
إلی مساهمینا:

لقد حقََّق موقُع ’’Amazon.com‘‘ الکثیر من المنجزات المرحلیَّة في عام ١٩٩٧م؛ إذ استَطْعنا 
بحلول نهایة العام تقدیَم   خدماِتنا ألکثر من ١,٥ ملیون عمیل، کما حقَّقنا نموًّا في اإلیراداِت بنسبة 

٨٣٨٪ لتصَل إلی ١٤٧,٨ ملیون دوالر، واستمرَّت ریادُتنا في السوِق رغَم المنافسة القویَّة التي دخلته.

ولیس هذا إالَّ حصاُد الیوِم األوَّل لإلنترنت، وکذلك لموقع ’’Amazon.com‘‘، إذا ما نفَّذنا األمَر 
بصورٍة جیِّدة. لقد باَتِت التجارة اإللکترونیَّة الیوم توفِّر علی العمالء أمواًال ووقًتا ثمیًنا. وستسرِّع هذه 

التجارُة مستقبًال عملیَّة االکتشاِف ذاتها بتخصیِص التعامالت. یستخدم ’’Amazon.com‘‘ اإلنترنت 
إلیجاد قیمٍة حقیقیَّة لعمالئه، ونأمل بذلك إنشاَء امتیاٍز دائم، حتَّی في األسواِق الراسخِة والکبیرة.

ه الالعبون الکبار الموارَد لمتابعِة هذه الفرصة المتاحة علی  إنَّ لدینا اآلن فرصًة سانحًة حیث یوجِّ
اإلنترنت، أمَّا العمالُء الجدد في الشراء علی اإلنترنت فهم في مرحلِة تقبُِّل تکویِن عالقات جدیدة. 

وقد استمرَّ المشهُد التنافسيُّ في التطوُّر بوتیرٍة سریعة. فانتقل الکثیر من الالعبین الکبار إلی اإلنترنت 
صوا طاقاٍت وموارَد کبیرًة لبناء الوعي وحرکة المرور والمبیعات. هدُفنا هو  بعروٍض موثوقة، وخصَّ
التحرُّك بسرعٍة لترسیِخ موقِعنا الحاليِّ وتوسیِعه في الوقت الذي نبدُأ فیه بمتابعِة فرِص التجارِة 

اإللکترونیَّة في مجاالٍت ُأخرى. ونرى حالیًّا فرصًة مهمًَّة في األسواِق الکبیرِة التي نستهدفها. هذه 
ا وتنفیًذا واضًحا في مواجهة الجهاِت  االستراتیجیَّة ال تخلو من المخاطر؛ فهي تتطلَُّب استثماًرا جادًّ

الراسخة صاحبة االمتیازات.

خطاب عام ١٩٩٧م إلی المساهمین
(أعیَدْت طباعته من التقریر السنويِّ لعام ١٩٩٧م)



سنشاِرُکُکم عملیَّاِت التفکیِر االستراتیجيِّ لدى اتِّخاِذنا خیاراٍت جریئة (بالقدر الذي تتیُحه الضغوُط 
التنافسیَّة)، بحیث یصبُح في ُوسعکم تقییُم ما إذا کنَّا ُنجري استثماراٍت عقالنیًَّة طویلَة األجل في القیادة.

سنعمُل بجدٍّ لإلنفاِق بحکمٍة والحفاِظ علی ثقافِتنا اللیِّنة. ونتفهَُّم أهمِّیََّة التعزیِز المستمرِّ لثقافٍة واعیٍة 
بالتکلفة، ال سیَّما في األعمال التجاریَّة التي تتکبَُّد خسائَر صافیة.

سنوازُن ما بین ترکیِزنا علی النموِّ والترکیِز علی الربحیَِّة علی المدى الطویل وإدارِة رأِس المال. 
َع أساسيٌّ لتحقیِق إمکاناِت  ونحن في هذه المرحلة نختاُر إعطاَء األولویَِّة للنموِّ ألنَّنا نؤمُن بأنَّ التوسُّ

نموذِج عمِلنا.

فیَن الموهوبین والمتنوِّعین، وسنواصُل ترجیَح  سنواصُل الترکیَز علی التوظیِف وعلی االحتفاِظ بالموظَّ
تعویضاِتهم نحو خیاراِت األسهِم بدَل من النقد. نعلُم أنَّ نجاَحنا یتأثَُّر کثیًرا بقدرِتنا علی استقطاِب 

فین المتحمِّسین واالحتفاظ بها، ویجُب أن یفکَِّر کلٌّ منهم بأسلوب صاحِب الملکیَّة،  قاعدٍة من الموظَّ
ولهذا السبب یجب أن یکوَن في الواقع مالًکا.

رین إذا لم  عي أنَّ ما ورد آنًفا هو فلسفُة االستثمار ’’الصحیحة‘‘، لکنَّها فلسفُتنا، وسنکوُن مقصِّ نحن ال ندَّ
ح النهَج الذي اتَّخذناه وننوي مواصلة اتِّباعه. نوضِّ

م الذي أحرزناه  في عام  عمًال بهذا األساس، نودُّ االنتقاَل إلی مراجعِة أوُجِه الترکیز في أعمالنا، والتقدُّ
١٩٩٧م، إلی جانب توقُّعاتنا المستقبلیَّة.

العمالُء هاجُسنا األساسّي

ابة لعمالئنا. وقد أدَرْکنا أنَّ اإلنترنت کانت، وما  کان ترکیُزنا منُذ البدایة علی تقدیِم قیمٍة ُمقِنعٍة وجذَّ
تزال، الشيَء الذي ینَتظره العالم. فبدأنا بتقدیِم شيٍء ال یمکُن أن یحصَل العمالُء علیه بطریقٍة ُأخرى، 

وبدأنا بتقدیِم الکتب. وفَّرنا   لهم خیاراٍت أکثَر بکثیٍر ممَّا هو ممکن في أيِّ متجٍر فعليُّ (متجرنا حالیًّا یمکن 
مناها بتنسیٍق مفیٍد وسهِل البحث والتصفُّح في متجٍر مفتوح علی مدار  أن یشغَل ٦ مالعب کرة قدم)، وقدَّ

الساعة، َطوال السنة. کما واَصْلنا ترکیَزنا الدؤوب علی تحسیِن تجربِة التسوُّق، وأنَجْزنا تعزیزاٍت کبیرًة 
م اآلن إلی عمالئنا قسائم إهداء، ومیِّزة التسوُِّق بنقرٍة واحدة،  علی متجرنا عام ١٩٩٧م. أصَبْحنا نقدِّ

وحجًما أکبر بکثیر من التقییمات واآلراء والمحتوى وخیاراِت التصفُّح ومیِّزات إعطاء التوصیات. خفَّضنا 
کذلك األسعاَر تخفیًضا کبیًرا، ممَّا رفع أیًضا قیمَة العمالء. یظلُّ التسویُق الشفهيُّ أقوى أدواِتنا لَکْسب 



جوهُر األمِر کلِّه یکمن في المدى الطویل

نعتقُد أنَّ المقیاَس األساسيَّ لنجاِحنا سیکوُن القیمَة التي نُنشئها للمساهمین علی المدى الطویل، والتي 
ستکون نتیجًة مباشرًة لقدرِتنا علی توسیِع مکانِتنا الریادیَّة الحالیَّة في السوق وترسیخها. وکلَّما کانت 
ریادتنا أقوى في السوق، کان نموذُجنا االقتصاديُّ أقوى. ویمکن أن ُتترَجَم الریادة في السوق مباشرًة 
إلی ارتفاٍع في اإلیرادات، وربحیٍَّة أعلی وسرعِة دوران أکبر لرأس مال، ومن َثمَّ عائداٍت أقوى علی 

رأِس المال المستثَمر.

لقد عکست قراراُتنا باستمراٍر هذا الترکیز. فنحن نقیُِّم أنفَسنا أوًَّال من حیِث المقاییِس األکثِر داللًة 
علی ریادتنا في السوق: نموُّ العمالِء واإلیرادات، ومدى استمراِر عمالئنا في الشراِء منَّا علی أساٍس 

ر وقوَُّة عالمِتنا التجاریَّة. استثمرنا سابًقا، وسنواصُل االستثماَر بقوَّة، لتوسیِع قاعدِة عمالئنا  متکرِّ
ُك فیه إلنشاِء امتیاٍز دائم. والعالمِة التجاریَّة والبنیِة التحتیَّة واالستفادة منها في الوقِت الذي نتحرَّ

ونظًرا إلی ترکیِزنا علی المدى الطویل، فقد نتَّخُذ قراراٍت ونوازن ما بین المفاضالِت بصورٍة 
تختلف عن بعِض الشرکات. وعلیه، نودُّ مشارکتکم نهَجنا األساسيَّ في اإلدارِة واتِّخاذ القرار لیتسنَّی 

لکم، أنتم المساهمین، تأکیَد توافِق هذا النهج مع فلسفِتکم االستثماریَّة:

سنواصُل الترکیَز بال کلٍل علی عمالئنا.

سنواصُل اتِّخاَذ قراراِت االستثماِر في َضوِء الریَّادِة في السوق علی المدى الطویل بدَل الربحیَِّة 
قصیرِة األجل، أو استجابات وول ستریت قصیرِة المدى.

ُم عوائَد  سنواصُل قیاَس برامِجنا وفعَّالیَّة استثماراِتنا بطریقٍة تحلیلیَّة، للتخلِّي منها عمَّا ال یقدِّ
مقبولًة، وزیادِة استثماراِتنا في البرامِج األفضِل أداًء. وسنواصُل التعلَُّم من نجاحاِتنا وإخفاقاِتنا.

سنتَّخُذ قراراٍت استثماریًَّة جریئًة ولیست خجولة أینما نرى نسبًة کافیة الحتماالِت تحقیِق 
م في ریادِة السوق. بعُض هذه االستثماراِت ستؤتي ثماَرها، في حین لن تکون الحال کذلك  تقدُّ

مع بعِضها اآلخر، وسنکون في کلتا الحالَتین قد تعلَّمنا درًسا آخَر قیًِّما.

عندما ُنضطرُّ إلی االختیاِر ما بین تحسیِن مظهِر محاسبتنا وفَق مبادئ المحاسبِة المقبولة 
عموًما، وتعظیِم القیمِة الحالیَّة للتدفُّقاِت النقدیَّة المستقبلیَّة، سنختاُر التدفُّقاِت النقدیَّة.



رة  العمالء، ونحن شاِکرون للثقِة التي وضَعها عمالؤنا فینا. هذا الجمُع ما بین عملیَّاِت الشراِء المتکرِّ
والتسویِق الشفهيِّ هما ما َضِمنا لموقع ’’Amazon.com‘‘ الریادَة في السوق في بیِع الکتِب علی اإلنترنت.

ة: لقد قطع ’’Amazon.com‘‘ شوًطا طویًال في عام ١٩٩٧م وذلك وفَق مقاییَس عدَّ

نمت المبیعاُت من ١٥,٧ ملیون دوالر في عام ١٩٩٦ إلی ١٤٧,٨ ملیون دوالر- بزیادٍة قدُرها 
.٪٨٣٨

نَمْت حساباُت العمالِء التراکمیَّة من ١٨٠ ألًفا إلی ١٥١٠٠٠٠- بزیادة قدرها ٧٣٨٪.

رین من أکثر من ٤٦٪ في الربِع الرابِع من عام ١٩٩٦  ارتفَعْت نسبُة الطلباِت من العمالء المتکرِّ
ة نفسها من عام ١٩٩٧م. إلی أکثِر من ٥٨٪ في المدَّ

سة ’’میدیا ِمتریکس‘‘  انتقَل موقُعنا اإللکترونيُُّ من حیث نطاق الوصوِل إلی الجمهور، وَوْفًقا لمؤسَّ
(Media Metrix)، من المرتبة ٩٠ لیکوَن ضمن أفضِل ٢٠ موقًعا مقارنًة بغیره من المواقع 

اإللکترونیَّة.

 America’’ أنشأنا عالقاٍت طویلَة األمد مع کثیٍر من الشرکاِء االستراتیجیِّین المهمِّین، بما في ذلك
 ‘‘@Home’’و ‘‘AltaVista’’و ‘‘GeoCities’’و ‘‘Netscape’’و ‘‘Excite’’و ‘‘Yahoo!’’و ‘‘Online

.‘‘Prodigy’’و


