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مزا�ا البيع ع� أمازون

.االستفادة من إمكان�اتك إ� أق� حد مع أدوات التحل�ل المجان�ة من أمازون
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ي أي وقت
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.الخاصة بناات الشحناستخدام شبك
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مقدمة عن ك�ف�ة إ�شاء حساب بائع



متطلبات تسجیل حساب البائع

الممثل القانوني لحساب األعمال حساب األعمال حساب فردي

ن تكون یجب أ(اإلقامة للممثل القانوني /بطاقة الھویة الوطنیة
)صالحة

یجب أن تكون (اإلقامة للمالك /بطاقة الھویة الوطنیة 
)صالحة

یجب أن تكون (اإلقامة للمالك /بطاقة الھویة الوطنیة 
)صالحة

فس الملف الرخصة التجاریة التجاریة والتوكیل مرفقین في ن
PDFبصیغة 

ك الرخصة التجاریة التي یجب أن تحتوي على اسم المال
PDFبصیغة 

أكید بطاقة ائتمان أو فاتورة مرافق لت/ كشف حساب بنكي
PDFعنوان المالك بصیغة 

على عنوان برید إلكتروني للعمل التجاري أو حساب عمیل
أمازون

على عنوان برید إلكتروني للعمل التجاري أو حساب عمیل
أمازون

على عنوان برید إلكتروني للعمل التجاري أو حساب عمیل
أمازون

)رةحیث یمكننا الوصول إلیك مباش(رقم الھاتف الفعّال  )رةحیث یمكننا الوصول إلیك مباش(رقم الھاتف الفعّال  )رةحیث یمكننا الوصول إلیك مباش(رقم الھاتف الفعّال 



مقدمة حول كیفیة إنشاء حساب البائع



مقدمة حول كیفیة إنشاء حساب البائع

:یرحى اتباع الخطوات التالیةلبدء عملیة إنشاء حساب البائع على أمازون، 
sell.amazon.eg: اذھب إلى موقع •

]  سجل اآلن[اضغط على •

:یھاالمعلومات التي یمكنك العثور علأھمإمكانیة الوصول إلى الكثیر من المعلومات التي ستساعدك على فھم أمازون بشكل أفضل، إلیك سیمنحكھذا الموقع

.جددعن البیع على أمازون، تكالیف البیع، الشحن والتخزین، باإلضافة إلى دلیل البائعین العامة معلوماتتمنحك ھذه الصفحة : البیع عبر االنترنت•

.أدوات و برامج أمازون التي تساعدك في تتبع عملك و تطویره على أمازون: تنمیة عملك•

.جدول الرسوم لطرق البیع المختلفةمعلومات عامة حول : الرسوم و التسعیر•

.إمكانیة الوصول الى المعلومات المتاحة على جامعة البائعین، االسئلة االكثر شیوعاً و الندوات التدریبیة القادمة و المسجلة: تعلم•

https://sellercentral.amazon.eg/


:تحتاج إ� إضافة المعلومات التال�ة،ق�امك ب��شاء حساب بائع جد�د ع� أمازونعند
.أدخل اسمك ع� الموقع1.
ي الذي ت��د استخدامه للتسج�ل أو إذا كان لد�ك حس2.

وين �د اإلل��ت ياب أدخل عنوان ال�ب مش�ت
.�مكنك استخدامه إل�شاء حساب بائعع� أمازون 

)أحرف6الحظ أن كلمة المرور �جب أن تكون ع� األقل (أدخل كلمة مرور 3.

.أعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك ألغراض التأ��د4.

ا� اضغط ع�  ي إ�شاء حساب "أخ�ي
ك إل�مال معلومات �سج�ل الدخول الخاصة ب" أمازونلك �ن

.واالنتقال إ� الخطوة التال�ة

!عمل�ة البدء �س�طة



نا عن عملك أخ�ب



نوع الحساب

:اختر نوع حسابك كما یلي
.)تمثل شركة/ إذا كنت تسجل كفرد وال تملك (حساب البائع الفردي•

)إذا كنت تسجل كشركة تجاریة وكان لدیك رخصة تجاریة(حساب بائع أعمال•
إذا قمت بإنشاء حساب بائع أعمال، یجب علیك إدخال اسم عملك التجاري كما ھو 

.مسجل على الرخصة التجاریة

ثمحلول األعمال لخدمات أمازون اقرأ اتفاقیة 
.لقبولھا" الموافقة والمتابعة"اضغط على 



النشاط التجاريمعلومات

أدخل كافة المعلومات المطلوبة حول عملك التجاري 
.البلد والمدینة والمنطقة والعنوان•

لى الذي سیظھر عالمتجریشیر إلى اسم (العرضاسم •
.)موقع الویب والذي سیراه العمالء

رقم الھاتف•
عند إدخال رقم الھاتف، تأكد من اختیار بلد شركة 

تحقق الھاتف الجوال الخاص بك، واستناداً إلى خیار ال
الة من اختیارك سوف تتلقى إما مكالمة ھاتفیة أو رس

.نصیة قصیرة للتحقق من رقم ھاتفك

.“حفظ ومتابعة"ثم اضغط على 



عنوان االستالم
ظ حف"ثم اضغط على ة أخرى تحقق من عنوان االستالم مر

.“ومتابعة



معلومات الدفع
كون ست(یرجى إضافة معلومات بطاقة االئتمان الخاصة بك 
لخصم بطاقة االئتمان مطلوبة كطریقة دفع سیتم استخدامھا

ثم "حفظ"والضغط على ) المبالغ مقابل أي خدمات تطلبھا
".  حفظ ومتابعة"

أو
ا لم إذ" تخطي اآلن"یمكنك تخطي ھذه الخطوة بالضغط على 

.قًاتكن ھذه المعلومات متوفرة لدیك ویمكنك إضافتھا الح
.غیر مقبولة على أمازونالحساب البنكيالحظ أن بطاقات *



معلومات عن المنتج
اعدنا اضافة معلومات اكثر عن المنتجات الخاصة بك ستس
انشاء على توفیر الدعم المناسب لك خالل عملیة تسجیل و

الحساب
ي في ھذه الخطوة نحن نسألك ما إذا كانت منتجاتك تحتو

.على الباركود أم ال
تحتوي على منھاأو بعضنعماختیاركإذا كان•

ضتعرتحتاج إلى اختیار كیف ترید أن : باركود
.منتجاتك

إلى تحتاج: تحتوي على باركودال اختیاركإذا كان•
تك إخبارنا إذا كنت تضع عالمة تجاریة على منتجا

.جاتكومن ثم اختیار كیف ترید أن تقوم بإدراج منت

ق یرجى مالحظة أنھ یمكنك تخطي ھذه الصفحة عن طری* 
.“تخطي اآلن"الضغط على 



قم باعداد متجرك 

یعھا، في ھذه الخطوة، نسألك عن نوع المنتجات التي ترید ب
.یمكنك اختیار فئاتك من ھذه الصفحة

یرجى مالحظة أن اختیار فئة ھنا لن یمنعك من إضافة* 
.فئات أخرى في المستقبل



التحقق من اله��ة

ھو و-ویرید عمالؤنا وجھة موثوق بھا حیث یمكنھم شراء مجموعة واسعة من السلع . في أمازون، العمالء ھم أولى اھتماماتنا: األمر لیس سراً 
.  العمالء في العالمنحن نبحث دائماً عن طرق إلضافة قیمة لعمالئنا وأن نكون أكثر شركة ترتكز على خدمة. ما یجعل البائعین مثلك مھمین للغایة

.وبصفتك بائعاً في أمازون، فإنك تشارك في تقدیم منتجات وأسعار أفضل وتجربة تسوق من الدرجة األولى للعمالء



معلومات التحقق من الھویة

في ھذه الخطوة نرید منك التحقق من نوع الحساب 
الذي ترید إنشاءه، والذي سیقرر نوع المعلومات 

.والمستندات التي سنطلب منك تقدیمھا
د حدد البلد الذي یقع فیھ عملك التجاري واختر أح

الخیارین المتاحین للتحقق من ھویة مالك الحساب

ن تأكد من اختیار الخیار الصحیح حیث ال یمك•
.تغییره بمجرد إرسالھ



معلومات التحقق من الھویة للبائعین األفراد

أنت ، ف)أنا المالك الوحید أو جھة االتصال لھذا الحساب(إذا قمت بتحدید 
:بحاجة إلى إدخال المعلومات التالیة

.ةرقم الھویة الوطنیة أو رقم اإلقامة الذي یطابق الرقم على الھوی1.

).لًحایجب أن یكون الرقم صا(تاریخ انتھاء الصالحیة بالمیالدي 2.

.بلد اإلصدار3.

كما ھو (واسم العائلة ) اختیاري(االسم األول واالسم األوسط 4.
).مكتوب في الھویة

.)سنة أو أكثر18یجب أن یكون (تاریخ المیالد بالمیالدي 5.

.تأكید عنوانك السكني6.

".إرسال"بعد تأكید كافة المعلومات، اضغط على 7.



مستندات التحقق من الھویة للبائعین األفراد

:بالنسبة للحسابات الفردیة، یرجى إرفاق ما یلي
مات صورة من بطاقة الھویة الوطنیة أو بطاقة اإلقامة، التي تطابق المعلو•

ع التي أضفتھا في الخطوة السابقة، إن لم تكن مطابقة، یمكنك الرجو
.“تعدیل المعلومات"والتعدیل، إذا لزم األمر، بالضغط على 

.  نوانككشف حساب بطاقة ائتمانیة حدیث للتحقق من ع/كشف حساب بنكي•
ه یمكنك إخفاء أي معلومات سریة مثل الحركات، حیث أننا بحاجة إلى ھذ

.المعلومات للتحقق من عنوان مالك الحساب
ً 180الحد األقصى (أو یمكنك تحمیل فاتورة مرافق حدیثة • مثل ) یوما

.)الكھرباءأوفاتورة المیاه(

.“إرسال"اضغط على 



معلومات التحقق من الھویة لحسابات الشركات

ن ، أدخل المعلومات التالیة وتأكد م)أقوم بإدارة ھذا الحساب نیابة عن شركة أو مشروع(إذا قمت بتحدید 
.تطابق المعلومات مع البطاقة ومستندات الشركة التي ستقوم بإرفاقھا ثم قم بإرسالھا

.رقم الھویة الوطنیة أو رقم اإلقامة الذي یطابق الرقم على الھویة1.

).یجب أن یكون الرقم صالًحا(تاریخ انتھاء الصالحیة بالمیالدي 2.

.بلد اإلصدار3.

).كما ھو مكتوب في الھویة(واسم العائلة ) اختیاري(االسم األول واالسم األوسط 4.

.)سنة أو أكثر18یجب أن یكون (تاریخ المیالد بالمیالدي 5.

.اسم العمل التجاري كما ھو مكتوب على الرخصة التجاریة6.

).XXXXال تكتب (رقم رخصة األعمال كما ھو مكتوب على الرخصة التجاریة 7.

.تأكید عنوانك السكني8.

".إرسال"بعد تأكید كافة المعلومات، اضغط على 9.

.إلى مالك الشركة أو أحد الشركاء الذین ورد اسمھم في الرخصة التجاریةالمدیر أو الممثل یشیر 

بغرض البیع إلى شخص لدیھ تفویض قانوني من الشركة الستخدام الرخصة التجاریةالممثل القانوني یشیر 
.على أمازون

"إرسال"اضغط على 



مستندات التحقق من الھویة لحسابات الشركات

:بالنسبة لحسابات األعمال، یجب إرفاق المستندات التالیة
.اإلقامة لمالك الشركة أو الممثل القانوني/صورة من بطاقة الھویة الوطنیة•

.PDFنسخة واضحة من الرخصة التجاریة التجاریة بصیغة •

نسخة من (إذا كنت ممثالً قانونیا للشركة، أرفق الرخصة التجاریة والتوكیل •
.PDFعلى حد سواء في ملف واحد بصیغة ) شھادة التفویض من الشركة

.“إرسال"اضغط على •



األمور التي یجب فعلھا واألمور التي یجب تجنبھا
:األمور التي یجب فعلھا

خصة بطاقة االئتمان أو فاتورة المرافق أو ر/ بطاقة الھویة وإما بیانات البنك 1.
.نیرجى التأكد من تقدیم كال المستندی. العمل إلزامیة حسب نوع الحساب

ك ، كما یجب أن تكون المستندات المقدمة صادرة حسب البلد الذي یقع فیھ عمل2.
.  ھناھو مذكور 

.یجب أن یتم تحمیل بطاقة الھویة من كال الجانبین3.

.یجب أن یكون كشف الھویة والبنك أو بطاقة االئتمان ساري المفعول4.

انتھاء یجب أن یحتوي المعرف على االسم وتاریخ البیث ورقم الھویة وتاریخ5.
.الصالحیة والتوقیع

.یجب أن یكون المعرف وكشف الحساب المصرفي واضحین6.

.یجب أن تكون بطاقة الھویة صادرة عن جھة حكومیة تحمل صورة شخصیة7.

.یوًما180نقبل كشف حساب بنكي أو بطاقة ائتمان ال یتجاوز تاریخھا 8.

.یجب أن یحتوي بیان البنك أو بطاقة االئتمان على معلومات كاملة9.
ن على یجب أن یحتوي كشف الحساب المصرفي أو كشف حساب بطاقة االئتما10.

.اسم البنك والشعار والعنوان واسم صاحب الحساب
یجب أن یكون كشف الحساب المصرفي أو كشف حساب بطاقة االئتمان 11.

.PDFوالرخصة التجاریة في شكل 

:األمور التي یجب تجنبھا
.ديیجب أن یكون تاریخ انتھاء الصالحیة وتاریخ المیالد بالتقویم المیال1.
.مروریجب أال یكون كشف الحساب المصرفي أو بطاقة االئتمان محمیًا بكلمة2.
.ونيال ترسل صورة بطاقة االئتمان أو الحساب البنكي عبر البرید اإللكتر3.
ال تقم بتحمیل صورة لبطاقة االئتمان أو الخصم أو الحساب المصرفي4.
.ء أو الماء فقطیرجى تقدیم فواتیر الكھربا. فواتیر الھاتف واإلنترنت غیر مقبولة5.
ما تم یجب أن یتطابق تاریخ المیالد أو انتھاء الصالحیة على بطاقة الھویة مع6.

.إدخالھ من معلومات
.الھویة وكشف الحساب المصرفي یجب أال تكون لقطة شاشة7.
.یجب أال تكون الھویة وكشف الحساب المصرفي غیر مقروءین8.
.ال ینبغي العبث بالمعرف وكشف الحساب المصرفي9.

حقق یمكنك الضغط على المساعدة للحصول على معلومات إضافیة حول الت*
.من ھویة البائع



تفعیل الحساب

ي أمازون جمیع بمجرد إضافة جمیع المعلومات المطلوبة وتحمیل جمیع المستندات المطلوبة، سیراجع فریق التحقق من ھویة البائع ف
.أیام عمل3-2المعلومات والمستندات وعادة ما تستغرق ھذه العملیة ما بین 

رد منا حول تأكد من االستمرار في التحقق من البرید اإللكتروني الخاص بك بعد االنتھاء من إرسال طلب البیع لتحصل على* 
.طلبك

یع، وتأكد من في حالة الرفض، تحقق من البرید اإللكتروني الذي تلقیتھ ثم قم بتسجیل الدخول إلى حسابك من خالل مركز الب*
.إصالح أسباب الرفض المذكورة

.شاشةفي أسفل ال" الحصول على الدعم"ألي استفسارات أو معلومات إضافیة، تأكد من االتصال بدعم البائع من خالل خیار *



2021

!كتھانینا على استكمال حساب البائع الخاص ب

اآلن دعنا نقدم لك مركز البائع الخاص ب امازون



مقدمة إ� مركز البائع و ك�ف�ة البدء



عائمركز الب
 ع� أمازون والتحقق من ه��تك، س�كون لد�ك حق الوصول إ� حساب مركز الب

�
.كع الخاص بائبمجرد االنتهاء من التسج�ل باعتبارك بائعا

لى إدارة وھو بمثابة لوحة التحكم الرئیسیة لحسابك، حیث یمكنك العثور على جمیع األدوات لمساعدتك ع.ھو البوابة لكل شيء یتعلق بالبیع على أمازونالبائعمركز 
.ریلكثحسابك، ھنا ستكون قادراً على إدراج المنتجات وإدارة الطلبات والتواصل مع المشترین والحصول على معلومات حول أدائك كبائع وغیر ذلك ا



أھم األشیاء التي یجب التحقق منھا بعد تفعیل حساب البائع الخاص بك

:ھنا یمكنك تحدیث ما یلي: معلومات حساب البائع•
.معلومات الحساب البنكي-
.معلومات األعمال ومعلومات الشحن واإلرجاع-
.المعلومات الضریبیة ومیزات أخرى للملف الشخصي للبائع-
.إعدادات العطلة-

.ھنا یمكنك تحدیث أو تغییر بیانات تسجیل الدخول: إعدادات تسجیل الدخول•

.ھنا یمكنك تخصیص صفحات عن عملك: معلوماتك وسیاساتك•

.المنتجاتدعموإعداداتالواردةالشحناتإعداداتتعدیلیمكنكھنا :أمازونبلقإعدادات الشحن من •



معلومات الحساب

معلومات الحساب هو خ�ار من شأنه أن �ساعدك ع� تحد�ث المعلومات 
:التال�ة

كشف(هنا �مكنك تحد�ث طرق اإل�داع الخاصة بك : معلومات الدفع1.
).بطاقة االئتمان(، طرق الدفع )حساب بن�ي 

بعملك هنا �مكنك تحد�ث أي معلومات تتعلق: النشاط التجاريمعلومات 2.
...، إلخ)اسم المتجر(عنوان العمل، االسم الذي ستم عرضه : مثل

معلومات عنوان هنا �مكنك تحد�ث: معلومات الشحن و المرتجعات3.
.إعدادات الشحن، إعدادات الشحن السهل,المرتجعات



معلومات الحساب
�بة الق: �بةمعلومات ال�ض  ض �ض ا، و�موجب قوانني ا محل�� �مة المضافة بصفتك بائع�

�بة الق�مة المضافة إذا تج ي استحقاق �ض
اوزت الق�مة الم��ة، �جب عل�ك التسج�ل �ض

�بة وكذلك المعفاة(اإلجمال�ة لتور�داتك  د والواردات داخل م� ح) الخاضعة لل�ض
ي أي سنة مال�ة أو بجزء منها، وعل�ه �جب عل.ج500,000التسج�ل البالغ 

�ك م م�ي �ض
ي موعد أقصاە 

�بة الق�مة المضافة، �ض ي استحقاق �ض
ا من تار�ــــخ الوصول 30التسج�ل �ض يوم�

.إ� حد التسج�ل

ي م� 
�بة الق�مة المضافة �ض ي استحقاق �ض

، �جب عل�ك إذا لم تكن ُمَسّجً� بالفعل �ض
 المطالبة مراقبة ق�مة مب�عاتك ووارداتك �شكل مستمر الست�عاب إذا ما كانت تؤدي إ�

ي م�
�بة الق�مة المضافة �ض ي لم��د من راجع مستشارك ال�ض . بالتسج�ل الستحقاق �ض �يب

.  المعلومات

ثال، ع� سب�ل الم(إذا كنت غ�ي قادر ع� شحن الطلبات ألي سبب : حالة العرض
، )حاالت الطوارئ العائل�ة أو الطقس العاصف أو الذهاب إ� عطلة أو إجازة، وغ�ي ذلك

ك من سيؤدي هذا إ� إزالة جميع عروض. غ�ي مفعلف�مكنك تغي�ي حالة عروضك إ�
ي غضون ساعة واحدة

كان لد�ك إذا .صفحات تفاص�ل المنتجات بأمازون ونتائج البحث �ض
ي الشحن من قبل أمازون، فإنها ستظل مفعلة ع� أمازون

غي�ي حالة �مكنك ت. أي عروض �ض
.العروض لجميع عروضك، أو ألسواق بيع محددة فقط

.مفعلعندما تقوم ب�عادة تغي�ي حالة العروض مرة أخرى إ�*

ا للبيع مرة أخرى، قم ب�عادة تغي�ي حالة العروض مرة أخر * ى عندما تكون مستعد�
ي غضون ساعة واحدةمفعلإ�

.، وستظهر عروضك �ض



المعلومات والس�اسات الخاصة بك

استخدم هذە الصفحات إلضافة محتوى مخصص حول
عملك التجاري وس�اساتك إ� موقع ال��ب الخاص 

.بأمازون

إعدادات الشحن من قِبل أمازون
ھنا یمكنك تعدیل إعدادات الشحنات الواردة وإعدادات دعم 

.المنتجات



:إعدادات �سج�ل الدخول

لدخول إذا كنت ترغب في تغییر بیانات تسجیل ا: إعدادات تسجیل الدخول
الخاصة بك مثل البرید اإللكتروني أو كلمة المرور، یمكنك الذھاب إلى

.إعدادات تسجیل الدخول وتحدیث المعلومات من ھناك

یت إذا نسیت كلمة المرور الخاصة بك، یمكنك الضغط على خیار نس: مالحظة* 
كلمة المرور، ثم في صفحة مساعدة كلمة المرور یمكنك إدخال عنوان البرید

ا یمكنك اإللكتروني أو رقم الھاتف الجوال المرتبط بحسابك وسوف تتلقى رمزً 
.إدخالھ إلعادة تعیین كلمة المرور
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الدعم والمساعدة

32

الدعم

أمازونبائعمساعدة

معینةموضوعاتفيتعمق
أمازونعلىبالبیعتتعلق .

شبكة مزّود الخدمات

(SPN)الخدمةمزودشبكة
والذینبھمالموثوقالثالثالطرفخدماتلموفريسوقعنعبارة

.أمازونعلىوتنمیتھاوإدارتھاأعمالكإطالقعلىسیساعدك
.

البائعینجامعة

الموجودةالبیعأدواتأتقن
مقاطعبمساعدةتصرفكتحت

نابالخاصةالتعلیمیةالفیدیو .



م البيع اليو ابدأ 

Sell.amazon.eg
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