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مقدمة عن كيفية إنشاء حساب بائع



متطلبات تسجيل حساب البائع

حساب فردي حساب األعمال الممثل القانوني لحساب األعمال

كون يجب أن ت)اإلقامة للمالك /بطاقة الهوية الوطنية 

(صالحة

كون يجب أن ت)اإلقامة للمالك /بطاقة الهوية الوطنية 

(صالحة

يجب )اإلقامة للممثل القانوني /بطاقة الهوية الوطنية

(أن تكون صالحة

افق بطاقة ائتمان أو فاتورة مر/ كشف حساب بنكي

PDFلتأكيد عنوان المالك بصيغة 
سم الرخصة التجارية التي يجب أن تحتوي على ا

PDFالمالك بصيغة 
سواء الرخصة التجارية التجارية والتوكيل على حد

PDFمرفقين في نفس الملف بصيغة 

عنوان بريد إلكتروني للعمل التجاري أو 

حساب عميل على أمازون

عنوان بريد إلكتروني للعمل التجاري أو 

حساب عميل على أمازون

عنوان بريد إلكتروني للعمل التجاري أو 

حساب عميل على أمازون

ل إليك حيث يمكننا الوصو)رقم الهاتف الفعّال 

(مباشرة

ل إليك حيث يمكننا الوصو)رقم الهاتف الفعّال 

(مباشرة

ل إليك حيث يمكننا الوصو)رقم الهاتف الفعّال 

(مباشرة



مقدمة حول كيفية إنشاء حساب البائع

:لبدء عملية إنشاء حساب البائع على أمازون، تحتاج إلى

services.amazon.sa: اذهب إلى موقع الويب التالي•

[  سجل اآلن]اضغط على •

لومات يمكن لموقع الخدمات أن يمنحك إمكانية الوصول إلى الكثير من المع*
ات التي التي ستساعدك على فهم أمازون بشكل أفضل، إليك بعض المعلوم

:يمكنك العثور عليها

ليها تمنحك هذه الصفحة نظرة عامة على المزايا التي ستحصل ع: المزايا
عند البيع على أمازون

ة البيع سوف تقدم لك هذه الصفحة بعض المعلومات حول كيفي: آلية العمل
.على أمازون وما هي العمليات التي ستمر فيها عند البيع على أمازون

هنا سوف تكون قادراً على العثور على معلومات عامة حول: التسعير
الرسوم التي ستفرضها عليك أمازون عند بدء البيع

ات هنا يمكنك العثور على بعض المعلومات عن الفئ: المنتجاتفئات
.المفتوحة والفئات التي تتطلب الموافقة

ت هنا يمكنك العثور على معلومات حول األحداث أو الفعاليا: لصفقاتا
القادمة لدينا ونوع العروض التي يمكنك تقديمها

ال الذي هنا سيكون لديك إمكانية الوصول إلى السؤ: أألسئلة األكثر شيوعا
.كثيراً ما يطرحه البائعون حول مواضيع مختلفة

https://services.amazon.sa/en_US/
https://sellercentral.amazon.sa/ap/register?showRememberMe=true&openid.identity=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select&marketPlaceId=A17E79C6D8DWNP&pageId=amzn_sw_signup_sa&openid.return_to=https://sellercentral.amazon.sa/sw/SSR/SignUp/step/SignUp?passthrough%2FsimplifiedLogin%3D1%26passthrough%2FmarketplaceID%3DA17E79C6D8DWNP%26passthrough%2FsuperSource%3DOAR%26passthrough%2Fld%3DASSASOAENDirect%26passthrough%2Faccount%3Dfba_soa%26passthrough%2FhostMarketplaceId%3DA17E79C6D8DWNP%26productTier%3DFBA%3ASILVER%26productType%3DFulfillmentByAmazon%3ASellOnAmazon%26marketplaceId%3DA17E79C6D8DWNP&prevRID=X066QQPT9T4RVMKEGK8A&openid.assoc_handle=amzn_sw_signup_sa&openid.mode=checkid_setup&prepopulatedLoginId=&failedSignInCount=0&openid.claimed_id=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select&openid.ns=http://specs.openid.net/auth/2.0&ubid=260-2625859-4035104&passthrough/ld=ASSASOADirect
https://services.amazon.sa/ar_AE/services/sell-on-amazon/benefits.html
https://services.amazon.sa/ar_AE/services/sell-on-amazon/how-it-works.html
https://services.amazon.sa/ar_AE/services/sell-on-amazon/pricing.html
https://services.amazon.sa/ar_AE/services/sell-on-amazon/eligible-categories.html
https://services.amazon.sa/ar_AE/services/sell-on-amazon/deals.html
https://services.amazon.sa/ar_AE/services/sell-on-amazon/faq.html


:تحتاج إىل إضافة المعلومات التالية، Amazonحساب بائع جديد عىل قيامك بإنشاء عند
.الموقعأدخل اسمك عىل 1.
ي الذي تريد استخدامه للتسجيل أو إذا كان لديك حساب عم2.

ونز يد اإللكت  يل يمكنك أدخل عنوان التر
.استخدامه إلنشاء حساب بائع

(أحرف6الحظ أن كلمة المرور يجب أن تكون عىل األقل )أدخل كلمة مرور 3.

.التأكيدأعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك ألغراض 4.

 اضغط عىل 
ً
ا إلكمال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك واالنتقال إىل" إنشاء حساب أمازون"أخت 

.التاليةالخطوة 

!عملية البدء بسيطة



نا عن عملك أختر



نوع الحساب

:اختر نوع حسابك كما يلي

.(تمثل شركة/ إذا كنت تسجل كفرد وال تملك )حساب البائع الفردي•

(إذا كنت تسجل كشركة تجارية وكان لديك رخصة تجارية)حساب بائع أعمال•
إذا قمت بإنشاء حساب بائع أعمال، يجب عليك إدخال اسم عملك التجاري كما هو 

.مسجل على الرخصة التجارية

ثمأمازونلخدمات حلول األعمال اقرأ اتفاقية 

.لقبولها" الموافقة والمتابعة"اضغط على 

https://sellercentral.amazon.sa/gp/help/external/201190440?language=ar_AE
https://sellercentral.amazon.sa/gp/help/external/help.html?itemID=201190440&ie=UTF8&marketplaceID=A2VIGQ35RCS4UG&language=en_AE


النشاط التجاريمعلومات

أدخل كافة المعلومات المطلوبة حول عملك التجاري 

.والعنوانالبلد والمدينة والمنطقة •

لى يشير إلى اسم العرض الذي سيظهر ع)اسم المتجر •
.(موقع الويب والذي سيراه العمالء

رقم الهاتف•
عند إدخال رقم الهاتف، تأكد من اختيار بلد شركة 
تحقق الهاتف الجوال الخاص بك، واستناداً إلى خيار ال
الة من اختيارك سوف تتلقى إما مكالمة هاتفية أو رس

.نصية قصيرة للتحقق من رقم هاتفك

.“ومتابعةحفظ "ثم اضغط على 



عنوان االستالم

حفظ "تحقق من عنوان االستالم مرتين ثم اضغط على 
.“ومتابعة



معلومات الدفع

كون ست)يرجى إضافة معلومات بطاقة االئتمان الخاصة بك 
لخصم بطاقة االئتمان مطلوبة كطريقة دفع سيتم استخدامها

ثم "حفظ"والضغط على ( المبالغ مقابل أي خدمات تطلبها
".  حفظ ومتابعة"

أو

ا لم إذ" تخطي اآلن"يمكنك تخطي هذه الخطوة بالضغط على 
.قًاتكن هذه المعلومات متوفرة لديك ويمكنك إضافتها الح

نيةمااالئتمدى وبطاقاتالحساب البنكيالحظ أن بطاقات *
.مقبولة على أمازونغير 



معلومات عن المنتج

جى تقديم لكي نجعل اتصاالتنا أكثر تخصيصاً لعملك، ير
.معلومات إضافية

ي في هذه الخطوة نحن نسألك ما إذا كانت منتجاتك تحتو
.على الباركود أم ال

تحتوي على منهابعضأو نعماختيارككانإذا 1.
ضتعرتحتاج إلى اختيار كيف تريد أن : باركود
.منتجاتك

إلى تحتاج: على باركودتحتوي ال اختياركإذا كان2.
تك إخبارنا إذا كنت تضع عالمة تجارية على منتجا

.جاتكمنتومن ثم اختيار كيف تريد أن تقوم بإدراج 

ق يرجى مالحظة أنه يمكنك تخطي هذه الصفحة عن طري* 
.“اآلنتخطي "الضغط على 



قم باعداد متجرك 

يعها، في هذه الخطوة، نسألك عن نوع المنتجات التي تريد ب
.يمكنك اختيار فئاتك من هذه الصفحة

يرجى مالحظة أن اختيار فئة هنا لن يمنعك من إضافة* 
.فئات أخرى في المستقبل



التحقق من الهوية

هو و-ويريد عمالؤنا وجهة موثوق بها حيث يمكنهم شراء مجموعة واسعة من السلع . في أمازون، العمالء هم أولى اهتماماتنا: األمر ليس سراً 
.  العمالء في العالمنحن نبحث دائماً عن طرق إلضافة قيمة لعمالئنا وأن نكون أكثر شركة ترتكز على خدمة. ما يجعل البائعين مثلك مهمين للغاية

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



معلومات التحقق من الهوية

في هذه الخطوة نريد منك التحقق من نوع الحساب 
الذي تريد إنشاءه، والذي سيقرر نوع المعلومات 

.والمستندات التي سنطلب منك تقديمها

د حدد البلد الذي يقع فيه عملك التجاري واختر أح
الخيارين المتاحين للتحقق من هوية مالك الحساب

ن تأكد من اختيار الخيار الصحيح حيث ال يمك•

.تغييره بمجرد إرساله



ين معلومات التحقق من الهوية للبائع
األفراد

ا أنا المالك الوحيد أو جهة االتصال لهذ)إذا قمت بتحديد 
:، فأنت بحاجة إلى إدخال المعلومات التالية(الحساب

رقم رقم الهوية الوطنية أو رقم اإلقامة الذي يطابق ال1.
.على الهوية

ي تاريخ انتهاء الصالحية بالميالدي وليس الهجر2.
(.يجب أن يكون الرقم صالًحا)

.بلد اإلصدار3.

لة واسم العائ( اختياري)االسم األول واالسم األوسط 4.
(.كما هو مكتوب في الهوية)

ن يجب أ)تاريخ الميالد بالميالدي وليس الهجري 5.
.(سنة أو أكثر18يكون 

.السكنيتأكيد عنوانك 6.

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



عين مستندات التحقق من الهوية للبائ
األفراد

:بالنسبة للحسابات الفردية، يرجى إرفاق ما يلي

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة اإلقامة •
في السعودية، التي تطابق المعلومات التي أضفتها

ع الخطوة السابقة، إن لم تكن مطابقة، يمكنك الرجو
تعديل "والتعديل، إذا لزم األمر، بالضغط على 

.“المعلومات

ديث كشف حساب بطاقة ائتمانية ح/كشف حساب بنكي•
ية يمكنك إخفاء أي معلومات سر. للتحقق من عنوانك

مثل الحركات، حيث أننا بحاجة إلى هذه المعلومات 
.للتحقق من عنوان مالك الحساب

صى الحد األق)أو يمكنك تحميل فاتورة مرافق حديثة •
180 ً ....(فاتورة المياه، الكهرباء)مثل ( يوما

.“إرسال"اضغط على 



معلومات التحقق من الهوية 
لحسابات الشركات

أكد من ، أدخل المعلومات التالية وت(أقوم بإدارة هذا الحساب نيابة عن شركة أو مشروع)إذا قمت بتحديد 
.تطابق المعلومات مع البطاقة ومستندات الشركة التي ستقوم بإرفاقها ثم قم بإرسالها

.الهويةرقم الهوية الوطنية أو رقم اإلقامة الذي يطابق الرقم على 1.

(.يجب أن يكون الرقم صالًحا)تاريخ انتهاء الصالحية بالميالدي وليس الهجري 2.

.بلد اإلصدار3.

(.كما هو مكتوب في الهوية)واسم العائلة ( اختياري)االسم األول واالسم األوسط 4.

.(سنة أو أكثر18يجب أن يكون )تاريخ الميالد بالميالدي وليس الهجري 5.

.اسم العمل التجاري كما هو مكتوب على الرخصة التجارية6.

(.XXXXال تكتب )رقم رخصة األعمال كما هو مكتوب على الرخصة التجارية 7.

.السكنيتأكيد عنوانك 8.

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

.ةإلى مالك الشركة أو أحد الشركاء الذين ورد اسمهم في الرخصة التجاريالمدير أو الممثل يشير 

ارية بغرض إلى شخص لديه تفويض قانوني من الشركة الستخدام الرخصة التجالممثل القانوني يشير 
.البيع على أمازون

"إرسال"اضغط على 



ات مستندات التحقق من الهوية لحساب
الشركات

:بالنسبة لحسابات األعمال، يجب إرفاق المستندات التالية

اإلقامة لمالك الشركة أو الممثل/صورة من بطاقة الهوية الوطنية•
.القانوني

.PDFنسخة واضحة من الرخصة التجارية التجارية بصيغة •

توكيل إذا كنت ممثالً قانونيا للشركة، أرفق الرخصة التجارية وال•
على حد سواء في ملف( نسخة من شهادة التفويض من الشركة)

.PDFواحد بصيغة 

.“إرسال"اضغط على •



األمور التي يجب فعلها واألمور التي يجب تجنبها
األمور التي يجب فعلها

ق أو بطاقة االئتمان أو فاتورة المراف/ وإما بيانات البنك بطاقة الهوية 1.

يرجى التأكد من تقديم كال. رخصة العمل إلزامية حسب نوع الحساب

.المستندين

ه عملك ، يجب أن تكون المستندات المقدمة صادرة حسب البلد الذي يقع في2.

.  هناكما هو مذكور 

.يتم تحميل بطاقة الهوية من كال الجانبينأن يجب 3.

.لالمفعويجب أن يكون كشف الهوية والبنك أو بطاقة االئتمان ساري 4.

اريخ يجب أن يحتوي المعرف على االسم وتاريخ البيث ورقم الهوية وت5.

.والتوقيعانتهاء الصالحية 
.واضحينيجب أن يكون المعرف وكشف الحساب المصرفي 6.
يجب أن تكون بطاقة الهوية صادرة عن جهة حكومية تحمل صورة 7.

.شخصية
.يوًما180نقبل كشف حساب بنكي أو بطاقة ائتمان ال يتجاوز تاريخها 8.
.كاملةيجب أن يحتوي بيان البنك أو بطاقة االئتمان على معلومات 9.

ئتمان يجب أن يحتوي كشف الحساب المصرفي أو كشف حساب بطاقة اال10.

.الحسابعلى اسم البنك والشعار والعنوان واسم صاحب 
مان يجب أن يكون كشف الحساب المصرفي أو كشف حساب بطاقة االئت11.

.PDFوالرخصة التجارية في شكل 

األمور التي يجب تجنبها
الميالدي يجب أن يكون تاريخ انتهاء الصالحية وتاريخ الميالد بالتقويم1.

.الهجريوليس 
بكلمة يجب أال يكون كشف الحساب المصرفي أو بطاقة االئتمان محميًا2.

.مرور
البريد الحساب البنكي عبر ال ترسل صورة بطاقة االئتمان أو 3.

.اإللكتروني
رفيال تقم بتحميل صورة لبطاقة االئتمان أو الخصم أو الحساب المص4.

لكهرباء أو يرجى تقديم فواتير ا. فواتير الهاتف واإلنترنت غير مقبولة5.

.الماء فقط

هوية مع يجب أن يتطابق تاريخ الميالد أو انتهاء الصالحية على بطاقة ال6.

.تقديمهما تم 
.شاشةالهوية وكشف الحساب المصرفي يجب أال تكون لقطة 7.
.مقروءينيجب أال تكون الهوية وكشف الحساب المصرفي غير 8.
.المصرفيال ينبغي العبث بالمعرف وكشف الحساب 9.

ق من للحصول على معلومات إضافية حول التحقالمساعدةيمكنك الضغط على *

.البائعهوية 

https://sellercentral.amazon.sa/gp/help/help.html?itemID=GQRP483PDN88Q3M9


تفعيل الحساب

ع بمجرد إضافة جميع المعلومات المطلوبة وتحميل جمي
ة البائع المستندات المطلوبة، سيراجع فريق التحقق من هوي

غرق في أمازون جميع المعلومات والمستندات وعادة ما تست
.أيام عمل3-2هذه العملية ما بين 

وني تأكد من االستمرار في التحقق من البريد اإللكتر* 
ل على الخاص بك بعد االنتهاء من إرسال طلب البيع لتحص

.رد منا حول طلبك

ي تلقيته في حالة الرفض، تحقق من البريد اإللكتروني الذ*
يع، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خالل مركز الب

.وتأكد من إصالح أسباب الرفض المذكورة

ال ألي استفسارات أو معلومات إضافية، تأكد من االتص*
سفل في أ"الحصول على الدعم"بدعم البائع من خالل خيار 

.الشاشة

https://sellercentral.amazon.sa/cu/contact-us?cf=SIV_INFO&ie=UTF8&urlStr=/sw/SSR/SIVInfo/step/DND
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.بكتهانينا على استكمال حساب البائع الخاص



و كيفية البدءالبائع إىل مركز مقدمة 



نت والهاتف المحمول)مركز البيع  (عبر اإلنبر
 عىل أمازون والتحقق من هويتك، سيكون لديك حق الوصول إىل حساب مركز البيع الخاص ب

ً
.كبمجرد االنتهاء من التسجيل باعتبارك بائعا

ى إدارة بمثابة لوحة التحكم الرئيسية لحسابك، حيث يمكنك العثور على جميع األدوات لمساعدتك علوهو .أمازونالبوابة لكل شيء يتعلق بالبيع على هو البيعمركز 

.ريلكثحسابك، هنا ستكون قادراً على إدراج المنتجات وإدارة الطلبات والتواصل مع المشترين والحصول على معلومات حول أدائك كبائع وغير ذلك ا

https://sellercentral.amazon.sa/home


للهاتف المحمولAmazon Sellerتطبيق 

تحليل أداء المبيعات

إدارة المنتجات المدرجة والتسعت  

الحفاظ عىل صحة الحساب

إضافة وتعزيز المنتجات المدرجة

ي ز البائع والمشت  إدارة الرسائل بي 

ي أي وقت
 
ي أي مكان وف

 
قم بإدارة حساب البائع الخاص بك ف

Apple Storeو Google Playمتوفر عىل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.sellermobile.android
https://apps.apple.com/sa/app/amazon-seller/id794141485


ائع أهم األشياء التي يجب التحقق منها بعد تفعيل حساب الب

الخاص بك

:هنا يمكنك تحديث ما يلي: معلومات حساب البائع-1

.العطلةإعدادات •
.البنكيمعلومات الحساب •
.واإلرجاعمعلومات األعمال ومعلومات الشحن •
.للبائعالمعلومات الضريبية وميزات أخرى للملف الشخصي •

.الدخولهنا يمكنك تحديث أو تغيير بيانات تسجيل : إعدادات تسجيل الدخول-2

.عملكهنا يمكنك تخصيص صفحات عن : معلوماتك وسياساتك-3

وإعداداتالواردةالشحناتإعداداتتعديليمكنكهنا :أمازونبلِ  إعدادات الشحن من ق-4

.المنتجاتدعم



معلومات الحساب
ومات معلومات الحساب هو خيار من شأنه أن يساعدك عىل تحديث المعل

:التالية

هنا يمكنك تحديث طرق اإليداع الخاصة بك : معلومات الدفع1.
).االئتمانبطاقة )، طرق الدفع (كشف حساب بنكي )

علق هنا يمكنك تحديث أي معلومات تت: النشاط التجاريمعلومات 2.
، (راسم المتج)عنوان العمل، االسم الذي ستم عرضه : بعملك مثل

.،...إلخ

وان معلومات عنتحديثهنا يمكنك : معلومات الشحن و المرتجعات3.
.إعدادات الشحن، إعدادات الشحن السهل,المرتجعات



معلومات الحساب

يبة القيمة المضافة من: يبةمعلومات الضز 1. هذا يمكنك تحديث معلومات ضز
ي المملكة العربية السعودية وتجاوزت القيمة اإلجإذا  .الخيار

ز
مالية كنت مقيًما ف

ي تتم داخل المملكة حد التسجيل اإللزامي البالغ
375000لتوريداتك ووارداتك الت 
ة شهًرا الماضية ؛ أو تتوقع أن تتجاوز القيمة اإلجمالي12ريال سعودي خالل الـ 
ز يوًما القادمة ، ثم يجب375000لتوريداتك أو وارداتك  ي الثالثي 

ز
ريال سعودي ف

يبة القيمة  ي ضز
ز
.المضافةعليك التسجيل ف

ي المملكة العربية الس
ز
يبة ف عودية ، فأنت إذا كنت غت  مقيم تقوم بتوريدات خاضعة للضز

ي المملكة العربية السعود
ز
يبة القيمة المضافة ف ي ضز

ز
ية ، بغض النظر مطالب بالتسجيل ف

يبة  يبة القي)عن قيمة التوريدات الخاضعة للضز (.مة المضافةأي ال يوجد حد تسجيل لضز

لمثال، عىل سبيل ا)إذا كنت غت  قادر عىل شحن الطلبات ألي سبب : حالة العرض.  2
، (حاالت الطوارئ العائلية أو الطقس العاصف أو الذهاب إىل عطلة أو إجازة، وغت  ذلك

ك من سيؤدي هذا إىل إزالة جميع عروض. غبر مفعلفيمكنك تغيت  حالة عروضك إىل
ي غضون ساعة واحدة

ز
كان لديك إذا .صفحات تفاصيل المنتجات بأمازون ونتائج البحث ف

ي الشحن من قبل أمازون، فإنها ستظل مفعلة عىل أمازون
ز
غيت  حالة يمكنك ت. أي عروض ف

.العروض لجميع عروضك، أو ألسواق بيع محددة فقط

.مفعلعندما تقوم بإعادة تغيت  حالة العروض مرة أخرى إىل*

ا للبيع مرة أخرى، قم بإعادة تغيت  حالة العروض مرة أخر عندما *
ً
ى تكون مستعد

ي غضون ساعة مفعلإىل
ز
.واحدة، وستظهر عروضك ف



ة المعلومات والسياسات الخاص
بك

استخدم هذه الصفحات إلضافة محتوى مخصص حول
عملك التجاري وسياساتك إىل موقع الويب الخاص 

.بأمازون

إعدادات الشحن من قِبل أمازون

.المنتجاتهنا يمكنك تعديل إعدادات الشحنات الواردة وإعدادات دعم 



:إعدادات تسجيل الدخول

لدخول إذا كنت ترغب في تغيير بيانات تسجيل ا: إعدادات تسجيل الدخول
الخاصة بك مثل البريد اإللكتروني أو كلمة المرور، يمكنك الذهاب إلى

.إعدادات تسجيل الدخول وتحديث المعلومات من هناك

يت إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك الضغط على خيار نس: مالحظة* 

كلمة المرور، ثم في صفحة مساعدة كلمة المرور يمكنك إدخال عنوان البريد

ا يمكنك اإللكتروني أو رقم الهاتف الجوال المرتبط بحسابك وسوف تتلقى رمزً 

.المرورإدخاله إلعادة تعيين كلمة 



32

الدعم والمساعدة

32

الدعم

شبكة مزود الخدمة

أمازونبائعمساعدة

موضوعاتفيتعمق

علىعبالبيتتعلقمعينة

.أمازون

البائعينجامعة

الموجودةالبيعأدواتأتقن

طعمقابمساعدةتصرفكتحت

.بناةالخاصالتعليميةالفيديو



البيع اليوم ابدأ 

services.amazon.sa

https://services.amazon.sa/ar_AE/

