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  -المقدمة: 
الجمیع یتجھ لسوق التجار االلكترونیة، والجمیع یفكر في البدء بمثل ھكذا مشروع، البعض من اجل منتجاتھ 

ولكن جمیعھا تصب الخاصة واألخر من اجل منتجات یشتریھا ویبیعھا، وغیرھا من األھداف واالتجاھات 
 في مجملھا على الربحیة.

 وھناك طرق مختلفة للخوض في بحر التجارة االلكترونیة، منھا على سبیل المثال:

إنشاء موقع متخصص بالبیع المباشر للمنتجات، وھنا یبدأ مشوار البحث والتطویر وإیجاد األلیات  •
الموقع االلكتروني، وخالفة من المناسبة للدفع االلكتروني، وحلول التوصیل والشحن، وتأمین 

مدخالت وأدوات ھذه األسواق والمواقع التجاریة من اجل النجاح وتحقیق األرباح، ناھیكم طبعاً عن 
 تأمین المنتجات المباعة،

أما الطریقة األخرى فھي االنطواء تحت منصة تقدم جمیع ھذه الحلول، وما علینا غیر تأمین  •
االلكترونیة (الموقع) الذي یقوم ھو بتأمین األدوات الخاصة  المنتجات وعرضھا ضمن تلك المنصة

 بالعرض والتسویق فالبیع ثم التحصیل. 

 وھناك عدة أنواع من البائعین الذین یستفیدون من ھذه المواقع أو المنصات الربحیة:

 من لدیھ عدد منتجات محدود وقلیل ال یستدعي االستثمار في إنشاء سوق إلكتروني مستقل، -1
من یكون صاحب منتجات ذات خصوصیة حرفیة، بمعنى أن یكون من المنتجین المحلیین، أو  -2

أصحاب االعمال والمحالت ذات الحجم المتوسط أو الصغیر، وبالتالي ال یستطیع أو ال یتجرأ على 
 مستقل، االستثمار في موقع تجارة إلكترونیة

اللكترونیة، وال یرغب في صرف الوقت في من لیس لدیة المعرفة الكافیة بأدوات وآلیات التجارة ا -3
 ذلك،

أصحاب المنتجات كثیرة العدد، ولكن یرغب في التركیز على تأمین المنتجات بدالً من الخوض في  -4
 إنشاء السوق الخاص بھ،

من یكون لدیة موقع تجارة إلكترونیة قائم بالفعل، ولكنھ في نفس الوقت یرغب الوصول إلى شریحة  -5
ألسواق االلكترونیة الكبیرة، وبالتالي اتساع نطاق الشریحة المستھدفة وإتاحة أكبر تُتیحھا ھذه ا

 المبیعات من أكثر من نقاط بیع إلكترونیة مختلفة غیر موقع البائع الخاص. 

ن مھناك الكثیر من األسواق العامة االلكترونیة، و
موقع إي العالمي، و  موقع أمازن االسواقھذه 

في الوطن العربي، وتقوم  موقع سوق وكذلك، باي
جمیع ھذه المواقع بتحصیل نسب معینة على أي 
حركة بیعیة تتم من خالل منصتھا، وفي نفس 
الوقت توفر على البائع المجھود الكبیر في ان 

التركیز الكامل یكون لدیة موقع خاص بھ وتجعل 
ل ان المنتجات وشحنھا إلى العمیل حیأمت فيلدیة 

الشراء، وفي نفس الوقت یوفر للعمیل المنصة 
االمنة للشراء والتسوق بأمان وراحة بال بأن 

د من مصداقیتھم باإلضافة لمنتجاتھم ایضاً ، والتأكید على قد تم التأك الموردین وأصحاب المنتجات جمیع
 نزاع مع البائع. حالة وجود أي خالف أوة اموالھ في حمای
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أو األسواق المركزیة  ،)Mall) (مالالسوق الكبیر أو ما یطلق علیة ( مإذاً فمثل ھذه المواقع تقوم مقا
 ع ومشتري باإلضافة لمقدم الخدمة أو السوق االلكترونیةااللكترونیة، وتقدم بیئة ربحیة لجمیع األطراف، (بائ

 ).الجامع بینھما

بإمكان الجمیع االستفادة من ھذه المواقع، وسأحاول ان اضع بین ایدیكم بعض النقاط التي یجب االنتباه لھا 
 المنتجات وبیعھا عبر ھذه المنصات، وسأبدأ بمنصة أمازون.أثناء التعامل وعرض 

 -تنویھ: 
 :نقاط ھامھ منھا یجب التنویھ إلى

ال حاجة للحصول على رخصة تجاریة معینة من قبل الجھات  -1
الرسمیة في الدولة منشاء المنتجات أو الشحن، وال حتى في 

 الوالیات المتحدة االمریكیة.
 ا،برھع المنتجات بیعب التجزئة تجار من للكثیر أمازونیسمح  -2

ددة ات متعزیارب المھتمین المتسوقین من المالیینیقوم  حیث
 ً (كبار الحجم أو  للبائعینكبیرة جداً  فرصة یخلق ھذا ،یومیا

ومن السھولة البدء في بیع المنتجات من خالل  صغارھم)،
 .ساعات غضون فيأمازون 

 جرمت مجرد لیست أمازون أن نتذكر أن ھو الرئیسي الشيء -3
 لتجارةل سوق موقع ، ولكنھ أكبراالنترنت على التجزئةللبیع ب

والمنتجات التي یتم  األعمال حجمو في العالم، اإللكترونیة
 تداولھا یومیا كبیر جداً، أي انھ السوق المركزي األول على االنترنت.

  -للبدئ: معلومات 
 التعامل مع موقع أمازونھناك نوعین من المعلومات یجب تجھیزھا للبدء في 

 -البائع: معلومات  -1
 -منھا: ویحتاج البائع لتجھیز بعض المعلومات قبل البدء في البیع عبر أمازون 

 :تجھیز المعلومات التجاریة
وألن أمازون العالمة التجاریة االلكترونیة األكثر احتراما على االنترنت، فمن المنطقي ان یتم 

 قبل الشركة لجمیع المتعاملین معھا في البیع، ومن ھذه المعلومات:االھتمام بھذه المعلومات من 

 اسم العالمة التجاریة (والتي ستظھر في صفحة البائع للمتسوقین)، -أ
 االسم التجاري القانوني (إن وجد)، -ب
 عنوان البرید االلكتروني لخدمة العمالء، -ت
 رقم ھاتف لخدمة العمالء، -ث
 جات (من أین سیتم الشحن)،عنوان الموقع الفعلي لمكان تواجد المنت -ج
 المعلومات الخاصة بالحساب البنكي. -ح

باإلضافة لھذه المعلومات، على البائع اختیار طریقة الشحن المستخدمة حال االرسال، وكیف سیتم 
 إحتساب أسعار الشحن بالنسبة للعمیل، مثالً: 
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 عر الشحن موحد لجمیع المنتجاتھل س -1
 أم سیكون بحسب الوزن، -2
 القیمة االجمالیة للمنتجات المشتراة أم سیكون بحسب -3

والختیار أفضل طریقة شحن، یجب معرفة سعر الشحن التقریبي لكل منتج بحسب طریقة االرسال 
 مقدماً قبل وضعھا في الموقع، وإن لزم االمر عقد اتفاق مسبق مع شركات الشحن والتوصیل.

ھناك وفي كثیر من األحیان، یرغب المتسوق في أمازون االطالع أكثر عن معلومات البائع قبل الشراء، 
 -على: وھنا یجب إضافة معلومات أخرى في قسم االعدادات، ویحتوي الملف التعریفي الجید ألي بائع 

a. ،شعار البائع أو الشركة 
b.  وتعریف بمن ھو ھذا البائع، عن البائعمعلومات 
c. مفصلة أكثر عن طرق التوصیل والشحن والسیاسات التي یستخدمھا البائع في جمیع  معلومات

 الحاالت،
d.  ،سیاسات البائع العامة، باإلضافة لسیاسات االرجاع واالسترداد 
 

 -المنتجات: معلومات  -2
  -رئیسي: ویحتاج أمازن لمعرفة بعض المعلومات عن كل منتج یباع عبر منصتھا ومنھا بشكل 

)، وال یمكن السماح ألي UPCالعالمي ( رمز المنتج -أ
منتج بالظھور في الموقع بدون ھذا الرمز، وبإمكان 

 أي بائع إنشاء ذلك الرمز لكل منتج بشكل ذاتي،
 ،)SKUرقم وحدة حفظ المخزون أو المنتج ( -ب
 اسم المنتج ووصف المنتج، -ت
مواصفات المنتج على شكل نقاط متتالیة (لتسھیل  -ث

 المعرفة السریعة بمواصفات المنتج)،
قائمة بالكلمات الرئیسیة والمفتاحیة ذات الصلة  -ج

بموصوف وماھیة المنتج (لتسھیل عملیة البحث 
 والوصول للمنتج)،

القسم أو الفئة التي یجب ان یدرج ضمنھا المنتج (وفي  -ح
الغالب تكون ھذه األقسام معدة وجاھزة سلفاً من قبل 

 أمازون).
ھناك خاصیة جمیلة لدى أمازون تستخدم في اإلسراع  -خ

من عملیة إدخال المنتج ووضعھ في الموقع، تعتمد ھذه الخاصیة على رقم تعریفي قیاسي خاص 
)، وھو Amazon Standard Identification Number (ASIN)ازون أو ما یطلق علیھ بـ (بأم

رقم فرید یتم تعیینھ لكل منتج عبر أمازون، ویستخدم في حالة تفضیل البائع إستخدام نفس الصورة 
لخاص بالمنتج المدرج سابقاً في أمازون، وبالتالي یتم إدراج ھذا المنتج بنفس الصورة والوصف ا

والوصف، وتظھر جمیع ھذه المنتجات المتشابھة في الوصف والصورة واالسم عند البحث عنھا، 
 وتختلف فیھا األسعار من بائع إلى آخر بالطبع.
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  -البیانات:طریقة رفع  -3
)، أو XMLالمنتجات وتحدیثھا في امازون بعدة طرق منھا ملفات الـ (یمكن التعامل مع رفع بیانات 

 الملفات النصیة، أو عبر أدوات سطح المكتب أو أداة إرسال البینات عبر االنترنت.

بعد االنتھاء من إعداد جمیع ھذه المعلومات التجاریة منھا أو الخاصة بالمنتجات، یكون إنشاء الحساب ونشر 
سریع بشكل ملحوظ، وتقوم أمازون بمراجعة جمیع الحسابات والمنتجات قبل نشرعھا المنتجات في الموقع 

 بالطبع ولكن ال تستغرق ھذه المراجعات إال بضع ساعات فقط.

 -": خدمة "الوفاء عبر أمازون
تقدم أمازون الكثیر من الحلول والتسھیالت سواء للبائعین أو العمالء المستفیدین، ومن ھذه الحلول ما یطلق 

 -تعنیة: )، فما الذي fulfillment by amazonعلیھ "الوفاء عبر أمازون" أو (

وھي بمختصرھا البسیط، ان یقوم البائع بإرسال كمیات من المنتج المباع إلى مستودعات أمازون الخاصة، 
ریق ط وتقوم أمازون بمراجعتھا ومن ثم تغلیفھا وإرسالھا لكل عمیل یقوم بالشراء الفردي لذلك المنتج (عن

ات ، وبمعنى آخر ان تتم عملیة البیع بضمانأمازون ولیس عن طریق البائع، واحتفاظ البائع بالقیمة بالطبع)
 شركة أمازون.

 

یتم توفیر الجھد والوقت على البائع ومكان التخزین لمنتجاتھ وتقلیل تكالیف االرسال الفردیة علیھ،  وبذلك
 مینھ في حالة الخطاء أو التلف للمنتج عند الشراء من قبل العمیل.وتقوم بتقدیم خدمة تأكید صحة المنتج وتأ

 )ھذا المقطع یوضح وضعیة أحد مستودعات أمازون المتواجدة في أكثر من منطقة وكیف تعمل(

ة من قبل أمازون (حیث تقوم أمازون بفرض ولكن ما ھي االستفادة الحقیقة من ھذه الخدمة غیر المجانی
 رسوم بسیطة على البائع لالستفادة من ھذه الخدمة بالطبع) ؟؟

 

سبب ھذه التفاصیل و  الكُتیبسنناقش باستفاضة ھذه الخدمة ھنا، وسیعرف القارئ في نھایة ھذا 
 ھذه النقطة،،شرح االستفاضة في 
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 -": أمازونمن خدمة "الوفاء عبر االستفادة الحقیقیة 
ارتفاع نسبة المبیعات بشكل ملحوظ لدى جمیع البائعین  -1

المستفیدین من ھذه الخدمة، فعندما تكون المنتجات 
ضمن خدمات "الوفاء عبر أمازون" فإنھا تتأھل بأن 

تكون ضمن العرض الخاص بالعمالء الذي تقدمة 
أمازون كذلك (حیث لم تنسى أمازون خدمة العمالء 

والذي ینص على تقدیم الشحن المجاني والوفاء لھم) 
 25ألي طلب شراء یتجاوز إجمالیة المدفوع عن 

دوالر، وال تتوقف أمازون عند ذلك في خدمة العمالء 
ولكنھا تتعدى إلى تقدیم خدمة التوصیل خالل یومین 
(فقط في أمریكا) فقط لألعضاء أصحاب االشتراك 

لشراء أكثر من منتج بوجود عرض التوصیل ، وبالتالي تحفز العمیل على ا)primeالممیز (
 المجاني،

المركز التجاري الذي ال ینام؛! نعم إنھ أمازون،، والن العمیل وضع منتجاتھ بتصرف مستودعات  -2
ساعھ على مدار السنة، فضمن بذلك إرسال المنتج حال البیع مباشرة وبشكل  24أمازون التي تعمل 

 سریع.
لما المنتج موضوع في مراكز أمازون فتجارتك االلكترونیة تعمل حریة الحركة بالنسبة للبائع، فطا -3

بشكل آلي مثل الطیار اآللي في الطائرات التجاریة، فالمبیعات تأتي والمنتجات ترسل وتشحن 
للعمالء دون الحاجة لتحریك حتى االصبع والضغط على فأرة الكمبیوتر (طبعاً لیست بھذه البساطة 

 الشدیدة، ولكن تقاربھا)
 نمو مستمر للعمل التجاري االلكتروني بأقل التكالیف؛ ن ضما -4

a.  أي انھ وببساطة عداد المنتجات وشحنھاإلحیث ال حاجة لمستودعات تخزین أو موظفین ،
یمكنك العمل من المنزل وإدارة العمل االلكتروني فقط، وبین الفینة واألخرى تقوم بشحن 

 كمیة من المنتجات إلى أمازون.
b. منتجات مباشرة من المصدر المستورد منھ إلى مراكز أمازون دون باإلمكان شحن ال

المرور بنقطة البائع (طبعاً في حالة وثوق البائع بالمنتج 
 والمورد لذلك المنتج)

c.  إنھ نموذج أعمال لتلك التي ترغب في النمو مع تقلیل
 التكالیف الرأسمالیة والتأسیسیة من مستودعات وخالفة

d. خدمة المقدمة من أمازون باإلمكان إستخدام ھذه ال
وإرسال وشحن المنتجات المباعة عبر منصات أخرى 

غیر أمازون مثل إي باي واألسواق األخرى (لم أقم 
 بتجربة ھذه الخدمة من قبل، ولكنھا إحدى الممیزات المذكورة في الخدمة)

e.  ھناك میزة إضافیة تقدمھا أمازون للبائع وذلك لتقلیل تكالیف شحن المنتجات إلى
تودعاتھا، حیث تتیح إمكانیة إرسال المنتجات إلیھا عبر إستخدام حسابات أمازون مس

لالستفادة من الخفیضات الكبیرة التي تحصل علیھا أمازون نفسھا من قبل شركات الشحن، 
ما على البائع إال تحدید حجم ووزن الحزمة أو الصندوق المحتوي على المنتجات وتقوم 

ند االرسال المخفض للبائع، ویتم االحتساب الحقاَ بین البائع أمازون باستصدار ملصق أو س
 وأمازون (خدمة مضافة للتسھیل وتقلیل التكالیف على البائع)

 

 3 من 7 صفحة         عبر موقع أمازون البیع المأمون،، 

 

 



 -": رسوم خدمة "الوفاء عبر أمازون
واالن لنناقش رسوم ھذه الخدمة والتي یتم تحدیثھا أو تعدیلھا بشكل جزئي وبسیط من وقت إلى آخر ولكنھا 

وقع وباإلمكان ت )،أكثر من ھناباإلمكان االطالع على تفاصیل (، ونادراً ما یتم التعدیل علیھا جمل قلیلةمبال
 -ھذه الرسوم كالتالي (بحسب أمازون):

f.  ردوال 1رسوم رفع الطلب وتغلیفھ لكل منتج عند البیع = حوالي 
g.  ًسنت للرطل الواحد 0.46رسوم تطبق على وحدة الوزن (الرطل) = تقریبا 
h. إلیھا تحتاج التي التخزین مساحة من مكعب قدم لكل سنت 0.48 حوالي=  التخزین رسوم 

 -": إستراتیجیات خدمة "الوفاء عبر أمازون
تفادة الوصول ألفضل نتائج االسھناك بالطبع بعض االستراتیجیات التي یجب اخذھا بعین االعتبار من اجل 

من خدمة "الوفاء عبر أمازون"، وأول ھذه االستراتیجیات ھو عدم إرسال مجموعة منتجات مختلفة كانت أو 
شخص آخر یبیع نفس تلك  100من نفس النوع إلى أمازون دون مراجعتھا والتأكد منھا كي ال تتفاجأ بوجود 

 مكن اإلجابة عن األسئلة التالیة لفھم ھذه االستراتیجیة:المنتجات، وللتفكیر االستراتیجي الصحیح ی

i. ما القیمة المضافة التي ستقدمھا بمنتجاتك والتي تجعل من منتجاتك فرید من نوعھا؟ 
j.  ھل تستطیع أن تضیف منتجات لیست موجودة حالیاً في أمازون وبحیث تتمكن من البیع

 دون منافسة كبیرة؟

منتجات فریدة أو مطلوبة مع معرفة الشریحة المستھدفة للعمالء إذا فالمفتاح الحقیقي ھو وجود 
 المحتملین.

 -": رسوم الشحن الخاصة بخدمة "الوفاء عبر أمازون
ھناك الكثیر من المتغیرات عند إحتساب ھذه الرسوم المضافة، ویعتمد ھذه 
االحتساب على نوعیة المنتج وفي أي قسم تمت اإلضافة إلیة، حیث تختلف 

إلى آخر (أي نوعیة المنتج)، ولكن بمجملھا تدور ھذه الرسوم بین من قسم 
أربعة رسوم مختلفة ھي (رسوم معاملة الطلب، رسوم الرفع والتغلیف، 

رسوم الوزن، رسوم التخزین)، وتضاف رسم آخر في حالة كان المنتج من 
 ذوي الحجم الكبیر ویسمى ذلك برسوم المعاملة الخاصة، 

 )من ھذا الرابط باإلمكان االطالع على جمیع ھذه الرسوم(

 

فقط في  39مستودع حو العالم منھا  80وصل عدد مستودعات أمازون إلى ما یقارب الـ  -معلومة سریعة:
 أمریكا (الرقم تقریبي)

 

 

 3 من 8 صفحة         عبر موقع أمازون البیع المأمون،، 

 

 

http://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/pricing.htm
http://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/pricing.htm
http://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/pricing.htm
http://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/pricing.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com%23Fulfillment_and_warehousing
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com%23Fulfillment_and_warehousing


 -البیع بدون خدمة "الوفاء عبر أمازون": 
ھنا؛ ھل یجب على البائع االشتراك في خدمة "الوفاء عبر أمازون" ام یستطیع البیع  نفسھویطرح السؤال 

 بدون ھذه الخدمة؟؟

بالتأكید یستطیع البائع ذلك، وال تلزم أمازون أحد باستخدام ھذه 
الخدمة المضافة منھا، وبقدر ما ھو جید ھو لیس بالسیئ ایضاً ، 

لون ھم من الذین یفضوبالنسبة للمشتري (العمیل) فھناك الكثیر من
التعامل مع أمازون مباشرة (تقریباً) بدالً من التعامل مع أكثر من 

بائع، ولكن ھناك میزة رائعة سواء إشترى العمیل من التاجر 
مباشرة أو عبر خدمة الوفاء، فال تزال جمیع المنتجات موثقة 

ومأمنھ عن طریق أمازون، ویھتم ویناضل الباعة جمیعھم على 
ن ھذه السوق المركزي والمحافظة على أعالء درجات البقاء ضم

التقییم من العمالء (من اجل استمراریة البیع وتحقیق االرباح) باإلضافة لرقابة أمازون على جمیع الحركات 
البیعیھ والمعامالت التي تمر عبر سوقھا وتطبیقھا الصارم لسیاسات خدمة العمالء، وبذلك حقق أمازون ھذا 

 النجاح الكبیر.

 -أمازون: أنواع الحسابات في موقع 
ھناك نوعین من الحسابات لدى أمازون (والقصد ھنا بالحسابات في مجمل الحدیث؛ أي الحسابات التجاریة 

 الخاصة بالتجار البائعین، ولیس على العمالء المشترین):

 المقارنة بین أنواع حسابات أمازون

 الحسابممیزات نوع  الحساب الفردي الحساب االحترافي

لمن یخطط بیع عدد منتجات أكثر من 
 منتج في الشھر 40

لمن یخطط بیع عدد منتجات 
منتج في الشھر 40أقل من   

 نوعیة الخطة

 في الشھر  39.99$
 الرسوم الشھریة ال یوجد رسوم شھریة (الشھر األول مجاني)

ال توجد رسوم بیع على كل منتج، 
ولكن یتم إحتساب رسوم التوجیھ 

(سیتم ورسوم االغالق المتغیرة 
 توضیحھا الحقاً)

سنت لكل منتج، مضاف  0.99
إلیھا رسوم التوجیھ ورسوم 

 (سیتم توضیحھااالغالق المتغیرة 
 الحقاً)

 رسوم البیع

✓ ✓ 
 جدیدة منتجات إضافة على القدرة

 المصورة النشرة إلى وإضافتھا
 الخاصة بـ أمازون

 

 3 من 9 صفحة         عبر موقع أمازون البیع المأمون،، 

 

 



✓ ✓ 
إتاحة خدمة "الوفاء عبر أمازون" 

ین مع خدمات كللعمالء المشتر
 الشحن

✓ x  إستخدام أدوات مختلفة لرفع
 بیانات المنتجات

✓ x  الحصول على التقاریر المختلفة
 للطلبیات وخالفة

✓ x 
إمكانیة تخصیص رسوم شحن 

مختلفة (للمنتجات غیر منتجات 
 االعالم الفكري)

✓ x 
إمكانیة تقدیم التخفیضات وقسائم 

الھدایا والمبیعات الخاصة (ال 
تطبق على منتجات االعالم 

 الفكري)

✓ x اجرالت صفة على التأھیل للحصول 
 الممیز

 
قسم مختلف معدة مسبقاً،  22كال الحسابین سواء الفردي أو االحترافي بإمكانھما إدراج المنتجات ضمن 

أقسام أخرى إضافیة متوفرة فقط للحسابات االحترافیة فقط والذین تقدموا بطلب أذون خاصة  10 وھناك
 ). على جمیع األقسامھنا باإلمكان االطالع بذلك، (

مع أمازون والبدء في التعامل لبائع في استخدامھ وبغض النظر عن نوع الحساب التجاري الذي یرغب ا
، مع توضیح إمكانیة االنتقال إلى فبإمكانكم البدء من خالل ھذا الرابط(كالً بحسب سیاستھ ونظرتھ)، 

البقاء في التعامل بالحساب الفردي بغض النظر من الحساب الفردي في أي وقت، أو الحساب االحترافي 
 عن عدد المنتجات المعروضة مع التنبیھ على اختالف الرسوم بین الحسابین.

 

 

 

 

 

 

 3 من 10 صفحة         عبر موقع أمازون البیع المأمون،، 

 

 

http://services.amazon.com/services/soa-approval-category.htm
http://services.amazon.com/selling/benefits.htm
http://services.amazon.com/selling/benefits.htm


 -أفضلیة أنواع الحسابات: 
 -التالي: للبائع، لنضرب المثال  أفضلي الحسابین الفرق وأ ولفھم ذلك

في ھذا المثل لم یتم التعامل بخدمات "الوفاء (للكتاب  $5بقیمة كتاب للبیع عبر موقع أمازون  50 لدى البائع
 عبر أمازون")

 التفصیل فردي احترافي مالحظات
 المباعةعدد المنتجات  50 50  
 قیمة بیع المنتج $5.00 $5.00  
 شھري اشتراك 0 $39.99  

عن كل منتج في الحساب   0.99$
 ، الفردي
 الحترافياومجاني للحساب 

إجمالي رسوم البیع عن كل منتج  $49.50 0
)0.99$( 

 إجمالي رسوم إغالق متغیر $67.50 $67.50  
 )$1.35(مبلغ ثابت 

 توجیھإجمالي رسوم  $37.50 $37.50  
 )%15(نسبة على قیمة المنتج 

 إجمالي الرسوم $154.50 $144.99  
 الفارق بین العمولتین $9.51   

 

الفارق كان لصالح الحساب االحترافي بقیمة توفیریة عن الحاسب الفردي نالحظ في ھذا المثال، ان 
)9.51$(  ُ ُ لَ غِ تُ سُ مع ثبات جمیع المتغیرات وسواء أ ستغل في ذلك، ت خدمات "الوفاء عبر أمازون" أم لم ت

 سیضل الحساب االحترافي صاحب الفارق،

بیر مع التأكید على ان ھذه المنتجات ذات ب االحترافي مفید لمن لدیة عدد منتجات كاسوبالنتیجة نجد أن الح
   ولیست فقط منتجات معروضة بدون إتمام عملیة البیع. بیع محقق

 -البیعیھ: الرسوم 
نأتي االن إلى الرسوم الخاصة بالبیع المطبقة من قبل أمازون على البائعین، وھي متشعبة ومھمة جداً، فإن 

 بیر، فلنبدأ.لم ینتبھ البائع لھذه الرسوم قد یخسر بشكل ك

وقبل ذلك یجب توضیح أن رسوم االغالق المتغیرة تطبق فقط على المنتجات اإلنتاجیة ذات الطابع الفكري 
 أو ما تسمى اإلعالمیة، مثل الكتب واالسطوانات المدمجة والبرمجیات والفیدیوھات،

 -المتغیر:  االغالق جدول رسوم
 رسوم التوجیھ

 (نسبة مئویة على قیمة المنتج %)
 رسوم االغالق المتغیر
 (مبلغ ثابت على المنتج)

 قسم المنتجات

 الكتب $1.35 15%

 أقراص مدمجة واشرطة *$1.35 15%

 دي في دي *$1.35 15%

 

 3 من 11 صفحة         عبر موقع أمازون البیع المأمون،، 

 

 



 رسوم التوجیھ
 (نسبة مئویة على قیمة المنتج %)

 رسوم االغالق المتغیر
 (مبلغ ثابت على المنتج)

 قسم المنتجات

 برامج الكمبیوتر واأللعاب $1.35 15%

 اشرطة الفیدیو  *$1.35 15%

 الفیدیو تشغیل أنظمة $1.35 8%

 لھذه المنتجات المباعة من خالل برنامج "الوفاء عبر أمازون" 0.80$، تثبیت رسوم 2014أبریل  23*حتى یوم 

 

إن رسوم التوجیھ فقط ھي التي تطبق على بقیة المنتجات في بقیة األقسام، وال تطبق رسوم االغالق 
 المتغیرة على ھذه األقسام، ونالحظ تغیر ھذه النسبة بتغیر قسم المنتج، لنالحظ سویاً ھذا الجدول طیاً.

 

 -التوجیھ:  جدول رسوم
 قسم المنتجات الحساب الفردي الحساب االحترافي رسوم التوجیھ

15% 
  

 منتجات األطفال (ال تشمل مالبس األطفال)

15% 
  

 منتجات العنایة الجمالیة

8% 
  

 منتجات التصویر

8% 
  

 المنتجات االلكترونیة

 أجمالي على رسوم 15% •
 دوالر، 100 حتى المبیعات

 1 بقیمة للرسوم أدنى حد مع(
 )منتج لكل دوالر

 إجمالي على رسوم 8% •
 دوالر 100 من أكثر مبیعات

  

 اإللكترونیات اإلكسسوارات

15% 
  

 المنتجات الغذائیة

15% 
  

 ذلك في بما( الشخصیة والعنایة منتجات الصحة
 )الشخصیة العنایة أجھزة

15% 
  

 يف بما( بالحدیقة والعنایة  المنتجات المنزلیة
 )األلیفة الحیوانات مستلزمات ذلك

25% 
  

 أجھزة "كاندل" اكسسوارات

 

 3 من 12 صفحة         عبر موقع أمازون البیع المأمون،، 

 

 



 قسم المنتجات الحساب الفردي الحساب االحترافي رسوم التوجیھ

15% 
  

 منتجات المطبخ ومستلزماتھ

 أجمالي على رسوم 15% •
 دوالر، 300 حتى المبیعات

 1  بقیمة للرسوم أدنى حد مع(
 )منتج لكل دوالر

 إجمالي على رسوم 8% •
 دوالر 300 من أكثر مبیعات

  

 المنزلیة الرئیسیة األجھزة

15% 
  

 الموسیقیة األدوات

15% 
  

 المنتجات المكتبیة

6% 
  

الشخصیة الكمبیوتر أجھزة  

15% 
  

ال تشمل المنتجات ( المنتجات الریاضیة
 التذكاریة)

12% 
  

المنزل تحسین منتجات أدوات  

15% 
  

االطفال منتجات لعب  

8% 
  

 الھواتف الخلویة

15% 
  

 منتجات مختلفة أخرى

 منتجات فیھاالھذه األقسام طیاً تحتاج إلى موافقة مسبقة حتى یسمح بإدراج 

12% 
  

 والسیارات الریاضیة السیارات

15% 
  

 والكمالیات المالبس

20% 
  

 الھدایا بطاقات

12% 
  

 لكذ في بما( والعلمیة المنتجات الصناعیة
 والصرف والنظافھ الخدمة المأكوالت

 )الصحي

 مع( المبیعات، أجمالي على رسوم 20%
   )منتج لكل دوالر 2بقیمة  للرسوم أدنى حد

 المجوھرات

 

 3 من 13 صفحة         عبر موقع أمازون البیع المأمون،، 

 

 



 قسم المنتجات الحساب الفردي الحساب االحترافي رسوم التوجیھ

15% 
  

 السفر وكمالیات منتجات األمتعة

15% 
  

 والنظارات الحقائب األحذیة،

 أجمالي على رسوم 20% •
 دوالر، 100 حتى المبیعات

بقیمة  للرسوم أدنى حد مع(
 )منتج لكل دوالر 1

 إجمالي علىرسوم  10% •
دوالر  100 من أكثر مبیعات

 إلى ألف دوالر
 إجمالي علىرسوم  6% •

 دوالر ألف من أكثر مبیعات

  

  والمقتنیات الترفیھیة المنتجات الریاضیة

10% 
  

والعجالت اإلطارات  

 مع( المبیعات، أجمالي على رسوم 15%
   )منتج لكل دوالر 2بقیمة  للرسوم أدنى حد

 الساعات

 

ولمزید من ھناك الكثیر من القواعد واالحكام تطبق على ھذه األقسام، وقد تتغیر من وقت إلى آخر، 
 .المعلومات ومعرفة أكثر یرجى االطالع على ھذا الرابط

 

 -أمازون: أدوات إحتساب رسوم 
وجد في االنترنت الكثیر من األدوات لتسھیل إحتساب رسوم موقع أمازون على المبیعات، وتساعد ھذه 

األدوات على تجب الخسائر واستباق وضع السعر المناسب للمنتج بعد إحتساب جمیع الرسوم المختلفة، ومن 
 -األدوات: ھذه 

الرسوم الخاصة بخدمة "الوفاء عبر والتي تساعد على إحتساب ,الحاسبة الخاصة بموقع أمازون  •
 )، یمكن الوصول إلیھا من ھناأمازون" (

 ، یة من خالل ھذا الرابطاالحتساب المساعد والوصل إلباإلضافة لموقع  •
 )الرابط التاليأو حاسبة إحتساب رسوم أمازون ( •
 )الرابط ھناأو حاسبة سوق أمازون ( •

بغض النظر عن أي أداة تستخدم ھنا، فكلھا تساعد على إتخاذ القرار السعري الصحیح وتقلیل مخاطر 
 الخسارة.

 

 3 من 14 صفحة         عبر موقع أمازون البیع المأمون،، 

 

 

http://services.amazon.com/selling/pricing.htm
http://services.amazon.com/selling/pricing.htm
http://services.amazon.com/selling/pricing.htm
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http://salecalc.com/amazon
http://www.ecommercebytes.com/cab/tools/calcs/amazon_fee_calculator
http://www.ecommercebytes.com/cab/tools/calcs/amazon_fee_calculator
http://www.rememberingrolbe.com/amazon_marketplace.htm
http://www.rememberingrolbe.com/amazon_marketplace.htm


 

 -استفادة البائع العربي من موقع أمازون وخدماتھ: 
یجب توضیح سبب التركیز على خدمة "الوفاء عبر 

، وذلك من أجل توضیح الكُتیبأمازون" في بدایة ھذا 
بھذه الخدمة ومدى الجدوى منھا للمستخدم سھولة التعامل 

العربي (البائع)، حیث ستسھل علیھ إرسال جمیع المنتجات 
التي یرغب في بیعھا عبر سوق أمازون مرة واحدة، ومن 

ثم البدء في البیع دون عناء التفكیر في مشاكل التوصیل 
والشحن (الفردي عند البیع) وإیجاد الحلول لھا (وھي أكبر 

البائع العربي عند الرغبة في الدخول إلى عائق یواجھ 
 السوق االمریكیة).

إذاً وبالنتیجة فالبائع العربي یستطیع االستفادة من السوق 
المركزیة االمازونیة بشكل كبیر ومربح؛ لمن یرغب 

 )-بالطبع،.،.،. :

 -الخالصة: 
ُ مختلفة ، أحببت فیھ توضیح أھمیة فھم خدمات أمازون الالكُتیبنأتي إلى نھایة ھذا  وم سُس بناء الرسوفھم أ

مع أھمیة ھذا الموقع أو السوق المركزي االلكتروني سواء للبائع أو للمشتري المختلفة للموقع على البائعین 
 .الطبعب نسبیة الربحیة لبقیة األطرافالبأمازون ھو الرابح األول ھنا  (العمیل) على حد سواء، وبالتأكید فإن

 

 

 

 

 وشرح: شهاب حسن الفقيه إعداد 

@shehabalfakih 

 

 3 من 15 صفحة         عبر موقع أمازون البیع المأمون،، 

 

 

https://twitter.com/shehabalfakih
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