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  دلیل المبتدئین

 للبیع على أمازون
 مرحباً بك في البیع على أمازون

األمر لیس سراً: في أمازون، العمالء ھم أولى اھتماماتنا. وعالوة على ذلك، یرید عمالؤنا 
وھو ما یجعل البائعین مثلك  -واسعة من السلع  وجھة موثوق بھا حیث یمكنھم شراء مجموعة

مھمین للغایة. نحن نبحث دائماً عن طرق إلضافة قیمة لعمالئنا وأن نكون أكثر شركة ترتكز 
على خدمة العمالء في العالم. وبصفتك بائعاً في أمازون، فإنك تشارك في تقدیم منتجات 

 وأسعار أفضل وتجربة تسوق من الدرجة األولى للعمالء.

 

یحتوي ھذا الكتاب اإللكتروني على معلومات قیمة ستساعدك في بدء رحلتك للبیع على 
 sell.amazon.egقراءة المزید عن أي موضوع، قم بزیارة أمازون. إذا كنت ترغب في 

  لمزید من المعلومات حول جمیع المواضیع التي تم تغطیتھا ھنا.

 دولة  180قم بالوصول إلى مالیین المتسوقین في أكثر من 

 

 
 

 أمازون میزة
عندما تبدأ البیع على أمازون، تصبح جزًءا من وجھة البیع بالتجزئة التي ھي موطن لجمیع 

إلى الشركات المحلیة الناشئة التي تقدم مجموعة ممیزة  500البائعین، من مؤسسات فورتشن الـ 
من المنتجات. جمیعھم یبیعون ھنا لسبب: وھو الوصول إلى المالیین من المستخدمین الذي 

 یزورون أمازون للتسوق.

، تساعد أمازون الشركات على زیادة المبیعات والوصول إلى 2000منذ عام  •
 عمالء جدد. 

٪ من جمیع السلع التي تباع 58أسواق أمازون أكثر من  تمثل المبیعات من خالل •
 على مواقع أمازون على مستوى العالم.

  

 
الجواب باختصار ھو نعم. تبیع أكبر العالمات التجاریة المنزلیة على أمازون. لذلك فإن 

العالمات التجاریة الصغیرة والناشئة ستصبح ذات شأن قریباً. تزدھر الشركات الصغیرة 
والمتوسطة ھنا، وھي تمثل أكثر من نصف الوحدات المباعة في متاجرنا في جمیع أنحاء 
العالم. مھما كان نوع عملك وحجمھ، فإننا متحمسون النضمامك إلینا ونموك معنا. اعثر 

 ك وابدأ البیع اآلن.على المكان الذي یناسب

 1 |مرحبا بك  

https://sell.amazon.eg/ar/
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 قبل البدء في البیع
 
 
 

 

 ما الذي تحتاج إلیھ للبدء 
 من أجل إكمال التسجیل الخاص بك، تأكد من أن لدیك حق الوصول إلى 

 للعمل التجاري أو حساب عمیل على أمازونعنوان برید إلكتروني  •

 للشحن قابلة ائتمان بطاقة •

 رقم ھاتف یمكن الوصول إلیك من خاللھ •

؛ التحقق من  االقامة او الھویة بطاقة مثلبطاقة ھویة وطنیة صادرة عن الحكومة ( •
 الھویة یحمي البائعین والعمالء)

 مبیعاتك من ستحققھا التي العائدات إرسال ألمازون یمكن حیثرقم الحساب البنكي،  •

ً  -للشركات  •  السجل التجاري إذا كنت مالكاً وتوكیل رسمي فقط إذا كنت ممثالً قانونیا

إما كشف حساب بنكي حدیث أو كشف حساب بطاقة ائتمان أو فاتورة الماء أو  –لألفراد  •
 الكھرباء

 
 
 

 كم تبلغ تكلفة البیع على أمازون؟
اعتمادًا على خطة الشحن وأنواع المنتجات التي  ھناك أنواع مختلفة من رسوم البیع،

 تبیعھا
 

 : البیع عمولة •
على كل سلعة مباعة والتي تختلف حسب الفئة. بالنسبة  یدفع البائعون عمولة البیع

المعمول بھا والمحسوبة  زون النسبة المئویة لرسوم البیعلجمیع المنتجات، تخصم أما
على إجمالي سعر البیع، بما في ذلك أي ضرائب یتم احتسابھا من خالل خدمات 

حساب ضریبة القیمة المضافة في أمازون. إجمالي سعر البیع ھو المبلغ اإلجمالي 
 الذي یدفعھ المشتري، بما في ذلك سعر السلعة ورسوم التوصیل.

 

 رسوم الشحن (شحن الطلبات) •

الشحن السھل من أمازون ھي خدمة توصیل لبائعي أمازون. یتم استالم طلبات خدمة 
أمازون من موقع البائع من قِبل موظف توصیل في خدمات أمازون اللوجستیة 

وتوصلیھا إلى موقع المشتري بأقل جھد من البائعین ومقابل رسوم رمزیة. یحصل 
كن التنبؤ بھ. باإلضافة إلى العمالء على شحنات قابلة للتتبع ووقت توصیل أسرع ویم

ذلك، یحصل المشترون أیضاً على خیار الدفع عند االستالم والذي تم تفعیلھ للبائعین 
 الذین یستخدمون خدمة الشحن السھل.

 
: بالنسبة للمنتجات التي تشحنھا أمازون من رسوم الشحن من قِبل أمازون ●

)، ھناك FBAمستودع أمازون (والتي تعرف باسم الشحن من قِبل أمازون أو 
رسوم لشحن الطلب وتخزینھ والخدمات االختیاریة. (تتوفر المزید من 

 .)6المعلومات عن الشحن من قِبل أمازون في الصفحة 
 

جدول رسوم البیع ابك، قم بزیارة لمراجعة الرسوم التي قد تكون مرتبطة بحس
 على أمازون.

 

 

 قم بدراسة استراتیجیة بیع منتجاتك
أو استیراد السلع لبیعھا تحت عالمة  بتصنیع منتجاتھم الخاصةیقوم أصحاب العالمات التجاریة 

 خاصة لتقدیم مجموعة سلع ممیزة للمتسوقین.

یعثر البائعون على أشھر المنتجات الموجودة بالفعل ویقومون بعرضھا في متاجر  الموزعون
 أمازون.

 یمكنك اختیار الطریقة المناسبة ألھدافك.

 كیفیة التسجیل
والفردیة، ولكن یمكنك النظر إلى كلیھما على أنھما خطة مع خطتین للبیع (یطلق علیھما االحترافیة 

ممیزة وخطة عادیة)، والخبر السار ھو أننا نقدم خطة البیع االحترافیة مجاناً ولفترة محدودة. لن 
 . البائعونرصمبالبیع في الذین یرغبون  یكون ھناك رسوم اشتراك شھریة لجمیع بائعي أمازون

 یدفعون عندما یبیعون.

مع ھذا العرض الترویجي، ستحصل على المزایا المذكورة أدناه مجاناً لخطة البیع االحترافیة لنمو 
عملك مع أمازون. عند التسجیل في حساب بیع الیوم، سیكون لدیك تلقائیاً الحق في الحصول على 

فات على المخزون لتحمیل الملمعرفة خطة بیع احترافیة، والتي تمنحك إمكانیة الوصول إلى أدوات 
 وافكار اإلضافیة إلعطائك رؤى (االنشطة التجاریة) تقاریر األعمالارة طلباتك من خالل دفعات وإد

حول أدائك. باإلضافة إلى ذلك، تتوفر بعض فئات المنتجات فقط للبائعین المحترفین الذین  اكبر
 یتقدمون بطلب للحصول على إذن ویستوفون المتطلبات.

 
 االحترافیة صحیحة إذا:قد تكون الخطة 

 كنت تخطط لبیع الكثیر من السلع  •

 ترید الوصول إلى أدوات البیع المتقدمة •

 كنت بائع تجارة إلكترونیة معتمد •

 كنت ترغب في تقدیم طلب للحصول على برامج إضافیة •
 

 قد تكون الخطة الفردیة صحیحة إذا:

 كنت ال تحتاج إلى أدوات بیع متقدمة أو برامج إضافیة •

 ت تقرر ما ھي المنتجات التي ستبیعھاما زل •
 
 

 
 أدوات ألصحاب العالمات التجاریة 

إذا كنت تمتلك عالمة تجاریة، تقدم أمازون أدوات لمساعدتك في بنائھا 
وتنمیتھا وحمایتھا. یمكن أن یساعدك التسجیل في سجل العالمات التجاریة في 

التجاریة تخصیص صفحات عالمتك التجاریة ومنتجك وحمایة عالماتك 
باإلضافة إلى فتح  -والملكیة الفكریة وتحسین تجربة العالمة التجاریة للعمالء 

 خیارات إعالنیة وتوصیات إضافیة حول تحسین الحركة وفرص الشراء.

 ة مزایا سجل العالمات التجاریةقم بزیار

https://sellercentral.amazon.eg/gp/help/help.html?itemID=G200336920&ref_=asae_soa_pricing_fs&ld=ASXXSOADirect
https://sellercentral.amazon.eg/gp/help/help.html?itemID=G200336920&ref_=asae_soa_pricing_fs&ld=ASXXSOADirect
https://brandservices.amazon.eg/?lang=ar-AE
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 تعرف على
 مركز البیع

 ما ھو مركز البیع؟
بمجرد التسجیل كبائع على أمازون، وقیام فریقنا بالتحقق من وثائق الھویة (قد یستغرق األمر 

ساعة) ستكون لدیك صالحیة الوصول إلى حساب مركز البیع. یمكنك النظر إلى  48حتى 
مركز البیع على أنھ مرجعك للبیع على أمازون. فھو عبارة عن بوابة ألعمالك على أمازون 

إلدارة حساب البیع الخاص بك ومعلومات إضافة المنتجات وإجراء تحدیثات  ومتجراً شامالً 
على المخزون وإدارة الدفعات والعثور على محتوى مفید لمساعدتك في تصفح عملك على 

 أمازون. وھو أیضاً المكان الذي تقوم فیھ بإدراج جمیع منتجاتك.
 

  یمكنك من مركز البیع أووفیما یلي عدد قلیل من األشیاء التي یمكنك القیام بھا 
 مقدمة إلى مركز البیعمشاھدة 

 
 
 
 
 

 

 الكتالوجإنشاء قائمة منتجات جدیدة، أو إدارة تطبیقات البیع من عالمة التبویب  )1(

 المخزونتتبع مخزونك وتحدیث المنتجات المدرجة من عالمة تبویب  )2(

لمشاھدة مقاطع فیدیو جامعة البائع أو تتبع أدوات مقاییس  عالمة تبویب األداءاستخدام  )3(
 العمالء لمراقبة أداء البائع

المخصصة ووضع إشارة مرجعیة على النماذج التي التجاریة  االنشطة أعمالتقاریر تحمیل  )4(
 التقاریرتستخدمھا غالباً من عالمة تبویب 

 استخدام سجل الحاالتاالتصال بدعم شریك البیع وفتح بطاقات التبلیغ عن مشكلة ب )5(

إدارة وتتبع مبیعاتك الیومیة لجمیع المنتجات التي تبیعھا على أمازون على عالمة  )6(
 الطلباتالتبویب 

 
 
 
 

   

 Amazon Sellerتطبیق 
ھل تعلم أنھ یمكنك تتبع عملك على أمازون حتى أثناء التنقل؟ یتیح لك تطبیق 

Amazon Seller  تحلیل مبیعاتك وشحن الطلبات والعثور على منتجات
لبیعھا وإدارة العروض والمخزون والرد على أسئلة المستخدمین والتقاط 

وتعدیل الصور بجودة احترافیة مباشرة من جھازك المحمول. أنت على بعد 
أو  ایفون ضغطة واحدة من عملك على أمازون. قم بتحمیل التطبیق ألجھزة

 للبدء. اندروید

4 3 6 

https://sellercentral.amazon.eg/learn/courses?ref_=su_home_c210f3721-2363-4db5-9f85-efdc76225313_m2c1c7c67-8e90-4bbd-a0c4-6a0f47369049&moduleId=2c1c7c67-8e90-4bbd-a0c4-6a0f47369049&modLanguage=English&videoPlayer=airy
https://apps.apple.com/eg/app/amazon-seller/id794141485?ld=ASXXSOADirect
https://apps.apple.com/eg/app/amazon-seller/id794141485?ld=ASXXSOADirect
https://apps.apple.com/eg/app/amazon-seller/id794141485?ld=ASXXSOADirect
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.sellermobile.android&hl=en_IN&ld=ASXXSOADirect
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 إدراج المنتجات كیفیة
 
 

 ناجح حساب بائع= قائمة ناجحة 
یمكن أن یكون التباع أفضل الممارسات إلضافة قوائم المنتجات تأثیراً كبیراً على نجاحھا. 

تصف  اجعل من السھل على المتسوقین العثور على عروضك عن طریق إضافة عناوین
 وصور واضحة ونقاط موجزة إلى السلع الخاصة بك. المنتج

 
 تأكد من األشیاء التالیة التي من شأنھا أن تؤثر بشكل إیجابي على إطالق منتجاتك:

 
 :مجموعة الخصائص الفرعیة للمنتج ●

قد تكون المنتجات التي تختلف فقط حسب اللون أو الرائحة أو الحجم خیاراً جیداً  
إلدراجھا أسفل مجموعة الخصائص الفرعیة للمنتج. اسأل نفسك إذا كان العمیل یتوقع 

العثور على المنتجات معاً على نفس الصفحة. إذا لم یكن كذلك، قم بإدراجھا بشكل 
 منفصل.

 توافق الصورة: ●
 1000بكسل على األقل (قم بزیادة الحجم إلى  500x 500كون صورك بحجم یجب أن ت

للحصول على صور عالیة الجودة) وذات خلفیة بیضاء عادیة. یجب أن یحتل  1000× 
 الصورة. ٪ من مساحة80المنتج على األقل 

 األرقام التعریفیة للمنتج: ●
 یساعدتأكد من أنك تستوفي المتطلبات الالزمة لألرقام التعریفیة للمنتجات، حیث  

في مجموعة المنتجات المعروضة  المشترین ثقةفي ھذه الرموز على تعزیز  التوافق
 في كتالوج أمازون.

 

 

 إدراج المنتج األول
یمكنك إما مطابقة المنتج . البیع مركز في جدید منتج اضافةلبیع منتج على أمازون، یجب علیك 

 منتجات على أمازون)، أو یمكنك إنشاء قائمة یع نفس المنتجیقوم بب(إذا كان شخص آخر  المتوفر
 جدیدة (إذا كنت البائع األول أو الوحید). 

 
على منتجاتك على امازون، و یعتمد كل خیار على اللغة المفضلة لدیك و  إلدراج عدة خیارات لدیك

 نوصیك وسریعة، سلسة منتجات إضافة عملیة لضمانعدد المنتجات التي ترغب باضافتھا. و 
 لعدد( x 11األخر تلو واحدا المنتجات إضافة أداة عبر اإلنجلیزیة باللغة المتوفرة األدوات باستخدام

 اللغة تفضل التزال كنت إذا. متعددة باستخدام ملف التحمیلمنتجات او اضافة  )المنتجات من قلیل
 .اإلكسل ملفات تحمیل طریق عن المنتجات إضافة فیمكنك العربیة،

 
لدینا مالیین المنتجات في  - (عرض لمنتج موجود) باللغة االنجلیزیةضافة عدد قلیل من المنتجات إل

 الكتالوج الخاص بنا، إذا تمكنت من العثور على منتج مطابق لمنتجك اتبع الخطوات التالیة:
للمنتج   اإلنجلیزیة أو الرقم التعریفياختر كتالوج >> إضافة منتجات >> أدخل اسم المنتج باللغة 

>> تحدید شرط  "جدید" >> انقر على "بیع ھذا المنتج" >> أضف   (الباركود) الذي ترید إضافتھ
 .(Price) والسعر (Quantity)الكمیة 

 
 على العثور من تتمكن لم إذا - )جدید منتج (إدراج باللغة االنجلیزیةضافة عدد قلیل من المنتجات إل

 إضافة صفحة في البحث شریط ألسفل انتقل أو" جدید عرض أضف" على انقر الكتالوج، في المنتج
 المنتجات من عدد أي أضف " " >>أمازون على یباع ال منتج بإضافة أقوم" على وانقر المنتجات

 إلدراج خاصة لصفحة نقلك وسیتم المنتجات فئة اختر" >>  الملفات تحمیل بواسطة العربیة باللغة
 .المعلومات كافة وإضافة منتجاتك

 
 إضافة صفحة في البحث شریط ألسفل انتقل - باللغة االنجلیزیةضافة عدد كبیر من المنتجات إل

 حدد" >> المخزون ملف تنزیل" >> "متعددة منتجات إلضافة ملف بتحمیل أقوم" وانقر المنتجات
 وحفظ النموذج بتعبئة قم" >> نموذج انشاء" على انقر>>  ببیعھا ترغب التي المنتجات فئة

 ثم حّمل النموذج.   "وتحمیلھ مخزونك ملف من التحقق" على انقر>>  التغییرات
 
 بك الخاصة المنتجات قائمة إدراج من ستتمكن حیث - باللغة العربیة ضافة اي عدد من المنتجاتإل 

 .التحمیل أداة باستخدام واحدة مرة
 :التالیة الخطوات اتباع یرجى العربیة، باللغة منتجاتك قائمة توفّر حال في
 .البائع لحساب الدخول بتسجیل قم •
 ."التحمیل عبر منتجات إضافة" ثم" المخزون" اختر •
 .الصفحة في المذكورة الخطوات اتبع ،"المخزون ملف تنزیل"  تبویب عالمة من •
 الحقول جمیع وتعبئة العربیة باللغة بیعھا ترید التي بالمنتجات الخاص النموذج تنزیل من تأكد •

 .اإلجباریة
 ."مخزونك ملف تحمیل" تبویب عالمة خالل من بتحمیلھ وقم النموذج في التغییرات بحفظ قم •
 تم قد المنتجات جمیع أن لضمان ،"التحمیل حالة مراقبة" تبویب عالمة من التحمیل حالة راقب •

 .بنجاح إدراجھا
 

 ما الذي تحتاج إلیھ لبدء إدراج المنتجات
أو  UPC) مثل GTINالحاالت، یجب أن یكون للمنتجات رقم تجارة عالمي للمنتج ( في معظم

ISBN  أوEAN الباركود  وأBarcode تستخدم أمازون األرقام التعریفیة للمنتج لتحدید .
، فلن تحتاج على أمازون بقت منتجاتك قائمة منتجات موجودةالمنتج الذي تبیعھ بالضبط. إذا طا

تضیف منتجاً جدیداً إلى أمازون،  أردت أنإلى توفیر رقم تعریفي للمنتج ألنھ موجود بالفعل. إذا 
 من أمازون. GTINإعفاء أو طلب  UPCیمكنك شراء رمز 

 المعلومات الھامة التي تدخل في كل قائمة منتجات: باإلضافة إلى الرقم التعریفي للمنتج، إلیك بعض

● SKU 
 عنوان المنتج ●
 والفئة التجاریة والعالمة االسم مثل المنتج تفاصیل ( الرئیسیة وصف المنتج والنقاط ●

  )والوصف
 صور المنتج ●
 لمساعدة المفتاحیة الكلمات( المنتجووصف مصطلحات البحث والكلمات الرئیسیة لعنوان  ●

 )منتجك على العثور في المشترین

 ما ھي فئات المنتجات المقیدة؟
ھو السبب في من المھم أن یتمكن العمالء من التسوق بثقة في أمازون، وھذا 

أن بعض فئات المنتجات (مثل بعض منتجات البقالة أو العنایة الشخصیة) 
تعرف باسم "فئات المنتجات المقیدة". قد تطلب أمازون وثائق للتحقق من 
األداء وغیرھا من المؤھالت كي تتمكن من بیع عالمات تجاریة معینة أو 

 من مركز البیع.إدراج سلع في الفئات المقیدة. یمكنك طلب الموافقة 

بزیارة المساعدة في مركز لمعرفة المزید حول فئات منتجات أمازون، قم 
   البیع

https://sellercentral.amazon.sa/learn/courses?ref_=su_home_c248f7be5-862f-4465-8a3c-dfbda1010015_m29b9f81f-d1c4-47e1-ad53-3743a380f3df&moduleId=29b9f81f-d1c4-47e1-ad53-3743a380f3df&modLanguage=Arabic
https://sellercentral.amazon.sa/ap/signin?openid.pape.max_auth_age=0&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&sshowRememberMe=true&marketPlaceId=A17E79C6D8DWNP&language=ar_AE&pageId=amzn_sw_signup_sa&openid.return_to=https%3A%2F%2Fsellercentral.amazon.sa%2Fsw%2FSSR%2FSignUp%2Fstep%2FSignUp%3Fpassthrough%252FsimplifiedLogin%3D1%26passthrough%252FmarketplaceID%3DA17E79C6D8DWNP%26passthrough%252FsuperSource%3DOAR%26passthrough%252Fld%3DASSASOAARDirect%26passthrough%252Faccount%3Dfba_soa%26passthrough%252FhostMarketplaceId%3DA17E79C6D8DWNP%26productTier%3DFBA%253ASILVER%26productType%3DFulfillmentByAmazon%253ASellOnAmazon%26marketplaceId%3DA17E79C6D8DWNP&prevRID=X066QQPT9T4RVMKEGK8A&passthrough%2Fld=ASSASOADirect&openid.assoc_handle=amzn_sw_signup_sa&openid.mode=checkid_setup&prepopulatedLoginId=&failedSignInCount=0&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&ubid=260-2625859-4035104&ssoResponse=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.Oskv5tS0D0kNGNlu_zK4kkWaLH-sxZl9SVyMqdAQ79I_-v6hu6Pg3w.LCnNJjWTufmwYe11.qJLqCzFZT8P05-cvVE6zmeQMFABiN_FXOmehBPvpc0soexm6wJuqjsiu09zr6d7uvpmSUEsY9UJXg7EMH1FnwJt_7DY5RnWCKsXNl5z4h2-Nb8F7BJedsANrywzxGAeqDUp2birn4MACUvIkmKCcf8UNG7nCbrVchdb96HLot2ewOhxGKAfH3pyHikZgry9ZO4mRyI87FTagR7EBLLbiyBD8DFsJqu7ZPMW_Ts7P86Ydr2h5iYF-kf6jm16hb6m6yR4.YnRnnid2q3-aF7XF8e0i5g
https://sellercentral.amazon.eg/listing/upload?ref_=xx_upload_tnav_upload
https://sellercentral.amazon.eg/gtinx/browser
https://sellercentral.amazon.eg/gtinx/browser
https://sellercentral.amazon.eg/gtinx/browser
https://sellercentral.amazon.eg/gp/help/help.html?itemID=G200333160&language=en_AE&ref=asae_soa_categories&ld=ASXXSOADirect
https://sellercentral.amazon.eg/gp/help/help.html?itemID=G200333160&language=en_AE&ref=asae_soa_categories&ld=ASXXSOADirect
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 صفحة تفاصیل المنتج
 
 

 ما ھي؟: صفحة تفاصیل المنتج
صفحة تفاصیل المنتج ھي المكان الذي یشاھد فیھ المستخدمون منتجاً یباع على أمازون. إذا كنت 

قد تسوقت على أمازون، فمن المحتمل أن تتعرف على صفحة تفاصیل المنتج، حیث یمكن 
 معینة.للمستخدمین العثور على جمیع المعلومات ذات الصلة لسلعة 

 
عندما یقدم العدید من البائعین نفس المنتج، تجمع أمازون البیانات من جمیع العروض في صفحة 

اقتراح معلومات  یمكنكتفاصیل منتج واحدة (حتى نتمكن من تقدیم أفضل تجربة للمستخدمین). 
عة، المنتج على صفحة تفاصیل المنتج، جنباً إلى جنب مع البائعین اآلخرین والشركات المصن

 صحیحة.وطلب تفاصیل تقییمات الصفحة إذا كنت تعتقد أن المعلومات غیر 
 

أثناء إنشاء صفحات تفاصیل المنتج، حاول التفكیر في أفضل ما سیساعد المستخدمین في العثور 
على منتجاتك والعثور على إجابات ألسئلتھم واتخاذ قرار الشراء. اجعل ھدفك تقدیم تجربة رائعة 

 خالل إدراج المنتجات بشكل موجز وسھل الفھم. للمستخدمین من
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حرف كحد أقصى، واجعل الحرف األول من كل كلمة كبیراً).  200عنوان المنتج (استخدم  )1(

، 500×  500صور المنتج (تأكد من أنھا بحجم ال یقل عن  4-3یوصى باستخدام  )2(
 لزیادة جودة صور المنتجات المدرجة). 1000×  1000ویمكنك زیادة ھذا الحجم إلى 

 أي خصائص فرعیة متاحة للمنتج، والتي قد تشمل أشیاء مثل ألوان أو روائح أو أحجام. )3(

قصیرة تبرز  معلومات النقطة المدورة، التي یجب أن تكون جمًال وصفیة )4(
 الممیزات / المزایا الرئیسیة للمنتجات وخصائصھا الفریدة.

العرض الممیز ("صندوق الشراء") على صفحة التفاصیل. یمكن للعمالء إضافتھ إلى عربة  )5(
 “اشتِر اآلن“التسوق أو اختیار 

العروض األخرى، وھو قسم صفحة المنتج حیث یمكن للمستخدمین إضافة سلع إلى بطاقتھم  )6(
ختیار "اشتِر اآلن". إذا كنت أحد البائعین المتعددین الذین یعلنون عن نفس المنتج، فابحث أو ا

 عن استراتیجیات "للفوز" بالعرض الممیز لتحسین مبیعاتك اإلجمالیة.

الوصف، والذي یمكن تحسینھ لیناسب محركات البحث باستخدام كلمات مفتاحیة لتحسن نتائج  )7(
 البحث لمنتجاتك.

 

 
إذا كنت تبیع منتجاتك تحت عالمة تجاریة مسجلة، فقد تكون مؤھالً للتسجیل في سجل 

العالمات التجاریة على أمازون دون أي رسوم إضافیة. یمنحك سجل العالمات التجاریة 
القدرة على التحكم في صفحات تفاصیل المنتج التي تستخدم اسم عالمتك التجاریة، 

ویتیح لك إضافة وسائط غنیة أكثر (مثل مقاطع الفیدیو ومعلومات النص المحسنة) إلى 
 ةصفحات التفاصیل الخاصة بك. قم بزیار

https://brandservices.amazon.eg/?lang=ar-AE


كیفیة توصیل  دلیل المبتدئین للبیع على أمازون
   

 

 كیفیة توصیل المنتجات
 

 مزايا الشحن من قِبل أمازون
أنت تبیع ونحن نشحن. لدى أمازون واحدة من أكثر شبكات الشحن المتطورة في العالم. مع 

أنت تقوم بتخزین منتجاتك في مراكز التلبیة الخاصة بأمازون الشحن من قِبل أمازون، 
ونقوم نحن بتعبئة وتغلیف وشحن المنتجات وتقدیم خدمة العمالء لھذه المنتجات. یمكن أن 
تساعدك خدمة الشحن من قِبل أمازون على توسیع نطاق عملك والوصول إلى المزید من 

العروض السریعة. خدمة الشحن من قِبل العمالء. ستكون منتجاتك مؤھلة للشحن المجاني و
 أمازون بسیطة وذات تكلفة قلیلة.

 

 آلیة عمل الشحن من قِبل أمازون
قم بإعداد منتجاتك لتكون "جاھزة للتجارة اإللكترونیة"، بحیث یمكن نقلھا بأمان حتى  .1

 تصل إلى أیدي العمیل.

 للبیع. اشحن المخزون الخاص بك إلى أمازون. وسیتم مسحھ ضوئیاً وإتاحتھ .2

 مع كل طلب، تقوم أمازون بتغلیف وشحن المنتج إلى العمیل مباشرة. .3

 یتعامل فریق خدمة العمالء في أمازون مع األسئلة وطلبات اإلرجاع والمبالغ المستردة. .4

 

 تحديد خیار الشحن الصحیح
لدى بائعي أمازون خیارین لتوصیل طلبات المتسوقین: یمكنك القیام بذلك بنفسك، عن طریق 

االحتفاظ بمخزونك وشحن المنتجات إلى العمالء (الشحن من قِبل التاجر)، أو جعل أمازون تتحمل 
مسؤولیة التغلیف ووضع الملصقات وشحن المنتجات من خالل الشحن من قِبل أمازون. لكل طریقة 

 یجب علیك فقط اختیار الطریقة التي تناسب عملك. -المزایا الخاصة بھا 
 

 طلباتك بنفسكإذا كنت تشحن 
الشحن من قِبل التاجر یعني أنك تخزن وتشحن المنتجات مباشرة إلى العمالء بنفسك. تقدم أمازون 

خدمات التوصیل في الخطوة األخیرة من خالل خدمة الشحن السھل، حیث تقوم شبكة أمازون 
لشحن الموثوقة من شركاء الشحن بجمع السلع من متجرك أو مستودعك. یمكنك أیضاً اختیار ا

الذاتي، حیث تقوم باستخدام خدمات الشحن الخاصة بك. تفرض أمازون رسوم الشحن بناًء على فئة 
 المنتج وخدمة الشحن المحددة من قِبل العمیل، ثم تقدم لك المبلغ على شكل رصید شحن.

  ھناقم بزیارة الدروس التعلیمیة إلدارة الطلبات لخدمة الشحن السھل والشحن الذاتي 

 
 

 
لشحن من قِبل رسوم استخدام ا 

 )FBAأمازون (
ھناك نوعان من رسوم الشحن من قِبل أمازون: رسوم الشحن (والتي یتم 

 فرضھا لكل وحدة مباعة وتشمل اختیار وتغلیف طلباتك والشحن
واالستالم وخدمة العمالء وإرجاع المنتجات) ورسوم تخزین المخزون (التي 

الذي یتم االحتفاظ بھ في یتم تحصیلھا شھریاً، وتستند إلى حجم المخزون 
 مستودع أمازون). لمزید من المعلومات، راجع

 .صفحة رسوم الشحن من قِبل أمازون وھیكل األسعار

https://sellercentral.amazon.eg/learn/courses?ref_=su_courses_ca29134f6-03a8-40d0-9f02-0aa27c6e4611_m3c292f43-2493-4be0-8b6c-17a442d24769&moduleId=3c292f43-2493-4be0-8b6c-17a442d24769&modLanguage=English
https://sell.amazon.eg/ar/pricing
https://sell.amazon.eg/ar/pricing
https://sell.amazon.eg/ar/pricing
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 ت أوليجرألقد 
عملیة بیع. ما ھي 

 الخطوة التالیة؟
 إدارة أعمالك على أمازون

عملیة البیع األولى عالمة فارقة كبیرة، ولكنھا مجرد بدایة لفرص نموك في البیع على تمثل 
أمازون. بمجرد بدء عمل متجرك، ھناك بعض األشیاء الھامة التي یجب أخذھا في عین 

 االعتبار.
 
 

 مقاییس األداء
 (ولماذا ھي مھمة)

تسوق سلسة یعمل بائعو أمازون على مستوى عاٍل حتى نتمكن من توفیر تجربة 
ومبھجة. نحن نسمیھا ھوس العمالء، وبصفتك بائعاً على أمازون، فإن ذلك یعني 

 مراقبة ھذه المقاییس الرئیسیة:
 

معدل عیب الطلب (مقیاس لمعاییر خدمة العمالء للبائع): <  ●
1% 

 %2.5معدل اإللغاء المسبق للشحن (یتم إنشاؤه من البائع قبل الشحن): <  ●

الطلبات التي تشحن بعد التاریخ المتوقع): < معدل الشحن المتأخر ( ●
4% 

 
 لوحة صحة الحساب.یمكنك مراقبة أدائك والتأكد من تحقیق أھدافك في 

 
 

 تقییمات المستخدمین
جزًءا ال یتجزأ من تجربة التسوق على أمازون، وھي  تعتبر تقییمات المستخدمین للمنتجات

تفید كالً من المستخدمین والبائعین. تأكد من أنك على درایة بالطریقة الصحیحة والطریقة 
 الخاطئة للحصول على المزید من تقییمات المنتجات وتجنب انتھاكات السیاسة.

 
 

 جامعة البائعین
جامعة البائعین عبارة عن مصدر عبر اإلنترنت من أمازون، یحتوي 

على مقاطع فیدیو خطوة بخطوة ودروس تعلیمیة وتدریب لمساعدة 
 .أصحاب األعمال على بدء (وتنمیة) أعمالھم على أمازون

 
 .الیوم التعلم وابدأ البائعین جامعة بزیارة قم

 
 

 

https://sellercentral.amazon.eg/performance/dashboard?ref=sp_st_nav_sphachlt
https://sellercentral.amazon.eg/learn/ref=xx_su_dnav_xx
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 فرص نمو األعمال
 

 العروض الترویجیة والكوبونات
وتعد العروض الترویجیة حافزاً إلجراء عملیة شراء اآلن. ھناك أنواع یرغب العمالء في التوفیر، 

 .  لفة من العروضمخت
 
 

 حافظ على السیطرة على تغیرات األسعار
قم بإعداد قواعد التسعیر التلقائي مجاناً، مما یساعدك في الحفاظ على قدرتك التنافسیة في السوق. 

 لمعرفة المزید. الفیدیوشاھد ھذا 
 

 ع العالميالتوس
یعد البیع عالمیاً خطوة كبیرة ألي عمل تجاري. وھذا یعني مئات المالیین من العمالء الجدد 
واحتمال زیادة كبیرة في المبیعات. ینطوي التوسع العالمي على الكثیر من األمور، ولكن مع 

نتجاتك أمام البیع العالمي من أمازون، یمكنك استخدام البنیة التحتیة العالمیة ألمازون لعرض م
 جمھور عالمي.

 
عندما یحین الوقت لنقل نشاطك التجاري إلى المستوى التالي، استخدم البیع العالمي من 

أمازون إلدراج منتجاتك وبیعھا في أي متجر من متاجرنا عبر اإلنترنت في منطقة الشرق 
 األوسط وشمال أفریقیا وأوروبا وآسیا وأمریكا الشمالیة.

 فقطھذه ھي البدایة 
اللحظة التي تبیع فیھا على أمازون ھي اللحظة التي یمكنك فیھا البدء في تنمیة نشاطك التجاري 

على أمازون. بمجرد إطالق نشاطك التجاري، تمتلك أمازون أدوات لمساعدتك في نقل عملك إلى 
 المستوى التالي (أو المستویات التالیة).

 

 اإلعالن
جدیدة للوصول إلى المتسوقین وإشراكھم، بغض النظر عما إذا تخلق حلول أمازون اإلعالنیة طرقاً 

 كانوا قد بدؤوا للتو في مقارنة المنتجات، أو على استعداد إلجراء عملیة شراء.
تظھر اإلعالنات في المكان الذي سیراھا المستخدمون (مثل الصفحة األولى من نتائج البحث أو 

 صفحات تفاصیل المنتج).
 

 لول إعالنیة، ویمكن الوصول إلیھا جمیعاً من خالل مركز البائع.تقدم أمازون ثالثة ح
 

 المنتجات الممولة .1
المنتجات الممولة ھي إعالنات لقوائم المنتجات الفردیة على أمازون، لذلك فھي تساعد في 
زیادة فرص الوصول إلى المنتج (ومبیعات المنتجات). تظھر على صفحات نتائج البحث 

 وصفحات تفاصیل المنتج.

 العالمات التجاریة الممولة .2
تعرض العالمات التجاریة الممولة محفظة منتجك وعالمتك التجاریة. وھي عبارة عن 
من  3إعالنات نتائج البحث وتحمل شعار عالمتك التجاریة وعنواناً مخصصاً وما یصل إلى 

 منتجاتك.

 متاجر أمازون .3
التجاریة الفردیة التي المتاجر ھي وجھات تسوق مخصصة متعددة الصفحات للعالمات 

تتیح لك مشاركة قصة عالمتك التجاریة وعروض المنتجات. (وأنت ال تحتاج إلى أي خبرة 
 في الموقع الستخدامھا.)

. 

https://sellercentral.amazon.sa/learn/courses?moduleId=237030c5-6f04-4afc-a661-f18be40e16fc&sid=SU-SEARCH-734bd4e7-7b7a-4b18-9cc3-5e6a9b58e3b4&modLanguage=English&videoPlayer=airy&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=ar_AE&languageSwitched=1
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ذي يجعلك ما ال
 اً؟بائعاً رائع

 قائمة مرجعیة للنمو
توجد فرص النمو في كل مكان من حولك، ولكن إلیك بعض األشیاء التي یمكنك تجربتھا في 

 یوماً كبائع على أمازون. 90أول 
 
 

 مراقبة صحة حسابك في مركز البیع 

 

 خیارات توصیل رائعة للمنتجات التي تشحنھا من تلقاء نفسك استخدام الشحن من قِبل أمازون وتقدیم 

 

 اإلعالن عن منتجاتك أو تقدیم عروض وكوبونات 

 

التسجیل في سجل العالمات التجاریة وإنشاء محتوى عالمة تجاریة محّسن 
 

 

 توسیع مجموعة منتجاتك من خالل إدراج المزید من المنتجات

 مركز البیعاستخدام أداة أتمتة التسعیر في  

 يوماً  90أول 
 ً  األشھر الثالثة األولى بعد إطالق عملك على أمازون تعد وقتاً مھما

 للممارسات التي من شأنھا تعزیز أدائك من اآلن فصاعداً.
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