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eBay البيع عرب اإلنرتنت باستخدام

ميكنمك القيام بأكرث من جمرد رشاء األشياء من خالل  eBay. وميكنمك أيضًا استخدام 

eBay لبيع األشياء، مثل العنارص اليت مل تعدون حباجة إلهيا.

ملاذا البيع باستخدام eBay؟
وبيمنا ميكنمك إجراء بيع يف الكراج لبيع العنارص اليت مل تعدون حباجة إلهيا، 

مفن احملمتل أن يكون هناك عدد حمدود فقط من املشرتين يف منطقتمك. 

مع eBay، ميكنمك عرض سلع للبيع يف مجيع أحناء أسرتاليا وحىت عىل 

املستوى الدويل. يساعد موقع eBay يف جذب انتباه آالف املشرتين 

احملمتلني إىل البضائع اليت تريدون بيعها.

باإلضافة إىل ذلك، لدى eBay قواعد متطورة جدًا وطويلة األمد مصممة 

محلايتمك كبائعني ومحاية أي خشص يشرتي منمك.

ّ ّ

أفضل من بيع الكراج، يتيح لمك eBay بيع 

أغراضمك يف مجيع أحناء أسرتاليا

eBay إنشاء حساب

قبل أن تمتكنوا من بيع السلع عىل موقع eBay، حتتاجون إىل إنشاء حساب. إذا كنمت قد اشرتيمت 

بالفعل سلع من خالل eBay، فلديمك حساب بالفعل. إذا مل يكن لديمك حساب، اتبعوا هذه اخلطوات 

إلنشاء واحد:

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. 	. 

 ،eBay الرئيسية وسيمت تجسيل الدخول إىل حسابمك عىل eBay ستمت إعادتمك بعد ذلك إىل صفحة

لتكونوا جاهزين لبدء البيع.
ّ ّ

ًكيف أعرض شيائ للبيع عىل موقع eBay؟

ميكن أن يكون البيع من خالل  eBay أهسل مما تعتقدون. مبجرد إنشاء حساب eBay اخلاص بمك، 

ما عليمك سوى اتباع اخلطوات التالية:
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ُ ّ

 

تأكدوا من أن لكمة مرور eBay اخلاصة بمك قوية ومل يمت استخدامها ألي 

حساب موقع ويب آخر. تتكون لكمة املرور القوية من مثانية أحرف عىل 

األقل، مع مزجي من األحرف واألرقام واألحرف الكبرية.

 حددوا السعر الذي ترغبون يف حتصيله. ميكنمك البحث يف  	.
 eBay عن عنارص مماثلة للحصول عىل فكرة عن كيفية قيام 

اآلخرين بتسعري العنارص.

ّ

 التقطوا صورًا لسعلتمك. جيب أن يظهروا حالة العنرص بوضوح.	. 

 انقروا فوق  بيع بالقرب من أعىل ميني صفحة eBay الرئيسية. 	. 
اتبعوا التعلميات. قد يساعدمك موقع eBay يف احلصول عىل 

ّتفاصيل منه ألن لديه جسل للسلع املامثلة اليت يمت بيعها.

 انتهبوا جيدًا ملربع  التسعري. هذا هو املاكن الذي تقررون فيه 	. 
 .Buy it Now ما إذا كنمت تريدون بيع العنرص باملزاد أم بسعر

ميكنمك أيضًا تعيني سعر بدء املزايدة لملزاد هنا.

 يف مربع  التسعري ميكنمك أيضًا حتديد خيار المساح بالعروض. 	. 
إذا مقمت بذلك، فستظهر قامئة البيع اخلاصة بمك أنه سيمت النظر  

يف العروض. لكن ال يتعني عليمك قبول أي عروض، أو ميكنمك  
تقدمي عرض مضاد.

ُ

 إذا اخرتمت املزاد، ميكنمك تغيري األيام السبعة القياسية ملدة أقرص.	. 

ّحددوا خيار رسوم الربيد. سيساعد eBay يف حساب رسوم الربيد أو التسلمي.	.   

 إذا مل تفعلوا ذلك من قبل، فسوف يطلب منمك موقع eBay حتديد الطريقة اليت تريدون 	. 
أن يمت الدفع لمك هبا. عادة ما تكون PayPal يه الطريقة األكرث أمانًا لتليق الدفعة، لذلك 

ما عليمك سوى حتديد هذا املربع.

ً

 .	 .eBay مبجرد إدراج سلعتمك، قد تتلقون أسئلة من املشرتين احملمتلني من خالل نظام

كونوا مستعدين لإلجابة عىل األسئلة املتعلقة باملنتج برسعة.

ّ

احبثوا عن عنارص مماثلة حلساب سعر البيع
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نصاحئ لبيع جيد

ٍميكنمك املساعدة يف تعظمي فرصمك يف بيع مرض باتباع بعض النصاحئ البسيطة:

كونوا واقعيني بشأن السعر الذي حتددونه. حتققوا من العنارص املامثلة  ّ• 
ّاليت مت بيعها.

قوموا بوصف العنرص بدقة. انرشوا صورًا واحضة، مبا يف ذلك أي تلف • 

أو اهرتاء. سيؤدي ذلك إىل جتنب الشاكوى الالحقة.

من األفضل يف معظم األوقات اختيار املزاد كوسيلة للبيع.• 

عينوا دامئًا سعر بدء املزايدة بسعر لن تندمون هيلع، إذا انهتى بمك • 
األمر بالبيع هبذا السعر.

ِّ

إذا مل يمت بيع سلعتمك، مفا عليمك سوى إدراجها مرة أخرى. رمبا مل يكن • 
املشرتي احملمتل يبحث يف تلك األيام القليلة، ولكنه سيبحث قريبًا. 

لدى eBay خيار التسعري الهسل إلعادة إدراج سلعتمك تلقائيًا إذا 

فشل بيعها. لكن هذا يقلل من سعر بدء املزايدة بنسبة ٪5.

ّ

ماذا أفعل بعد أن يلزتم خشص ما بالرشاء؟
عندما يفوز خشص ما باملزاد للسلعة اليت تبيعوهنا:

جيب عليمك بيعها. لقد دخلمت يف عقد ملزم مع eBay للقيام بذلك، وال ميكنمك أن تقرروا عدم البيع • 

إذا غريمت رأيمك أو مل تكونوا راضني عن النتيجة الهنائية.

ال ترسلوا السلعة حىت يدفع املشرتي.• 

إذا اكنت معلية بيع Buy It Now، فسيكون املشرتي قد دفع بالفعل. بالنسبة لملزاد، يكون أمام • 
املشرتي أربعة أيام للدفع.

جيب عليمك إرسال العنرص يف أقرب وقت ممكن بعد أن يدفع املشرتي. إذا مل يكن األمر كذلك، فقد • 

ينهتي بمك األمر بتقيمي منخفض عىل موقع eBay وسيرتدد الناس يف التعامل معمك.

اتركوا تعليقًا عىل املشرتي. وسيطلب eBay من املشرتي ترك تعليقًا لمك. هذه يه الطريقة اليت • 
.eBay تبنوا هبا مسعتمك عىل موقع

جيب أن يكون سعر بدء املزايدة  

 هو السعر الذي يسعدمك قبوله
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ّماذا لو اكن لدي نزاع مع املشرتي؟

قواعد  eBay واحضة ومتطورة بشلك جيد ومن املفرتض أن متنع معظم الزناعات، لكهنا ال تزال 

حتدث أحيانًا.

إذا مل يدفع املشرتي، ميكنمك إرسال رسالة تذكري. لسمت مضطرين إلرسال العنرص وبعد بضعة أيام، • 
إذا مل يمت الدفع لمك بعد، سيعملمك  eBay أنه ميكنمك إلغاء البيع وإعادة إدراج العنرص 

 للبيع.
ّ

 

ّ

إذا وجدمت أنمك ستتأخرون يف إرسال العنرص، فأخربوا املشرتي عىل الفور من خالل eBay. تذكروا، •
ميكن لملشرتي تقيمي رضاه عن بيعمك.

ّ

 

استخدموا خدمة رسائل مركز التسوية لتسوية الزناعات. ال تتصلوا 

باملشرتي مبارشة عرب اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين أو خشصيًا، وال تقدموا 

تفاصيل خشصية مثل عنوانمك أو بريدمك اإللكرتوين أو هاتفمك.

إذا اكنت هناك مشكالت ال ميكنمك حلها مع املشرتي من خالل االتصال •
املفتوح باستخدام نظام  eBay، فميكنمك حماولة حل األمور من خالل 

.eBay مركز التسوية يف

ّ

ّ

لدى eBay مضان اسرتداد األموال لملشرتين إذا مل يتلقوا العنرص الذي • 

اشرتوه منمك، أو إذا مل يتطابق مع الوصف أو إذا تعرض للتلف أثناء النقل. 

ميكنمك توقع قيام  eBay مبتابعتمك السرتداد األموال إذا وجدمك 

مركز التسوية عىل خطًا.

ّ ً

ميكن أن يساعدمك eBay يف اسرتداد 

األموال إذا مل تكونوا راضيني عن  

السلعة اليت اشرتيمتوها
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