
البيع بأمان عرب اإلنرتنت
يمتتع بيع السلع عرب اإلنرتنت بالعديد من املزايا، خاصة عندما ترغبون يف

التخلص من يشء أو تقليصه أو كسب بعض املال. سيوجهمك هذا الدليل

عرب البيع بواسطة اإلنرتنت، وكيفية كتابة إعالن ونصاحئ فعالة للحفاظ عىل

األمان عند البيع.

فوائد البيع عرب اإلنرتنت
التقليل من الفوىض•

التقليل من النفايات واحلد من مكب النفايات•

كسب دخل إضايف•

مواقع البيع عرب اإلنرتنت األكرث شيوعًا
eBay هو موقع البيع األكرث شيوعًا عىل اإلنرتنت يف أسرتاليا، يليه

Gumtree و Facebook Marketplace. هناك العديد من أوجه

التشابه بني هذه املنصات، ولكن لك مهنا يقدم جتربة خمتلفة قليال.

نوصيمك بالتعرف عىل لك منصة قبل أن تبدأوا.

يمتزي موقع eBay بقدرة املشرتين الدوليني عىل رشاء سلعمك، يف حني

أن Gumtree و Facebook Marketplace خمصصان للرشاء

والبيع يف منطقة جممتعمك احمليل.
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البيع والرشاء يف مجيع أحناء العامل

رسوم البيع

جماين للبيع

البيع والرشاء يف جممتعمك احمليل
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كيف تبيعون سلعمك عرب اإلنرتنت
مبجرد قياممك بإعداد حساب عىل إحدى منصات البيع عرب اإلنرتنت، فأنمت عىل استعداد لنرش أول إعالن لمك.

اتبعوا هذه اخلطوات البسيطة إلبراز إعالنمك عن البايق:

ضعوا قامئة بالسلع اليت تريدون بيعها.1.

التقطوا صورًا لسعلتمك (سلعمك).2.

قوموا بالبحث للتحقق من سعر السلع املامثلة اليت يمت بيعها، مث3.

قوموا بتسعريها وفقًا لذلك.

اكبتوا وصفًا واحضًا.4.

حاولوا الرد عىل االستفسارات حول سلعتمك مبجرد استالمها.5.

نصيحة: ابدأوا ببيع العنارص منخفضة القمية أوال، بيمنا تعتادون عىل

كيفية معل السوق عرب اإلنرتنت. وفروا سلعمك األكرث مثنًا عندما

تشعرون بالثقة.

من املهم التأكد من أن إعالنمك جيذب املشرتين احملمتلني.

جربوا النصاحئ التالية جلعلها فعالة قدر اإلماكن:

اكتبوا وصفًا مفصال - ميكنمك تضمني معلومات مثل اللون،•

املواد املستخدمة، العالمة التجارية، املوديل واحلجم أو القياسات .

ميكنمك أيضًا تضمني املاكن الذي اشرتيمتوها منه، ومك تلكفهتا

يف األصل.

كونوا واحضني بشأن ما تبيعونه. هل يه مائدة الطعام فقط؟•

أو مائدة الطعام والكرايس؟ هل تفكرون يف بيعها بشلك منفصل؟

كونوا صادقني - قوموا بتضمني تفاصيل حالة السلعة،•

وخاصة العالمات أو البقع.

اكتبوا عنوانًا ذا معىن - تأكدوا من أن العنوان خيرب املشرتين بالضبط•

ما يه السلعة. عىل سبيل املثال، "رسير خشب أبيض مفرد من

IKEA" يعمل بشلك أفضل من جمرد "رسير للبيع".

قوموا بتدوين أي عنارص إضافية تقومون بتضميهنا يف معلية البيع.•

عىل سبيل املثال، الوسائد مع األريكة، أو الاكبالت مع أداة الكهرباء

اخلاصة بك.

صور جيدة تساعد عىل بيع السلع. إليمك بعض النصاحئ حول كيفية

جعلها تبدو جيدة:

حاولوا التقاط صور يف اإلضاءة الطبيعية. جتنبوا الظالل.•

ركزوا عىل السلعة اليت تبيعوهنا يف  الصورة - جتنبوا أي فوىض•

زائدة حوهلا. عىل سبيل املثال، إذا كنمت تبيعون أريكة، قوموا

بإزالة أي وسائد أو بطانيات ليست للبيع وأفرغوا العنارص احمليطة

(أو األخشاص أو احليوانات األليفة!) اليت قد تعرقل رؤية ما هو للبيع.

التقطوا صورًا قريبة ألي عالمات أو تلف للسلعة.•

إذا اكن ذلك ممكنًا ومالمئًا، التقطوا صورة لمللصق، مبا يف•

ذلك املاركة واملوديل إذا كنمت تعتقدون أنه قد يكون مفيدًا

لملشرتين احملمتلني.
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كيفية قبول الدفعة
هناك عدة طرق لتليق الدفعة من مشرتي، وبعضها أكرث أمانًا من

البعض اآلخر . Paypal يه الطريقة األكرث أمانًا لدفع مثن األشياء أو

قبول الدفعة.

تمت مجيع املعامالت عىل صفحات الويب اليت تستخدم تشفريًا آمنًا•

محلاية املعلومات الخشصية اليت يوفرها الزبون وأنفسمك، لذا فهي

آمنة من أعني املتطفلني و ساريق اهلوية.

ال حتتاجون إىل مشاركة تفاصيل حسابمك املرصيف مع أخشاص•

ال تعرفوهنم.

يمت استخدامه وقبوله عىل نطاق واسع.•

من الهسل إعداد احلساب - ستحتاجون إىل توفري امسمك وعنوانمك•

وتارخي ميالدمك ورمق هاتفمك وبريدمك اإللكرتوين ولكمة املرور.

نصيحة : إذا قدم املشرتي شكوى بدعوى أنه مل يستمل سلعتمك،

فسيمت تعليق األموال اليت دفعها  وسيطلب منمك PayPal تقدمي

دليل عىل الحشن. مبجرد أن تقدموا دليال عىل أن املعاملة اكنت

مرشوعة، ستفرج PayPal عن األموال لمك.

Safety First مالحظة!  ملزيد من املعلومات حول كيفية إعداد لكمة مرور آمنة، قوموا بزيارة صفحة

Be Connected Topic Libraryيف مكتبة

نصاحئ السالمة اإللكرتونية للبيع عرب اإلنرتنت
ميكن أن يكون بيع السلع جتربة ممتعة، ولكن من املفيد أن تكونوا آمنني. إليمك بعض النصاحئ لتقليل املخاطر ومحاية أنفسمك أثناء البيع عرب اإلنرتنت.

ال تشاركوا الكثري من املعلومات الخشصية
من احملمتل أن يستخدم احملتالون أي معلومات تنرشوهنا بشلك

عام ألغراض أخرى. لكام قل الغرباء الذين يعرفون عنمك، لكام أصبحمت

أكرث أمانًا. تأكدوا من أن صور سلعمك ال حتتوي عىل أي تفاصيل

خشصية عنمك. احبثوا بعناية عن أمساء الشوارع أو أرقام املنازل أو

الربيد الخشيص أو صور العائلة أو تفاصيل رمق لوحة السيارة وقوموا

بتغبيهشا أو قصها من الصورة.

قابلوا املشرتين يف أماكن آمنة
إذا كنمت حباجة إىل مقابلة مشرت خشصيًا، اختاوا ماكنًا عامًا آمنًا

واصطحبوا دامئًا خشصًا آخر معمك. إذا كنمت تبيعون سلعة كبرية،

فقد حيتاج املشرتي إىل القدوم إىل مزنلمك. إن أمكن، انقلوا السلعة

إىل الرشفة أو إىل الكراج أو الفناء األمايم. من الناحية املثالية جيب

أال حيتاج املشرتي إىل دخول مزنلمك.

ال تسملوا أي سلعة حىت تتلقون الدفعة
ال تعطوا مشرتيًا حممتال سلعتمك إال بعد استالم املبلغ بالاكمل.

قبل تسلمي سلعة أو إرساهلا إىل املشرتي، حتققوا دامئًا من أن املبلغ

الصحيح من املال قد مت إعطاؤه لمك أو مت إيداعه يف حساب

Pay Pal أو احلساب املرصيف اخلاص بمك كونوا حذرين من رسائل

الربيد اإللكرتوين اليت تديع أن املال يف حسابمك. ميكن أن تكون

رسائل الربيد اإللكرتوين هذه مزيفة، عىل الرمغ من أهنا تبدو رشعية،

لذلك حتتاجون إىل التحقق من حسابمك قبل تصديقها.
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ال تنجذبوا إىل تسوية الصفقة خارج منصة البيع
احذروا من احملتالني الذين حياولون إغرائمك ببيع رسيع. قد يعرضون رشاء 

سلعتمك عىل الفور إذا مقمت خبصمها بشلك كبري أو إزالة قامئتمك وتسوية 

املعاملة خارج منصة املبيعات حيث مقمت باإلعالن عهنا (مثل eBay أو 

.(Facebook Marketplace أو Gumtree

نصيحة: إذا قام خشص ما بالضغط عليمك للقيام بيشء رسيع، فيجب 

أن يكون هذا حتذيرًا لمك إلبطاء األمور والتأكد من عدم خداعمك.

من األفضل التأكد من أن مجيع االتصاالت بينمك وبني املشرتي  

تمت من خالل منصة املبيعات (مثل eBay أو Gumtree أو 

 Facebook Marketplace). هبذه الطريقة، إذا حدث خطأ ما 

يف معلية البيع أو اكن هناك نزاع، فإن املنصة لدهيا لك األدلة  

وميكن أن تساعد يف إجياد حل.

للبقاء عىل اطالع بأحدث معليات االحتيال اليت جيب جتنهبا، قوموا 
  Scamwatch   باالشرتاك يف تنبهيات الربيد اإللكرتوين اخلاصة ب

www.scamwatch.gov.au/news/subscribe-to-

scam-alert-emails

روابط رسيعة
eBaywww.eBay.com.au

Gumtreewww.Gumtree.com.au

Facebook Marketplace 

www.facebook.com/marketplace 

PayPalwww.PayPal.com 

BeConnectedwww.BeConnected.esafety.gov.au

خذوا وقتمك يف استكشاف  
Be Connected

Be Connected هو موقع شامل حيتوي عىل موارد جمانية مصممة خصيصًا 

لدمع األسرتاليني كبار السن لالتصال عرب اإلنرتنت بأمان والتنقل يف عامل الدجييتل 

بثقة. هذا املوقع مفيد أيضًا للعائالت واملنمظات املجمتعية اليت ترغب يف مساعدة 

أعضاء املجمتع األكرب سنًا عىل الوصول إىل مجيع مزايا اإلنرتنت.

beconnected.esafety.gov.au

esafety.gov.au مت تطوير هذا الربناجم بواسطة  
.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety

 

 

 

http://www.scamwatch.gov.au/news/subscribe-toscam-alert-emails
http://www.scamwatch.gov.au/news/subscribe-toscam-alert-emails
http://www.eBay.com.au
http://www.Gumtree.com.au
http://www.facebook.com/marketplace
http://www.PayPal.com
http://www.beconnected.esafety.gov.au
http://www.beconnected.esafety.gov.au
http://www.esafety.gov.au

	البيع بأمان عبر الإنترنت
	فوائد البيع عبر الإنترنت
	مواقع البيع عبر الإنترنت الأكثر شيوعاً
	كيف تبيعون سلعكم عبر الإنترنت
	كيفية قبول الدفعة
	نصائح السلامة الإلكترونية للبيع عبر الإنترنت
	لا تشاركوا الكثير من المعلومات الشخصية
	قابلوا المشترين في أماكن آمنة
	لا تسلموا أي سلعة حتى تتلقون الدفعة
	لا تنجذبوا إلى تسوية الصفقة خارج منصة البيع

	روابط سريعة
	خذوا وقتكم في استكشاف Be Connected




