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كيفية الرشاء عرب اإلنرتنت 
eBay باستخدام موقع

ميكنمك رشاء وبيع األشياء عىل موقع eBay، أحد أكرب األسواق عرب اإلنرتنت يف العامل. إليمك أشياء

جيب أخذها يف االعتبار عند الرشاء.

eBay إنشاء حساب

عىل موقع eBay، ميكنمك رشاء أشياء جديدة أو مستعملة من العديد من املتاجر املختلفة وكذلك األفراد. 

ميكنمك تصفح موقع eBay حبثًا عن أشياء ذات أمهية لمك، ولكن لرشاء األشياء، ستحتاجون إىل إنشاء حساب 

eBay. إليمك الطريقة:

ّ

 .	ّ   يف متصفح الويب اخلاص بمك.ebay.com.auإذهبوا إىل 

 أنقروا فوق تجسيل بالقرب من أعىل يسار الشاشة.	. 

يف صفحة  إنشاء حساب، أدخلوا امسمك األول وإمس العائلة 	. 
وعنوان الربيد اإللكرتوين ولكمة مرور قوية.

 

 أنقروا فوق تجسيل.	. 

ستمت إعادتمك بعد ذلك إىل صفحة  eBay الرئيسية وسيمت تجسيل 

الدخول إىل حسابمك عىل eBay، لتكونوا جاهزين لبدء الرشاء.

ّ ّ

eBay رشاء األشياء عىل موقع
ميكنمك البحث عن األشياء اليت ترغبون يف رشاهئا باستخدام مربع البحث بالقرب من أعىل الشاشة. وميكنمك 

أيضًا البحث عن األشياء من خالل التحديد من الفائت - املوضة، احملراكت، املزنل واحلديقة، وما إىل ذلك - 

أسفل مربع البحث.

ّ

ميكنمك تضييق نطاق البحث باستخدام الفالتر. هذه مربعات اختيار عىل يسار قامئة النتاجئ يف معليات البحث. 

إهنا تتيح لمك القيام بأشياء مثل حتديد نطاق السعر أو احلجم أو اللون أو احلالة لعنرص ما.

تمشل الطريقتان الرئيسيتان لبيع األشياء من خالل eBay: املزاد، حيث تقومون باملزايدة مقابل آخرين 

للحصول عىل يشء، و Buy It Now، حيث يكون السعر ثابتًا، متامًا مكا هو احلال يف املتجر.

أنمت حباجة إىل حساب قبل أن تمتكنون من 

eBay الرشاء أو البيع عىل موقع
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eBay كيفية الرشاء عرب اإلنرتنت باستخدام موقع

تذكروا أن تفكروا جيدًا فميا إذا كنمت ترغبون يف رشاء اليشء وباملبلغ. إذا مقمت باملزايدة يف مزاد eBay أو 

Buy It Now، فأنمت ملزتمون بالرشاء. عرضمت رشاء يشء مدرجًا عىل أنه

ّ ّ ّ

 

يستخدم eBay نظام تصنيف لتحديد البائعني ذوي المسعة الطيبة. قوموا باختيار البائعني الذين حصلوا عىل 

درجات عالية من النجوم والتعليقات اإلجيابية قريبة من أو بنسبة 100 ٪، ألن هذا يعين أن لك من اشرتى من 

هؤالء البائعني اكن سعيدًا  هبذه الصفقة.

َ

 ً

ً

ٍ

ّ

ّ ّ

ّ

لدوايع األمان، جيب أال تكون لكمة مرور eBay يه تلك اليت 

استخدممتوها ألي حساب آخر عىل اإلنرتنت. قوموا بإنشاء لكمة مرور 

قوية تتكون من مثانية أحرف عىل األقل، مبا يف ذلك مزجي من األحرف 

واألرقام واألحرف الكبرية.

ميكنك املزايدة عىل عنرص عىل  

 eBay أو دفع سعر حمدد، 
متامًا مكا هو احلال يف املتجر

ما الفرق بني املزاد ورشائه اآلن (Buy It Now)؟
،Buy It Now مدرجًا عىل أنه eBay  عندما تشرتون شيائ ما عىل

فإنمك تلزتمون برشاء العنرص عىل الفور بدال من االضطرار إىل االنتظار حىت

ينهتي املزاد. قد حتصلون عىل صفقة أفضل يف املزاد، ولكن ال ميكنمك التأكد 

من أنمك ستفوزون بالفعل باليشء الذي ترغبون فيه. 

 

 ."Buy It Now"  بعض األشياء املعروضة لملزاد مرفقة أيضًا بأسعار

ميكنمك التفكري يف دفع هذا السعر إذا كنمت ال تريدون االنتظار، ولكن قد ال 

حتصلون حينئذ عىل أفضل سعر.

يف بعض األحيان، تلكف األشياء املدرجة يف eBay أكرث من األشياء اجلديدة 
مبارشة من الرشكة املصنعة. حتققوا من السعر اجلديد ألحد العنارص قبل 

التسوق عىل موقع eBay للتأكد من حصولمك عىل صفقة جيدة. 
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املزايدة عىل عنارص املزاد

تعترب مزادات eBay متامًا مثل املزادات األخرى اليت قد تكونون عىل دراية هبا. 

ما زلمت تقدمون العروض ضد اآلخرين. وإذا فزمت باملزاد، فأنمت ملزمون بإمتام 
معلية الرشاء. ولكن قد ال يكون العرض الذي تقدمونه هو العرض الذي يظهر يف 

:eBay املزاد. إليمك كيفية معل مزاد

ُ

ّ

أنمت من يقرر احلد األقىص لملبلغ الذي أنمت عىل استعداد لدفعه  	. 

مقابل العنرص.

 

 ميكنمك عرض هذا املبلغ، حىت لو اكن أكرث بكثري من املزايدة احلالية 	. 
عىل العنرص.

املبلغ الذي عرضمتوه يبىق رسًا. بدال من ذلك، سزييد eBay املزايدة 	. 

احلالية نيابة عنمك بزيادة صغرية. هبذه الطريقة، إذا فزمت باملزايدة، 

فسيتعني عليمك فقط دفع احلد األدىن لملبلغ الالزم.

 ً

ً

 يعمتد مقدار الزيادة عىل قمية املزايدة احلالية. قد تصل إىل 50 سنتًا لألشياء منخفضة التلكفة إىل 	. 
100 دوالر لألشياء اليت تزيد عن 5000 دوالر.

 .	 eBay قد يكون املزايد اآلخر قد قدم عرضًا أعىل بكثري من سعر املزايدة احلالية. لذلك، قد يقدم

عددًا من العروض يف تتابع رسيع لمك وللخشص اآلخر. ستتوقف الزيادات عندما يمت جتاوز املبلغ الذي 

أدخلمتوه يف األصل أو املبلغ الذي أدخله الخشص اآلخر.

ّ ّ ُ  
ّ

إذا اكن عرضمك غري اكف، فقد تقررون تقدمي عرض جديد أعىل. لكن من األفضل جتنب الوقوع يف رشك 	. 
املنافسة. تذكروا أن املبلغ الذي أدخلمتوه يف البداية اكن احلد األقىص الذي كنمت عىل استعداد لدفعه.

 ٍ

ّ

إذا غريمت رأيمك بشأن املزايدة، فليس هناك ما يضمن أنمك ستمتكنون من االنحساب. فرصمك يه 	. 
أفضل إذا حاولمت االنحساب عىل الفور. تذكروا، إذا انهتى املزاد بفوز عرضمك يف املزاد، فأنمت ملزمون 

بامليض قدمًا يف الرشاء.

 ّ

ّ

يقدم eBay لمك عروض أسعار يف املزاد، 

ولكن فقط حبد أقىص أنمت حددمتوه
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َماذا حيدث بعد أن فزت باملزاد؟

هتانينا، لقد فزت باملزاد أو نقرت عىل Buy It Now لرشاء عنرص! 
ماذا اآلن؟

َ 

تذكروا أنمك ملزتمون بإمتام معلية الرشاء.• 

eBay رسالة بريد إلكرتوين ختربمك بفوزمك باملزاد. •  سريسل لمك

ميكنمك النقر عىل الرابط للدفع. سيحدد الربيد اإللكرتوين العنرص والتلكفة 

وأي رسوم بريدية، وسيشري إليمك أيضًا باالمس حىت تعرفون أنه رشيع.

  

eBay.لديمك أربعة أيام للدفع قبل أن يمتكن البائع من فتح نزاع مع • 

 

ال ميكنمك الرتاجع عن البيع مبجرد  
رشاء عنرص أو رحبمت مزاد

 .eBay من األفضل معومًا استخدام PayPal للتعامل مع معامالتمك عىل

جتنبوا الدفع عن طريق اإليداع املرصيف، ألن كتابة تفاصيل احلساب 
بشلك غري حصيح قد تعين أنمك ترسلون أموالمك إىل احلساب اخلطأ ولن 

تمتكنون من استعادهتا.

يتيح لمك  eBay دفع مثن العنارص باستخدام PayPal أو بطاقات االئمتان واخلصم الرئيسية أو •

إيداع مرصيف. قد تمتكنون أيضًا من الدفع باستخدام طرق أخرى، مبا يف ذلك  AfterPay و 

.ApplePay و Google Pay

مبجرد الدفع، سيعمل  eBay البائع حىت يمتكن من ترتيب تسلمي العنرص اخلاص بمك. إذا مت • 

تسلميه عن طريق الربيد، فسوف يعملمك eBay مبوعد إرساله ومىت تتوقعون االستالم.

ُ
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ماذا لو اكنت هناك مشلكة يف رشاء عنرص؟
 .eBay يف بعض األحيان قد تكون هناك مشلكة عند رشاء يشء ما عرب موقع

عىل سبيل املثال، ال يصل العنرص أبدًا، أو ليس مكا مت وصفه، أو تالف . 

ما الذي تستطيعون القيام به؟

أوال، اتصلوا بالبائع من خالل  eBay حىت تتاح له فرصة إلصالح املشلكة • 

أو عرض اسرتداد األموال.

ً

إذا مل يؤد ذلك إىل حل األمور، فميكنمك استخدام  مركز التسوية • 
يف  eBay. سيوجهمك هذا خالل اخلطوات الالزمة حلل األمور. 

ًعادة سيتصل eBay بالبائع نيابة عنمك. ً

إذا مل يكن هناك رد يف غضون ثالثة أيام معل أو إذا مل يتعامل البائع مع • 
ٍاملشلكة مبا يرضيمك، فميكنمك حينئذ مطالبة eBay مبراجعة الزناع.

لدى eBay مضان اسرتداد األموال إذا مل تستملون العنرص الذي اشرتيمتوه، أو إذا اكن ال يتطابق مع • 

الوصف، مبا يف ذلك ما إذا اكن قد تعرض للتلف أثناء النقل.

 • ،PayPal غري قادر عىل املساعدة واكنت املسألة املتنازع علهيا تتعلق برشاء بواسطة eBay إذا اكن
فميكنمك االتصال عىل الرمق 263 073 1800. 

تذكروا، إذا تأكدمت من أنمك تشرتون فقط من بائعني جديرين بالثقة وموثوق هبم ولدهيم تصنيف مجني عال • 

ودرجات عالية من التعليقات اإلجيابية، فإن فرصمك يف مواجهة املشالك يف املقام األول تقل.

ٍ
ّ

ميكن أن يساعد مركز التسوية يف  

 eBay يف تسوية اخلالفات بني 
املشرتين والبائعني
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