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Legal Note

هذا العمل حصري و خاص للمؤلف و ال يسمح نسخه أو اعادة 

بيعه تحت أي ظرف و من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة 

القانونية.



هذا الخطأ حدث في بداياتي مع أمازون حيث كنت أتبع طريقة 

معينة في أحد الكورسات… الخطأ ينقسم إلى جانبني … 

أحدهما خاص بهامش الربح و اآلخر خاص بكمية األوردر… 

نصحنا الكورس أن نقبل هامش ربح بسيط و نعوضه بعدد 

املبيعات العالي و هذا ما فعلته … اخترت منتج سعره في 

أمازون 12$ و بالتواصل مع الsupplier و حساب كل 

شيء (ما عدا التسويق) اتضح أن هامش الربح 3$ و هو 

ما توافق مع نصيحة الكورس … و قد كان!!



قمت بشراء ٢٠٠ قطعة من املنتج للتجربة و كان االستقبال رائع 

في السوق و لكن طبعاً ال يمكن الحكم من أول يومني أو ثالثة .. 

و هنا حدث الخطأ الثاني …  

قامت مندوبة الsupplier باالتصال بي و أخبرتني أن 

املصنع سيغلق ملدة شهر كامل بسبب احتفاالت رأس السنة 

الصينية و سألتني ان كنت أرغب في شراء أوردر جديد حتى ال 

أتوقف عن البيع في حال نفذت الكمية األولى أثناء اغالقهم…



طبعاً ألن املبيعات كانت جيدة في البداية و بسبب وجود 

تخفيضات اطالق املنتج فلم أكن أحسب حسابات الربح و 

الخسارة و تصورت أن هامش الربح سيكون فعالً 3$ بعد انتهاء 

فترة االطالق اعتماداً على اعالنات أمازون أو ترتيب الكلمات 

و لذلك قمت بطلب ١٠٠٠ قطعة و كان سعر الواحدة بالشحن 

5$ و بالتالي كانت التكلفة $5000 

بعد ذلك انتهت فترة االطالق و كان الترتيب جيداً في بعض 

الكلمات و لكنني اكتشفت الحقيقة!



هامش الربح املقدر ب3$ لم يكن أبداً 3$… فبمجرد بيع املنتج بسعره 

األصلي انخفض عدد املبيعات و بالتاي لزم التسويق لرفع ترتيب 

الكلمات أو شراء النقرات في االعالنات… 

طبعاً انتهى الحال بصرف كل هامش الربح على التسويق و لذلك لم 

يتبقى أي أرباح نهائياً 

النتيجة الحتمية كانت التوقف عن بيع املنتج رغم اعجاب املشترين به 

(ratings 4.8) … طبعاً كانت هناك حلول يمكن تطبيقها و لكني 

كنت في البداية و لست خبيراً بالبيزنس وقتها فقمت بعمل أوردر 

ألمازون للتخلص من املنتج! 



الدروس املستفادة

ال تقم أبداً باختيار منتج له هامش ربح ضعيف ألنك ستخسره في التسويق 

قم بجميع حساباتك بعد معرفة كافة التكاليف كما شرحنا في الكورس 

ال تنخدع بكالم الsupplier و تسارع في عمل أوردر كبير مهما كانت 
األسباب (معظمهم سيحاول دفعك لذلك بطريقة أو بأخرى) و لكن قمت 

بطلباتك وفقاً ملا تحتاجه فقط … و ان حدث موقف مثل ما حدث باغالقهم 
شهر مثالً فيمكنك حساب عدد مبيعاتك اليومي في املتوسط و تقوم بطلب 

أوردر تبعاً لذلك


