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 ؟ Amazon FBAما هو امازون اف بً اٌه 

عن البٌع فً  تتحدثعلى االنترنت التً العدٌد من المقاالت والفٌدٌوهات  هنالك

او ما ٌسمً  السرٌع من االنترنت تبدو غالبا مثل نماذج الغنً والتً موقع امازون

 . Get Rich Quick Schemes باللغة االنجلٌزٌة

ٌأخذ بعض الوقت مربح للغاٌة فعال ولكن هذا العمل   الفكرة بسٌطة و نموذج العمل

 ذي ٌجب بذله للحصول على النتائج المطلوبة .وهنالك الكثٌر من المجهود ال

لنتحدث عن امازون ٌجب اوال ان نتحدث عن نموذج عمل امازون اف بً اٌه 

Amazon FBA  

ال بد انك سمعت عن امازون فهو ٌعتبر اكبر متجر للبٌع فً امرٌكا والمملكة 

المتحدة و العدٌد من دول اوروبا، ولكن ما ال تعرفه هو انك عندما تشتري شٌئا من 

على هذه المنصة ولٌس ٌبٌع  شخصكبٌر انك تشترٌه من امازون فهنالك احتمال 

 Amazon مازون اف بً اٌهامن شركة امازون نفسها باستخدام خدمة تسمً 

FBA . 

ان  تعنًو هً   fulfillment by Amazonكلمة اف بً اٌه هً اختصار ل  

امازون تقوم بتخزٌن جمٌع منتجات البائعٌن الذٌن ٌستخدمون هذه الخدمة وعندما 

عملٌة شحن المنتج الى هذا فان امازون تقوم ب ٌقوم احد الزبائن بشراء المنتج

 .الزبون

 مثال توضٌحً 

وارٌد بٌعها على موقع امازون ، عندها سأقوم  ما منتجمن  قطعة 100لدي عدد 

بإعداد هذه المنتجات للشحن الى مخازن امازون فً امرٌكا او برٌطانٌا او أي دولة 

الشحنة و تخزٌنها فً  اخري ٌتواجد بها امازون ، تقوم امازون باستالم

وعندما ٌقوم احد ما بشراء  المنتج الالزم لهذاٌق ، سأقوم بعمل التسومستودعاتها

على  المنتجاو اثنٌن منها تقوم امازون بتحصٌل المال من المشتري و شحن  قطعة

وارسال  البٌعبعد اسبوعٌن تقوم شركة امازون باقتطاع عمولتها من سعر  عنوانه .

 المبلغ المتبقً على حسابً البنكً .

مة العمالء . وعملٌات البضائع المسترجعة تقوم اٌضا امازون بجمٌع عملٌات خد

 وال ٌتم الرجوع الى البائع الى فً حاالت خاصة .
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 شهاب الفقٌه –مصدر الصورة : كتاب البٌع المأمون عبر موقع امازون 

بسبب هذه الخدمة التً توفرها شركة امازون ٌمكننا ان نطلق على موقع امازون 

ما تضع منتجاتك كبائع فً مستودعات امازون )المركز التجاري الذي ال ٌنام ( فحٌن

ساعة فً  24فأنت بذلك تضمن ان منتجاتك ستكون معروضة للبٌع والشحن للزبائن 

 الٌوم على مدار العام .

فستحصل   FBAبٌع فً موقع امازون باستخدام خدمة امازون اف بً اٌهعندما ت

 على العدٌد من الفوائد والممٌزات منها :

مبٌعات عالٌة لجمٌع البائعٌن المسجلٌن فً هذه الخدمة فعندما ٌكون منتجك  -1

ضمن خدمات امازون اف بً اٌه فإنها تكون مؤهلة ضمن عرض خاص 

والذي ٌعطً   Primeتقدمه امازون لزبائنها وهو ما ٌسمً امازون براٌم 

دوالر ،  25اجمالٌه المدفوع  مبلغ  ٌتخطىشحن مجانً ألي طلب شراء 

هذا فقط بل تضمن امازون خدمة التوصٌل خالل ٌومٌن )داخل امرٌكا  ولٌس

 فقط(  للزبائن المسجلٌن فً خدمة براٌم .

البٌع على امازون اف بً اٌه ٌضمن لك مشروع ال ٌحتاج التواجد فٌه بشكل  -2

دائم مما ٌتٌح لك حرٌة الحركة والسفر ، ٌمكنك العمل بهذا النموذج من أي 

 فٌه انترنت وكمبٌوتر . مكان فً العالم ٌتوفر

المنتجات وشحنها ،  بإعدادال حاجة لوجود مخازن او عمال وموظفٌن للقٌام  -3

ٌن كل فترة واخري ستقوم بشحن كمٌة كنك ادارة العمل هذا من المنزل وبٌم

من المنتجات الى امازون للحفاظ على مستوي المخزون وضمان استمرار 

بك فً نتائج البحث اذا انقطع ال ٌؤثر على مستوي ترتٌ بحٌثالمبٌعات 

 المخزون .

شحن  ن امازون ٌمكنكارب مخزونك على االنتهاء فً مخازحٌنما ٌق -4

امازون مباشرة دون مرور المنتجات بك البضائع من المورد الى مخازن 
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وهذا طبعا فً حال الوثوق بالمورد كما ٌمكنك اٌضا ان تقوم باستخدام 

 نتج قبل شحنه الى امازون .شركات جودة تساعدك فً فحص جودة الم

 انواع الحسابات فً موقع امازون

 هناك نوعٌن من انواع الحسابات للبائعٌن على موقع امازون 

منتج فً  40لمن ٌخطط بٌع اقل من  وهو( individualالحساب الفردي )

سنت مضاف  99الشهر وال توجد رسوم شهرٌة لهذا النوع فقط ستدفع مبلغ 

 الٌها رسوم التوجٌه واالغالق .

 40للبائع الذي ٌرٌد بٌع اكثر من  وهو (Professional) الحساب االحترافً

رسوم بٌع  دوالر وال توجد 40منتج فً الشهر ولدٌها رسوم شهرٌا تعادل تقرٌبا 

على كل منتج ولكن ٌتم احتساب رسوم التوجٌه ورسوم االغالق التً تتغٌر 

 حسب عوامل معٌنة 

 Amazon FBAكال النوعٌن ٌمكن بهما االستفادة من خدمة الوفاء عبر امازون 

علٌك القٌام بالتسجٌل لحساب امازون فردي ثم الترقٌة للحساب لذا نقترح 

 وحدة فً الشهر . 40الى اكثر من  االحترافً حٌنما تصل مبٌعاتك

 : باستخدام امازون البٌع فٌها ٌمكناألسواق التً 

امازون االمرٌكً وٌعتبر السوق االكبر إال ان المنافسة اعلى بٌن البائعٌن 

 :مقارنة بأمازون فً الدول األخرى وٌمكن الدخول علٌه من الرابط التالً

www.amazon.com 

امازون البرٌطانً وٌعتبر سوق اقل منافسة من السوق االمرٌكً ونسبة النمو 

وٌمكن  فً ازدٌاد وهنالك الكثٌر من البائعٌن الذٌن حالفهم الحظ فً هذه السوق

 الدخول علٌه من الرابط التالً

www.amazon.co.uk  

انً من االسواق الناشئة بالنسبة ألمازون والمنافسة فٌه اٌضا اقل امازون االلم

 إال انه قد تواجهك مشكلة اللغة األلمانٌة فستحتاج الى االستعانة بأحد المترجمٌن.

www.amazon.de  

 كما ٌوجد امازون فً عده دول اخري اوروبٌة واسٌوٌة .
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( TriumphInnovationsلٌة ٌمكننا ان نري ان هذا المنتج ٌباع بواسطة )فً الصورة التا

 وٌتم الشحن بواسطة امازون 

Sold by TriumphInnovations   ٌباع بواسطة  

Fulfilled by amazon  ٌتم الشحن عبر امازون 

 

 

تخزٌن المنتجات و ى ان تحمل أي هم فٌما ٌخص فأنت ال تحتاج البالنسبة لك كبائع 

منتج نفس المجهود الذي ستبذله  10000سٌأخذ منك المجهود الذي ستحتاجه لبٌع 

 هو ٌحصل على نفس جودة الخدمة التًمنتجات ، ولكن بالنسبة للزبون ف 10لبٌع 

 سٌحصل علٌها من اكبر الشركات العالمٌة . 

ٌمكنك القٌام بعمل مشروع على امازون قائم على شخص واحد والذي أنت كبائع  

العالم ٌتوفر لك  مكان حولمن أي و االف المنتجات كل شهر ، كل هذا عن بعد ٌبٌع

ستقوم بالحصول على المخزون و ارساله الى مخازن  فٌه انترنت وكمبٌوتر .

 امازون ثم التركٌز للحصول على المبٌعات .

http://www.ar.bladina.com/
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فً هذا المقال سنتحدث عن نوعٌن رئٌسٌن من انواع مشارٌع امازون )هنالك نوع 

 .دث عن فً مقالة قادمةنتحٌسمً )رٌتٌل اربتراج ( ربما اخر مختلف تماما 

اختراع منتج من الصفر . ثم القٌام بعملٌة التصمٌم والتصنٌع ثم بذل المجهود  .1

فً هذا النوع ستبذل إلقناع الناس بأنهم فعال ٌحتاجونه و حثهم على شرائه . 

و ستكون هنالك مخاطرة انك ربما تكتشف ان الناس ال  الكثٌر من الجهد

 ٌرغبون فً هذا المنتج الذي قمت باختراعه اٌا كان .

اعادة اختراع / او تطوٌر منتج اخر موجود . بكل بساطة ستبحث عن منتج  .2

ٌباع بشكل جٌد وتقوم بصنع نسخة افضل منه . هنالك مئات المنتجات فً 

موقع امازون والتً هً فقط ناتجة عن عملٌة وضع ماركة جدٌدة على 

 منتجات كانت موجودة من قبل ولٌس علٌها حقوق ملكٌة او براءات اختراع 

white label productsانه ٌمكنك ان تجد نفس المصنع الذي صنع  ى. حت

العام  ىهذا المنتج و االتفاق معهم على ان ٌنتجوا لك الكمٌة التً تحتاجها. حت

 النوع هو االسهل و االكثر ربحا .ٌعتبر هذا  2017
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  المنتجاتكٌفٌة استٌراد 

تحدثنا كثٌرا عن امازون ولكن هنالك شركة اخرى عالمٌة ال تقل اهمٌة وهً شركة 

 .  .RDXال Alibabaعلى بابا 

شركة على بابا متمثال فً موقع على بابا وموقع على اكسبرٌس ٌعتبر سوق 

الشركات و  تجار الجملة من جمٌع انحاء العالم الكترونً تعرض فٌه المصانع و

معظم هذه المصانع والشركات سترحب بالعمل معك لتصنٌع بضائعهم وخدماتهم ، 

 منتجك الفرٌد . 

منذ ظهور موقع على بابا فً الصورة اصبح من السهل للغاٌة انشاء مشروع قائم 

الى اغراق مما ادي . سهل للغاٌة   Amazon FBAعلى نموذج امازون اف بً اٌه 

بعد اضافة وقع علً بابا موقع امازون بالكثٌر من المنتجات القادمة رأسا من م

، الكثٌر من هذه المنتجات ال تباع العالمة التجارٌة واضافة هامش ربح ضخم  

 بشكل جٌد ولكن عدد لٌس بالقلٌل منها ٌباع بشكل جٌد منها هذا المنتج .

 الصورة االولً من موقع امازون 

 

 الصورة الثانٌة لنفس المنتج من موقع على بابا 

http://www.ar.bladina.com/
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 الفرق الوحٌد بٌن الصورتٌن هو اضافة العالمة التجارٌة مع زٌادة السعر  

ٌمكنك شراء كمٌات من المنتج من موقع على بابا مع اضافة عالمتك التجارٌة بسعر 

دوالر )ٌعتمد السعر على حسب الكمٌة التً ستشترٌها و  7الى  1ٌتراوح من 

ون بشراء موقع امازون ٌقوممقدرتك الجٌدة على التفاوض ( ، و المشترٌن على 

. حتى بعد احتساب كل التكالٌف والرسوم  جنٌه استرلٌنً 16.95المنتج بسعر 

 )سنتحدث عنها الحقا( فأن هذا سٌؤدي الى هامش ربح جٌد للغاٌة .

% ان هذا هو المصنع الذي قام بصنع نفس 100ال ٌمكننً ان اضمن لك بنسبة 

سٌقوم بصناعة نسخة افضل  سأختارهع الذي ما ٌهم هو اذا كان المصنالمنتج ولكن 

 من المنتج الموجود فً امازون .

 الصورة التالٌة لبائع محبوب للغاٌة على موقع امازون لقفازات المالكمة  
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فً صفحة المنتج ٌصف المصنع نفسه بأنه وعلى موقع علً بابا نجد نفس المنتج 

 . RDXالمورد الرسمً لقفازات 

 

 

.   RDXنحن هنا ال ننصحك بأن تقوم بصناعة وتقلٌد نسخة غٌر اصلٌة من قفازات 

ألن هذا امر غٌر اخالقً و مشروع غٌر جٌد ولن ٌأخذ األمر وقتا طوٌال حتً تقوم 

 حسابك ومنعك من البٌع على موقعها . بإغالقشركة امازون 

تحسٌنات على  ولكن ما ٌمكن فعله فً هذه الحالة بشكل صحٌح هو ان تقوم بعمل

القفازات و تتواصل بطرٌقة قانونٌة مع المصنع فً علً بابا و االتفاق معهم على 

تصنٌع قفازاتك الفرٌدة مع التحسٌنات المطلوبة واضافة عالمتك التجارٌة والبدء فً 

 . RDXقفازات منافسة 

على فكرة منتج جٌد لبدء مشروعك الخاص على امازون ٌحتاج بعض  الحصول

البحث وال ننصح بالتسرع فٌه ، فً الحقٌقة هذا موضوع مقال قائم بذاته الوقت و 

 الحقاً . بإعدادهسنقوم 

بشكل مختصر هنالك الكثٌر من االدوات المجانٌة والمدفوعة التً تساعد فً عملٌة 

قع امازون اشهرها هً )جنقل البحث عن افكار لمنتجات جٌدة للبٌع على مو

دوالرا فً الشهر ، واذا عملت  99وتكلف حوالً  Jungle Scout( سكاوت

باجتهاد فلن تحتاج الى اكثر من شهر للحصول على فكرة منتج مربح ذو منافسة 

 لبدء مشروعك على موقع امازون . اسبةمن

 ارسال بضائعك من على بابا الى امازون اف بً اٌه 

توصٌل فً هذه المرحلة من بدء مشروعك على موقع امازون هو كٌف تقوم ب

بضائعك التً اشترٌتها بسعر الجملة من موقع على بابا او من أي موقع او مصنع 

اخر سواء كان فً الصٌن او دول اخرى الى مخازن امازون، على السطح قد ٌبدو 

http://www.ar.bladina.com/
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األمر معقدا للغاٌة ، كل دولة لدٌها عملٌات جمركٌة مختلفة و لدى امازون متطلبات 

 منتجات الى مخازنهم .معقدة بعض الشًء فً كٌفٌة شحن ال

لحسن الحظ هنالك الكثٌر من الشركات التً تتعامل مع كل هذه التعقٌدات و تسهل 

و   freight forwardersعلٌك األمر بشكل جٌد ، هذه الشركات تسمً بـ 

customs brokers  مثل شركة فلٌكس بورتFlexport . 

 الخطوات بسٌطة كالتالً 

او جهة )امرٌكا وفً دولة الٌقوم المصنع بتوصٌل البضائع الى فلٌكس بورت 

 برٌطانٌا مثال ( 

 بتخلٌص الجمارك والضرائب للبضائع ٌقوم فلٌكس بورت 

 مخازن امازون. لبضائع الى بعد ذلك ٌقوم فلٌكس بورت بشحن ا

 االمر بسٌط الٌس كذلك ؟ نعم هذه هً اساسٌات البٌع على امازون :

 عن منتج علٌه طلب فعلً على امازون وذو منافسة منخفضة او  البحث

 متوسطة .

 . البحث عن مصنع ٌستطٌع تصنٌع هذا المنتج مع اضافة التحسٌنات الالزمة 

  التفاوض معهم على االسعار و شروط الدفع وطلب العٌنات و فحص جودتها

. 

  طلب كمٌات كبٌرة من المنتج والقٌام بدفع التكلفة 

  مخلص جمركً مثل فلٌكس بورت لتوصٌل المنتج شركة شحن و استخدام

 .من المصنع الى مخازن امازون 

 . العمل على تسوٌق وبٌع منتجك 

 سنقوم بتفصٌل العدٌد من األمور فً مقاالت قادمة تابعونا 
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 شكرا لقراءتك هذا الجزء من خطواتك االولً فً العمل على موقع امازون.

 لتحمٌل او قراءة باقً المقاالت اضغط على الرابط التالً : 

www.ar.bladina.com/books 

 اعداد وترجمة

 محمد صالح بلدٌنا

 مسوق الكترونً و مطور مواقع

 معً: للتواصل

comsalah933@gmail. 

www.ar.bladina.com 

06600570407224 
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 المصادر : 

o  ، شهاب حسن الفقٌهكتاب البٌع المأمون عبر موقع امازون . 

 https://www.arbing.co.uk/amazon-fba-business/ 
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