييمك في 
خيار Inventory Performance index فكلما كان في المنطقة الخضراء يعني أن 

حسابك والمخزون لديك بتقييم جيد تستطيع الدخول لهذه القائمة كذلك من خيار              
Performance

يتم تقييم حسابك كل شهرين تقريبا، ويجب أن يكون حسابك بتقييم جيد لمدة شهرين 
على األقل، وحتى لو كان تقييمه في شهرين سابقين سيئا فإن حسابك يكون تقييمه 

جيدا. 
األشياء األكثر تأثيرا في تقييمك هي كمية المخزون الزائد والمتابعة والمخزون الحالي 

إدارة المخزن في
منصة أمازون
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مصطلحات مهمة في إدارة المخزون ومعناها

المعنىالمصطلح

Inventoryمخزون المنتجات

Inventory Performance Indexمؤشر أداء المخزون

Excess Inventoryمخزون زائد

 FBA Sell through
كمية البيع للمنتجات خالل 90 يوما مقارنة بكمية 

المخزون – كل ما كان عدد البيع أكثر من كمية التخزين 
كان أفضل

Stranded Inventoryمخزون معلق ولم يتم إدخاله في المنصة

FBA in-stock rate
هي نسبة وجود المنتجات المتاحة للبيع في منصة 

أمازون فكلما كان هناك مخزون لهذا المنتج كان 
التقييم أفضل لحسابك

Restock Limitالكمية المسموحة إلرسالها إلى مخازن أمازون

Utilization quantity الكمية التي تم استغاللها من عدد المنتجات في
مخازن أمازون

Maximum inventory levelالكمية القصوى المسموحة كمخزون للمنتجات

Oversize storage

لمنتجات ذات القياس الكبير بالعادة هي التي تتخطى 
القياسات التالية:

الوزن: أكبر من 20 رطال
الطول: أكثر من 19 إنشا

العرض: أكثر من 14 إنشا
االرتفاع: أكثر من 8 إنشات
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مصطلحات مهمة في إدارة المخزون ومعناها

المعنىالمصطلح

Storage Volumeحجم المخزون

Currant usage )cubic feet ( المساحة المستخدمة من قبل منتجاتك المخزنة
بالفوت مكعب 

Currant storage limitالمساحة المسموحة لك باستخدامها حاليا

Next period storage limit المساحة المسموحة لك باستخدامها في الفترة
القادمة

Utilization Quantityكمية المنتجات التي في المخزن حاليا

Inbound Quantity المنتجات التي تم شحنها ولكن لم يتم إدخالها الى
مخازن أمازون والمنصة 

 SKUs to Restockالمنتجات التي تحتاج إلعادة تخزين
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في نفس الصفحة كذلك هناك خيارات مهمة وإحصائيات يجب االنتباه لها

 Excess Inventory المخزون الزائد• 

كم كمية المخزون الزائد• 

FBA Sell-through  نسبة البيع للمخزون • 

أهم قيمة وتعني كم نسبة المبيعات لنسبة التخزين فلو كان المخزون • 

ينقص بسرعة خالل 90 يوما وتتم إعادة تعبئة المخزن فهذا يعطيك 

تقييما جيدا.

Stranded Inventory  وتعني المخزون المعلق أي أنه غير متوافر في المنصة • 

ولكنه موجود في المخزن. 

في نفس الصفحة كذلك 
بإمكانك إظهار كمية 

المخزون المسموح لك 
بإرسالها للمنصة وكمية 

التخزين التي تستخدمها حاليا
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Manage Inventory Health قائمة

المنتجات
 ستظهر هنا

المبيعات شحنات بالطريق
العدد الجاهز

الذي تم شحنه
وصل

عمر المخزون
 حسب األيام

تكاليف إضافية 
متوقعة عليك

المنتجات

من هذه القائمة يمكنك متابعة المنتجات وكمية المنتجات • 
المتوافرة.

يمكنك كذلك معرفة المنتجات المخزنة والتي عمرها زاد على • 
60 يوما، ويفضل في هذه الحالة عمل تسويق أو عروض 

لتخفيض الكمية.
حاول أاّل يزيد عمر المخزون على 60 يوما حتى ال يقل تقييم • 

حسابك.
تظهر في هذه الصفحة كذلك المبالغ المتوقع دفعها بسبب • 

أن المخزون تعدى 365 يوما.
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Fix Stranded inventory قائمة
في هذه القائمة تظهر المنتجات التي هي متوافرة في مخازن أمازون ولكنها 

لم تتم إضافتها في المنصة أو غير متاحة للشراء وكل ما عليك هو اختيار خيار                         
Create new listing إلضافة المنتج بشكل جديد إذا لم تتم إضافته، وإذا تمت إضافته 

يمكنك التفعيل من نفس الخيار.

بيانات المنتج هنا

بإمكانك أيضا اختيار قائمة المنتج بالنقر على خيار            
 Go to fix stranded inventory  إلصالح الخلل 

مدة وجود
المخزون

حاول أاّل يزيد على   
60 يوما

تكلفة التخزين
طويل األمد عند

 ظهور التكلفة هنا
 يعني أنك في 

خطر، حاول تصريف 
المخزون

التكلفة للمخزون
 خالل 30 يوما 

القادمة

إصالح الخلل
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Restock Inventory قائمة
من هنا بإمكانك مشاهدة أيضا كمية المنتجات المتوافرة، وأيضا ما تنصح به أمازون 
كعدد كميات من كل منتج ليتم تخزينه على منصة أمازون وبإمكانك النقر على        

Create shipping plan لتقوم مباشرة بعمل شحنة جديدة لهذا المنتج وإرسال كمية 
إضافية من نفس المنتج.

المدة المتوقعة 
النتهاء مخزونك

المنتجات
ستظهر هنا

الكمية التي 
ينصح بها 
إلرسالها

الكمية التي 
ينصح بها 
إلرسالها

Mange FBA returns قائمة
في هذه القائمة ستظهر المنتجات المرتجعة وحالة المنتج

المنتجات
ستظهر هنا

سبب إرجاع 
المنتج من 
قبل الزبون

رقم
الطلب

التواريخ 
لإلرجاع 

واالستالم

حالة
المنتج
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التقرير األول الذي سنتحدث عنه 
هو تقرير الدفعات المالية والدخل 

وتستطيع الدخول له من خالل القائمة 
Payments ثم Reports واختيار

المبيعات في كل الحسابات المبالغ المتوافرة للسحب

Sales المبيعات

Refunds اإلرجاع

التكاليف            
Expenses

عمولة أمازون    
Amazon fees

المبالغ التي تم 

التقارير المهمة
في منصة أمازون
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Transaction View قائمة الحواالت المالية

بإمكانك استعمال فلتر Transaction Type لفلترة النتائج بشكل أوضح
ومن قائمة All Statements بإمكانك مشاهدة كل المبالغ التي تم تحويلها

تاريخ الدفعة  المبيعات اإلرجاع تكاليف أمازون المبلغ الذي تم تحويله
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Business Report :التقرير الثاني

Business Reports ثم اختر Reports للدخول له انقر على القائمة ثم توجه إلى

المبيعات الناجحة

عدد المبيعات حسب اليوم

المبيعات مبلغ  متوسط المبلغ المحصل لكل 

عرض المبيعات بالمخطط 

 •Date بإمكانك اختيار التاريخ من قائمة اليوم
 •Fulfillment channel بإمكانك اختيار السوق الذي تبيع فيه من قائمة
 •Sales breakdown بإمكانك معرفة المبيعات بأكثر من طريقة من خالل
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Tabel view بإمكانك عرض المبيعات بخيار الجداول كذلك من خالل اختيار

ويمكن عرض المخطط البياني للمبيعات مع زيارة صفحة المبيعات فكل ما كان الخطان 

الجدول أسفل المخطط مهم جدا، وتظهر فيه عدة أشياء مهمة وسنشرحها أسفل 
الجدول

عرض المبيعات بالجداول

عرض المبيعات بالمخطط 



دليل أمازون اإلرشادي | الصفحة 134

 Average Sales per
OrderTotal Order ItemsProduct SalesDate

التاريخقيمة المبيعاتعدد المنتجات المباعة متوسط قيمة الطلب

بإمكانك عرض بيانات كل منتج ونتائجه بشكل مفصل وننصحك بمراقبة هذه البيانات، 
ألنها توضح أداء المنتج وأهم شيء مقارنة عدد الزيارات بعدد المبيعات لمعرفة نسبة 

المبيعات.

عرض النتائج لكل منتج
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Advertising Reports :التقرير الثالث

Advertising Reports ثم Reports بإمكانك الدخول لتقرير اإلعالنات من خالل

إذا كنت تقوم بعمل اإلعالنات تظهر في هذه الصفحة وبإمكانك تحميل التقرير بالنقر 
Download ثم اختيار Actions على

من البيانات التي ستقوم بتحميلها مهم أن تعرف كم دفعت، وكم العائد لك من 
اإلعالن وأي اإلعالنات أو الكلمات التي أعلنت بها أرجعت لك عوائد مالية. 
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مقدمة:
إذا كنت تريد زيادة الوعي بعالمتك التجارية أو جعل الزبائن يفكرون بشراء منتجك أو 

خدماتك أو زيادة عمليات الشراء أو زيادة الوالء، فإن إحدى أفضل األدوات في أمازون 
هي القيام بعمل اإلعالن المناسب للزبون المناسب، وفي نفس الوقت قياس النتائج 

من استثمارك اإلعالني. 
في هذا القسم سنتكلم عن فوائد اإلعالنات في منصة أمازون وسنتحدث عن 

المصطلحات التي يجب أن تعرفها ولكن ال يمكن أن نقول إن هذا القسم كاٍف الحتراف 
كل صغيرة وكبيرة في إعالنات أمازون ولكنها نقطة انطالق ممتازة للبدء منها.

فوائد إعالنات أمازون:
1: طرق جديدة للوصول لعمالئك: هناك تصاعد كبير في اإلقبال على التسوق 

اإللكتروني وخاصة في الوطن العربي والخليجي وفي الواليات المتحدة األمريكية هناك 
ما يعادل 278 مليون متسوق على اإلنترنت حسب تقرير Statistica وحسب توقعات 
عام 2024 وهذه فرصة هائلة لدخول األسواق العالمية بكل سهولة خاصة للمنتجات 

العمانية. 

2: المرونة في عرض اإلعالن: في منصة أمازون هناك عدة طرق لعرض إعالن لمنتجك 
وهناك خيارات كثيرة تجعلك قادرا على إيصال فكرتك بالنموذج الذي يناسب زبائنك 

وكذلك هناك خيارات كثيرة من مثل أين سيظهر اإلعالن.

3: ميزانية مرنة لإلعالن: بخالف اإلعالنات على الراديو واإلعالنات المرئية في التلفزيون 
والطرقات والمطبوعات والتي تحتاج استثمارا ماليا كبيرا يأتي اإلعالن الرقمي بتكاليف 

أقل ومناسبة لميزانيتك ومع إمكانية مشاهدة النتائج فورا دون الحاجة ألخذ المخاطر 
الكبيرة باإلعالنات؛ ألنها قد ال تعمل بشكل صحيح.

اإلعالنات في 
منصة أمازون
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4: التنفيذ السريع: يتيح لك كذلك اإلعالن على منصة أمازون القيام بعمل اإلعالن 
خالل أيام بخالف الطرق التقليدية والوصول إلى زبائنك في الوقت والمكان المناسب. 

5: تقارير مباشرة وتفاعلية: بإمكانك مباشرة الحصول على النتائج وتحسينها وتطويرها 
ومراقبة كل شيء يخص إعالنك بسرعة كبيرة شبه مباشرة ولهذا فإنها من الطرق 

األفضل لمعرفة النتائج.

طرق اإلعالن على أمازون

إعالن مرئي

ستخدم هذه اإلعالنات 
المصّورة ذاتية الخدمة 

تصميمات إعالنات تم إنشاؤها 
تلقائًيا، وتستهدف الجماهير 
التي تم إنشاؤها بناًء على 

Ama-  اهتمامات التسوق في
zon ذات الصلة.

إعالنات الفيديو

تظهر اإلعالنات التلفزيونية 
المتدفقة على أجهزة التلفزيون 
المتصلة، وقنوات وشبكات 
 IMDbو ، IMDbالناشرين، و

TV. تظهر إعالنات الفيديو خارج 
البث المباشر خارج محتوى 

الفيديو، سواء داخل أمازون أو 
خارجه.

إعالن عالمتك التجارة

تظهر إعالنات الخدمة الذاتية 
وإعالنات تكلفة النقرة 

للعالمات التجارية في نتائج 
التسوق وتتميز بعنوان 

مخصص وشعار عالمة تجارية 
ومنتجات متعددة.

اإلعالنات الصوتية

يتم تشغيل هذه اإلعالنات 
على المستوى المجاني من 

Amazon Music  عبر األجهزة 
التي تدعم Alexa ، بما في 

ذلك Echo وFire TV، وكذلك 
على األجهزة المحمولة وسطح 

المكتب.

إعالنات المنتجات

تظهر إعالنات الخدمة الذاتية 
وتكلفة النقرة لقوائم المنتجات 
الفردية في نتائج التسوق وعلى 

صفحات تفاصيل المنتج.

إعالنات المتجر

تعرض وجهات العالمات 
التجارية المجانية متعددة 
 Amazon الصفحات على

مجموعة منتجاتك وتساعد في 
سرد قصة عالمتك التجارية
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مصطلحات عامة مهمة:

Attribution: يشير إلى اإلعالن الذي حقق لك المبيعات وكل طريقة إعالن • 

لها طريقة معينة لإلشارة إلى أن عملية البيع تمت من خالل هذا اإلعالن، 

وكذلك هناك مواصفات مختلفة لكيفية تفاعل الزبون مع إعالنك وكيف تم 

قياس البيع من خالل اإلعالن.

 • :Consumer purchase Journey/Consumer decision journey

هي المراحل التي يمر بها الزبون من رؤية عالمتك التجارية ومنتجاتك والمسار 

الذي يحدد كيف اتخذ الزبون قراره بشراء المنتج وعادة تتم المراحل بالخطوات 

التالية: الوعي ثم االهتمام ثم الشراء ثم تكرار الشراء )الوفاء(

Keyword: هي الكلمات التي قمت باختيارها للمنتج أو اإلعالنات والتي • 

تنعكس على ظهور إعالنك للزبائن المحتملين فكتابة )عطر( كمثال ككلمة 

مفتاحية ستظهر اإلعالن لألشخاص الذين يبحثون عن العطر أو مهتمين 

بالعطور أو المنتجات المشابهة، وهنا التدقيق على الحصول على كلمات 

مفتاحية )keyword( تصف منتجك بشكل دقيق هي أهم شيء تقوم به 

وهي أحد أهم طرق اإلعالن فهي تخاطب المهتمين بشكل مباشر

Placement: هي المكان الذي سيظهر فيه إعالنك فمثال سيظهر في • 

صفحات عرض المنتج أو في أجهزة أمازون التليفزيونية أو حتى المواقع 

األخرى التي هي متصلة بأمازون.

Targeting: هي الفئة المستهدفة التي تريد التوجه لها بعالمتك التجارية أو • 

منتجاتك، وقد تكون فئة عمرية أو جنسا أو منتجات مماثلة أو صنفا معينا 

من األقسام. 
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مصطلحات تكاليف االعالنات:

Budget: الميزانية التي تضعها في اإلعالنات• 

Bid: المبلغ والمزايدة الذي تريد وضعه لكل نقرة إلعالنك فكل ما زادت • 

المزايدة زادت فرصة ظهور إعالنك للفئة التي تستهدفها، ولكن يجب أيضا عدم 

وضع مبلغ كبير بحيث يسبب خسارة في النتائج فهنا يجب وضع مبلغ مزايدة 

يحقق لك الربح. 

)Cost-per-Click )CPC: التكلفة لكل عملية نقرة على إعالنك، وهي • 

الطريقة المستخدمة في أغلب المنصات فكل ما نقصت التكلفة لكل نقرة 

كان إعالنك أفضل، وأيضا يعني أنه مناسب للفئة التي تستهدفها، وقد يؤدي 

لربح أكثر ولكن المهم أن تعرف بعض األحيان أن التكلفة للنقرة ليست مهمة 

مثل أهمية أن تكون هناك نتائج، فلو كانت التكلفة قليلة ولكن ال يوجد 

أشخاص يشترون من خالل هذا اإلعالن فيعني أن اإلعالن غير مفيد.

)Cost-per-thousand-impression )CPM: هي تكلفة اإلعالن لظهوره • 

1000 مرة وينبغي التركيز على هذه الخاصية لو كنت مهتما بمرحلة الوعي 

  ACOS واالهتمام ولكن عند اهتمامك بالنتائج فان المصطلحات األخرى مثل

وهو Advertising cost of sales وتعني كم تكلفة الحصول على شراء واحد 

لمنتجك من قبل زبائنك.

مصطلحات نتائج اإلعالنات:
)Advertising cost of sales (ACOS: هو مصطلح يعبر عن المبلغ الذي • 

دفعته في اإلعالن للحصول على عملية شراء وهو بالعادة يحسب من خالل 
تقسيم مصاريف اإلعالنات على المبيعات.
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Brand Lift: يصف بشكل مباشر النتائج اإليجابية التي حصلت عليها عالمتك • 

التجارية من خالل إعالناتك.

)Click-through rate )CTR: النسبة بين ظهور اإلعالنات وعدد النقرات على • 

اإلعالن وكل ما زادت النسبة كان إعالنك مناسبا لزبائنك وأقل تكلفة ولهذا اهتم 

كثيرا بهذا المصطلح.

Conversions: يعبر عن النتيجة المرجوة من الزبون وتحققها، فإذا كان الهدف • 

عملية الشراء فإن )Conversions( تعني عدد المبيعات، ولو كان اهتمامك مثال بأن 

يقوم الزبون بإضافة المنتج إلى سلة الشراء، وهذا يدل على االهتمام فإن قيمة            

)Conversions( يعني كم عدد األشخاص الذين أضافوا منتجك لسلة الشراء 

وهكذا.

Impressions: تعني عدد مرات ظهور إعالنك في صفحات أمازون.• 

Reach: تعني األشخاص الذين وصلهم إعالنك.• 

)Return on ad spend (ROAS: تعني العائد من استثمارك في اإلعالن وتعني • 

كم دوالر حصلت عليه من خالل إعالنك، ويتم حسابها من خالل )المبيعات من 

اإلعالنات على المصاريف من اإلعالنات( وهي القيم التي يجب مراقبتها بشكل 

دائم.

)Return on investment (ROI: يقيس هنا األرباح من كل دوالر صرفته على • 

اإلعالن ويتم حسابه من خالل حساب )الدخل – التكلفة( / التكلفة أهم معيار تتابعه 

في النتائج.

من أين تبدأ في اإلعالنات؟
ننصح باستخدام اإلعالنات التالية في البداية ولكن انتبه يسمح لك باستخدام 

إعالنات المنتجات فقط إذا لم تكن مفعال لعالمتك التجارية المسجلة في أمازون 
)Amazon Brand Registry(

إعالنات 
المنتجات

إعالنات 
المتاجر

اإلعالنات 
المرئية

إعالنات 
العالمة 
التجارية
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مراحل وأهداف اإلعالنات:

نماذج من مقاييس الهدفالرغبةالمرحلة
النجاح

الوعي
Awareness

“أريد أن يكون المزيد 
من األشخاص على 

دراية بعملي”

“أريد الوصول إلى 
عمالء محتملين جدد”

“أريد سرد قصة 
عالمتي التجارية”

أخبر قصة عالمتك 
التجارية، وقم 

بالوصول إلى عمالء 
جدد محتملين، وساعد 

في بناء الثقة في 
عالمتك التجارية. ساعد 
في زيادة حجم الجمهور 
الذي تريد الوصول إليه.

• مرات الظهور
• تحسين استدعاء 

العالمة التجارية

االهتمام
Consideration

“أريد أن يقوم المزيد 
من المتسوقين 

بتضمين منتجي / 
عالمتي التجارية في 
ذهن العمالء عندما 
يتصفحون عالمات 
تجارية مماثلة أو 

منتجاتهم”

يمكنك الوصول 
إلى المتسوقين 

الذين لديهم عقلية 
التسوق من خالل 

إنشاء إعالنات مالئمة 
وجذابة. تركز حمالت 
التفكير على إشراك 
العمالء المحتملين.

• عمليات تثبيت 
التطبيق

• التفاعل مع 
اإلعالنات

• مشاهدات الفيديو
• عمليات االشتراك 

في قائمة البريد 
اإللكتروني

• تفاصيل زيارات 
الصفحة

• حركة المرور
• زيارات المتجر

الشراء
Conversion

“أريد زيادة المبيعات 
لمنتجاتي أو خدماتي”

“أريد جذب متسوقين 
ذوي نية عالية

من التفكير في الشراء 
إلى الشراء”

تفاعل مع المتسوقين 
ذوي النية العالية الذين 
قد ينتقلون من مرحلة 
التفكير في الشراء إلى 

الشراء.

• المبيعات
• العائد على اإلنفاق 

اإلعالني
• تكلفة اإلعالن 

للمبيعات
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كيف تعلن لمنتجاتك في أمازون: 
أوال: للدخول لمنصة اإلعالنات كل ما عليك من القائمة اختيار Advertising ثم اختيار 

Campaign Manager

ثانيا: ثم ستظهر لك نافذة باإلحصائيات والنتائج إلضافة حملة جديدة انقر                       
Create Campaign
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ثالثا: ثم اختر طريقة اإلعالن المناسب، وهنا سنتحدث بشكل تفصيلي عن إعالنات 
 Sponsored المنتجات؛ ألنه األكثر فعالية، وهي متاحة لكل الحسابات ولهذا اختر

Continue وانقر Products

اسم الحملة

اسم الملف

تاريخ البدء واالنتهاء

طريقة اإلعالن التلقائية
أو اليدوية 

الميزانية اليومية

رابعا: بيانات الحملة
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خامسا: إلضافة اسم ملف ادخل إلى القائمة الرئيسية Advertising Campaign   وثم 
Create a portfolio اختر

إضافة ملف

سادسا: ثم اختر اسم الملف الذي سيمثل هذه الحملة أو الحمالت المشابهة لكي 
تكون عملية إدارة اإلعالنات أسهل لك.

سابعا: اختر نظام المزايدة

Dynamic bids – down only
تعني بأنه سيتم استخدام أعلى مزايدة 

وإنقاص المزايدة بنسبة 100%

Dynamic bids – up and down
تعني بأنه سيتم استخدام أعلى مزايدة 
ويتم إنقاصها أو رفعها بنسبة 100%

Fixed bids
تعني بأنه سيتم استخدام أعلى مزايدة لك 

فقط
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ثامنا: للبحث عن منتجاتك

بإمكانك البحث باسم المنتج أو 
SKU أو رقم ASIN رقم

انقر Add إلضافة المنتج الظاهر

إذا كنت تبيع في أسواق أخرى

تاسعا: المزايدة

ضع قيمة المزايدة هنا التي 
ستدفعها عند النقر على إعالنك 
ننصحك باستخدام القيمة التي 
تنصحك بها أمازون وزيادة عليها 
%20 حتى تظهر منتجاتك في 
اإلعالنات خاصة في البداية – 

بإمكانك تخفيضها الحقا

هنا ستظهر منتجاتك وبإمكانك
 اختيار أحد المنتجات منها
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عاشرا: في نظام المزايدة التلقائي               
)Automatic Targeting( بإمكانك 

فقط إضافة الكلمات المفتاحية التي 
تريد استبعادها من نظام اإلعالنات 

وبإمكانك إدخالها هنا خاصة لو كنت 
تعرف أن هذه الكلمات قد تسبب 

ظهور إعالنك للزبائن غير المناسبين. 

Create an ad group الحادي عشر: بإمكانك إضافة اسم مجموعة اإلعالن من خيار

ضع اسما يصف
 مجموعة اإلعالنات

الثاني عشر: في حالة اختيار اإلعالن Manual Targeting سيكون بإمكانك تحديد كيفية 

االستهداف بالكلمات المفتاحية

االستهداف بمنتجات وأقسام مماثلة
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الثالث عشر: االستهداف
Categories  - باألقسام

Individual products  - بالمنتجات

ظهور أقسام أو منتجات مماثلة تنصحك 
أمازون باختيارها

Add لإلضافة انقر على
Refine لتحسين الظهور انقر

Keyword إذا اخترت االستهداف بـ
ستظهر لك القائمة التالية

هنا ستظهر الكلمات 
التي تقترحها لك 

أمازون

استهداف الكلمات بالخيارات
Broad – Phrase – Exact

سيتم شرحها في الصفحة التالية

Add انقر على
إلضافة الكلمات حسب النوع 

مع المزايدة المقترحة

Keyword Targeting

هنا بإمكانك إدخال الكلمات التي تصف 
منتجك بشكل دقيق، وكذلك بإمكانك إضافة 

الجمل وننصحك بشدة بأن تقوم بالبحث 
بشكل دقيق مع المنافسين ومع المصنعين 

وكيف يصفون منتجك



دليل أمازون اإلرشادي | الصفحة 148

أدخل الكلمات هناك وحدد نوعها
Ex-    و Phraseو  Broad  ننصحك في البداية بإدخال الكلمات والجمل باختيار كل نوع

act وبعد ما ترى النتائج تحدد أي الطرق أفضل للحصول على النتائج.

باستخدام األدوات المساعدة في أمازون بإمكانك معرفة كمية البحث والكلمات التي 
تظهر فيها منتجاتك المشابهة وكم سعر اإلعالن وما مدى سهولة اإلعالن فيها، ولهذا 
إذا كنت تريد معرفة الكلمات بسهولة ننصحك باالشتراك فيها، ولكن بإمكانك القيام 

بنفس المهمة بنفسك، ولكن ستأخذ وقتا أكثر، وفي هذا المثال استخدمنا المنتج 

perfumes for men كيف تحدد الكلمات المفتاحية ونوعها وسنستخدم المثال

Broad - واسعنوع الكلمة

perfumes for menالكلمة المدخلة

أين سيظهر إعالنك؟

أي عملية بحث وفيها الكلمات التالية:
Perfumes

Men
فمثال لو بحث شخص عن 

New Perfumes
Oud Perfumes

Cheap Perfumes
Men Colones

Men cents

سيظهر إعالنك بالرغم أن الكلمات ليست متطابقة بشكل تام ولكن ستظهر 
النتائج؛ ألن االستهداف فيه كلماتك بشكل واسع.

النوع األول:
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النوع الثاني:

النوع الثالث:

Phrase - جملةنوع الكلمة

perfumes for menالكلمة المدخلة

أين سيظهر إعالنك؟

أي عملية بحث وفيها الكلمات التالية:
 perfumes for men

فمثال لو بحث شخص عن 
Oud perfumes for men

 Cheap perfumes for men
perfumes for men 100ml new

perfumes for men special offer

سيظهر اإلعالن إذا كانت فيه الجملة التي وضعتها في إعالنك حتى لو كانت 
مرافقة لكلمات أخرى. 

Exact - متطابقنوع الكلمة

perfumes for menالكلمة المدخلة

أين سيظهر إعالنك؟

أي عملية بحث وفيها الكلمات التالية:
 perfumes for men
فقط وبنفس الترتيب

فمثال لو بحث شخص عن 
Oud perfumes for men

 Cheap perfumes for men
perfumes for men 100ml new

perfumes for men special offer

لن يظهر إعالنك إال إذا كانت الكلمات متطابقة 100% 
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كيف تجد الكلمات المناسبة:
الكلمات التي استخدمتها في وصف منتجك ومتطابقة ما يقوم به أو يقدمه • 

منتجك.
الكلمات التي يستخدمها منافسوك في منتجاتهم وهي متطابقة مع ما يقوم • 

به منتجك. 
الكلمات التي تتوقع أن يستخدمها زبائنك للبحث عن منتجك وبإمكانك هنا• 

سؤال زبائنك الحاليين• 
قراءة ردود الزبائن وتقييمهم في أمازون• 

:(Keywords( كيف تبدأ بنظام الكلمات المفتاحية
 •Broad – Exact – Phrase ابدأ باستخدام كل أنواع الكلمات
ثم بعد ظهور النتائج اختر الكلمات التي تعطيك أفضل النتائج وأبقها.• 
احذف الكلمات التي ال تعطيك نتائج إيجابية أو تكلفتها عالية بنتائج قليلة.• 

عند إضافتك للكلمات المفتاحية سيكون بإمكانك تعديل قيمة المزايدة بشكل • 
يدوي قبل إضافتها

الكلمات
ستظهر هنا
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Launch Campaign إلنشاء الحملة اإلعالنية بعد إضافة كل البيانات انقر على
بعد إطالق الحملة ستظهر لك هذه الرسالة وتعني أنه سيتم التدقيق على الحملة 

بيانات الحملة هنا

إدارة الحمالت لتعديل الحملة
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Coupons القسائم
Coupons  ثم اختر Advertising  للدخول لقائمة الكوبونات ادخل على قائمة

Create a new coupon ثم اختر من الصفحة الزر

ستظهر لك قائمة للبحث عن منتجاتك بإمكانك البحث باالسم أو برقم المنتج

بعد البحث سيظهر لك المنتج الذي بحثت عنه اختره من خيار Participating ثم انقر 
Continue على زر

بيانات المنتج ستظهر هنا

استخدام العروض 
للتسويق لمنتجاتك
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ستظهر لك قائمة تقوم بوضع البيانات حسب الشرح باألسفل

حدد التواريخ

خيار الكوبون للتخفيض
 بالنسبة أو بمبلغ ثابت

قيمة التخفيض كمبلغ

نسبة التخفيض

استخدام التخفيض مرة واحدة 

إذا اخترت خيار التخفيض بمبلغ )Money Off( سيكون عليك إضافة مبلغ التخفيض من 
صندوق Discount(( ووضع المبلغ الذي تريد تخفيضه، وبإمكانك أيضا تحديد أن يتم 

Limit redemption to one per( cus-  التخفيض لمرة واحدة لنفس الزبون باختيار خيار
)tomer
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ثم سيتعين عليك تحديد الميزانية للكوبونات حيث إنه في كل مرة يتم استخدام الكوبون 
سيتم احتساب $0.6 كعمولة باإلضافة إلى تخفيضك فإذا خفضت $10 سيكون 

التكلفة $10.6 والميزانية هنا تحدد كم مرة تريد استخدام التخفيض 

ميزانية التخفيض

إذا أردت تخفيض 10 دوالرات  
 لـ 10 أشخاص ستكون

116$=)0.6*10(+)10*10(

الفئة المستهدفة

All Customers – كل الزبائن
Prime – مشتركو برايم

الطالب والعائالت

اسم التخفيض

الصفحة النهائية يظهر فيها ملخص عمل الكوبون فإذا كانت كل البيانات متوافقة مع 
ما تريده انقر على زر Submit لنشر الكوبون أو التخفيض.

بيانات الكوبون هنا

بيانات المنتج هنا
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لعمل العروض الخاصة مثل التخفيض المفاجئ ولمدة معينة أو الجمعة البيضاء أو 
Advertising من قائمة Promotions عروض يوم أمازون برايم وغيرها نستخدم خيار

ستظهر لك صفحة بالخيارات التالية 
Social media promo code  - عرض لالستخدام في وسائل التواصل • 

االجتماعي.
Percentage off – عرض التخفيض بالنسبة.• 
Buy one Get one – اشتِر واحدا واحصل على اآلخر مجانا.• 

ولكن قبل القيام بأي عرض 
يجب عليك إضافة المنتج 

أو المنتجات التي تريد عمل 
 Mange عرض لها من قائمة

Product
Selection 

Promotions العروض

استخدام العروض 
للتسويق لمنتجاتك
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قم باختيار Create Product Selection لعمل قائمة بالمنتجات التي تريد عمل عرض 
. ASIN لها ثم ستقوم بإضافة مسمى العرض وأرقام المنتجات

اسم التخفيض

اسم التخفيض

أضف أرقام
ASIN المنتجات

إذا كنت ال تعرف ما هو رقم ASIN ادخل على صفحة منتجك على أمازون وستجده 
في قائمة Product details بإمكانك اآلن التوجه لصفحة Promotions واختيار الخيار 
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عدد المنتجات التي يجب 
شراؤها

اختر المنتج

نوع العرض

على أي نوع ينطبق

اسم التخفيض

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

وصف العرض
خاص لك فقط

كود العرض

نوع الكود
Single-use – استخدام 

واحد
Group – يمكن استخدامه 

عدة مرات
Non – ال يتطلب كود 

العروض حسب عدد 
المنتجات التي يشتريها 

الزبون فمثال تخفيض 5% 
لمنتج واحد و%10 لمنتجين

منتجات ال ينطبق عليها 
العرض

ثم سيتطلب منك اختيار التواريخ ووصف العرض ورقم تتذكر به هذا العرض، وهل هذا 
العرض متاح للكل أو الستخدام واحد وغيرها من األشياء كما في الصورة التالية:

بعد تهيئة البيانات بإمكانك النقر على Review إلطالق هذه الحملة من العروض.
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الحصول على شركة محدودة المسؤولية في الواليات المتحدة األمريكية
إن فتح شركة محدودة المسؤولية عملية سهلة وغير مكلفة وننصح باستخدام بعض 

المواقع التي تستطيع تخليص كل اإلجراءات بأسعار مقبولة 
مثال موقع wyomingagents.com يقوم بعمل التالي بنيابة عنك:-

فتح شركة محدودة المسؤولية.• 
يكون مسؤوال قانونيا بدال عنك الستالم أي ملفات تخصك.• 
يقوم باستالم البريد المرسل لك ووضع نسخة إلكترونية منه.• 
يقوم بإعطائك عنوانا بريديا لتصلك الرسائل عليه.• 
تستطيع فتح رقم ضريبي مجانا.• 
وأكثر يمكنك مشاهدة التفاصيل بالنقر هنا:                                        • 

https://www.wyomingagents.com/llc

التكلفة:
أول سنة ستكون التكلفة $125 ما يعادل 50  رياال عمانيا تقريبا.• 
ثاني سنة ما يعادل $95 وتقريبا 38 رياال عمانيا. • 

الحصول على رقم EIN الضريبي:
الشرح والخطوات قد تطول ولكن بإمكانك • 

معرفة كل الخطوات بالصور من الوصلة التالية:                                                                            
https://www.wyomingagents.com/wyoming-ein-number

فتح شركة في الواليات 
المتحدة األمريكية
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الهدف من الخطة الزمنية:
الخطة تم وضعها للتجار الذين يملكون منتجات والذين لم ينتجوا 

منتجاتهم أو ليس لديهم منتج حتى اآلن، ولهذا سنتحدث هنا عن كل 
مراحل إنتاج المنتج وكيفية البدء في بيعه في منصة أمازون، وإذا كانت 

لديك منتجاتك الخاصة فإن الخطة ستختصر الكثير من المراحل وبإمكانك 
مباشرة البدء بتجهيز المنتجات والشحن.

المرحلة األولى: تسجيل وتفعيل حسابك في أمازون
تسجيل حسابك وتفعيله في منصة أمازون سيحتاج منك 3-1 أسابيع؛ وذلك ألن 

أمازون ستقوم بإرسال رسالة بريدية إلى مقر إقامتك للتأكد من حقيقة بياناتك التي 
أدخلتها في المنصة، وكذلك سيتوجب عليك عمل مقابلة بالفيديو مع أحد مندوبي 

أمازون، وسيكون عليك تجهيز التالي:
التسجيل في منصة أمازون )شاهد الدليل لطريقة التسجيل(.• 
)المقابلة( كشف حساب البنك األصلي على أاّل تزيد مدته • 

على 180 يوما.
)المقابلة( جواز سفرك أو بطاقة الهوية.• 
مقر إقامتك أو مقر شركتك الذي تستطيع استقبال الرسائل • 

عليه ويوجد شخص الستالمها.

خطة عمل لمدة 12 شهرا 
لتنجح في أمازون
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المرحلة الثانية: إذا لم يكن لديك منتج
سيكون عليك البحث والتقصي عن أفضل المنتجات التي تستطيع بيعها في أمازون، 

وتستطيع إنتاجها وتصديرها بشكل يجلب لك األرباح وهنا سيكون عليك معرفة:
أسعار المنتجات المنافسة.. 1
قوة التنافسية.. 2
التقييم للمنتجات المنافسة.. 3
األشياء السلبية في تقييم المنتجات المنافسة وهل تستطيع . 4

إصالحها.
كم سيكلفك إنتاج مثل هذه المنتجات.. 5
هل لها سوق ومبيعات جيدة تؤمن لك الربحية.. 6

وبإمكانك هنا استخدام إحدى األدوات لمنصة أمازون إلظهار كمية المبيعات والتكلفة 
وتستطيع إيجاد هذه البيانات في دليل البيع على أمازون.

المرحلة الثالثة: التحليل المالي والتطوير للمنتجات
مهم جدا أن تقوم بعملية الحسابات فهناك مصاريف يجب االنتباه لها في أمازون، 

وتستطيع إيجاد أمثلة وآلة حاسبة في الدليل، ولكن ما سيكون مهم بنسبة لك النقاط 
التالية:
هل هناك إقبال على المنتج الذي تود بيعه في ذلك السوق؟. 	
يجب معرفة التكلفة لي:. 	

إنتاج المنتج	 
الشحن من أين ستشحن إلى منصة أمازون• 
الشحن من المصنع لسلطنة عمان.• 
الشحن من المصنع إلى أمازون.• 
الشحن من عمان إلى أمازون.• 

التخزين	 
التخزين الشهري.• 
التخزين طويل األمد.• 

تكلفة أمازون FBA لشحنه للزبون.• 
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• هل تحتاج لحساب فردي أو احترافي؟
3. هل قمت بعملية استطالع لمشاكل الزبائن وقمت بحلها في منتجك؟

4. هل منتجك مميز عن المنتجات األخرى وبسعر منافس أو مقارب له؟

المرحلة الرابعة: صناعة المنتج
هذه المرحلة مهمة إذا كان ليس لديك منتج أو عالمة تجارية حتى اآلن وهي مرحلة 

المخاطبة والتواصل مع المصانع لتصنيع منتجك بالجودة والمواصفات التي تريدها مع 
سعر تستطيع من خالله الربح.

وسيكون عليك االهتمام بالتالي:
1. البحث عن مصنع محلي أو في دولة منتجة. 

2. تقييم المصنع وأخذ األسعار.
3. طلب نموذج أولي وتقييمه. 

4. إضافة عالمتك التجارية على المنتج. 
5. اختيار التغليف مع المواصفات التي تطلبها أمازون.

6 .معرفة تكاليف الشحن إلى منصة أمازون من المصنع. 

المرحلة الخامسة: المنتج متوافر وجاهز للشحن
المرحلة الحاسمة هي إضافة المنتج إلى منصة أمازون وإضافة الشحنات، وسيكون 

عليك القيام بالتالي:
UPC/GTIN 1. الحصول على رقم

2. تصوير المنتج وكتابة الوصف الدقيق حسب ما ذكر بالدليل.
.FNSKU 3. إضافة المنتج على منصة أمازون للحصول على

4. إضافة رقم FNSKU على غالف المنتج. 
5. إضافة المنتجات على صناديق الشحن ومعرفة وزنها وحجمها.

6. عمل طلب شحن منتجات من منصة أمازون للحصول على 
ملصق الشحن ويجب عمله على كل الصناديق التي تحوي 

منتجاتك.



دليل أمازون اإلرشادي | الصفحة 162

المرحلة السادسة: البدء بتسويق منتجك على منصة أمازون
بعد وصول المنتجات إلى أمازون فإن أول ما ينصح به هو عمل عروض ودعاية للمنتج 
لتحسين المبيعات وخاصة أن منتجك أول مرة يدخل السوق وتحتاج لتقييم ومبيعات 

ليساعدك على ظهور منتجك في أول الصفحات.
1. التأكد من دخول منتجك على منصة أمازون ووصوله للمخزن 

.)Inventory(     من خيار
.)Sponsored Products( 2. البدء بعمل الحمالت اإلعالنية بخيار
3. البدء بعمل كوبونات )Coupons( للمنتج بحيث تزيد المبيعات 

وتزيد التقييم.
4. طلب التقييم من الناس الذي اشتروا منتجك.

المرحلة السابعة: التحسين المستمر في عرض منتجك
أكثر ما يؤثر على مبيعاتك شيئان هما: السعر والصور، ولهذا سيكون عليك االستمرار 

قدر اإلمكان بتحسين الصور والسعر حتى تصل للمعادلة التي بها مبيعات أكثر مع 
المحافظة على الربح.

1. قم بتجربة تخفيض السعر إذا لم تكن هناك مبيعات.
2. ال تضع مخزونك يتعدى 90 يوما قدر اإلمكان.

3. بّدل الصور والصورة الرئيسية إذا كانت المبيعات غير مقنعة.
4. عندما تقوم بالتطوير والتجربة بّدل شيئا واحدا كل 3-2 أسابيع 

فقط لتعرف هل له أثر على المبيعات أو ال.
5. شاهد ما الذي يقوم به منافسوك وحاول تطويره.

6. شارك في برنامج )Amazon Vine( بحيث تعطي بعض الزبائن 
منتجا مجانيا مقابل عمل التقييم )مالحظة التقييم ال يشترط أن 

يكون إيجابيا(.
7. راقب مبيعاتك إذا نفد المخزون سيتم خفض ظهور منتجاتك في 

المستقبل؛ ألنك لم تحافظ على المخزون بشكل دائم.
8. حافظ على مؤشر اداء التخزين )Inventory Performance Index(  في 

المنطقة الخضراء.
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المصادر

الكتب والمجالت والمواقع:

 • How to Sell on Amazon FBA - The In-Depth Guide - Jungle

Scount

 •https://sell.amazon.com/beginners-guide

 • Online Arbitrage For Amazon FBA: Start to Scale - Author: Kris

McCauley

 •https://www.youtube.com/channel/UC0iJ3ldvDUGiUPfGiiifzVQ


