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البيع عىل موقع eBay: دراسة حالة

ميكنمك استخدام eBay للتخلص من السلع غري املرغوب فهيا وكسب املال يف نفس الوقت. 

دعونا نتبع أنطونيو لرنى كيف نفعل ذلك.

ّ

استخدام موقع eBay لملساعدة يف االنتقال إىل مزنل أصغر

ينتقل أنطونيو إىل مزنل أصغر ويريد التخلص من بعض األشياء اليت مل يعد حباجة إلهيا. كيف جيب أن 

يفعل ذلك؟

•

ُ ّ

يعتقد أن لألشياء قمية وأنه ال حيب اهلدر، لذلك ال يريد رمهيا. 

ميكن أن يتصل أنطونيو بتاجر سلع مستعملة ليشرتي لك أغراضه، لكنه يشك يف أنه سيحصل عىل • 

سعر جيد هلا.

لدى أنطونيو جهاز مكبيوتر واكمريا يف هاتفه احملمول واتصال باإلنرتنت، وهذا هو لك ما حيتاجه • 

لبيع أغراضه عرب اإلنرتنت. قرر أن موقع eBay سيكون أفضل طريقة لملساعدة يف التخلص من 

أغراضه غري املرغوب فهيا. 

ّ ّ

eBay بيع األغراض املزنلية عىل موقع

جيعل eBay من الهسل جدًا بيع األشياء:

 يقوم أنطونيو بتجسيل الدخول إىل حساب eBay اخلاص به عن 	. 
 وتجسيل الدخول بامس ebay.com.auطريق االنتقال إىل 

ِاملستخدم ولكمة املرور.

خيتار عنرصًا يريد بيعه ويستخدم هاتفه لتصويره، مما يوفر رؤية 	. 
دقيقة من مجيع الزوايا، مبا يف ذلك إظهار أي رضر. يقوم بإرسال 

الصور عرب الربيد اإللكرتوين إىل جهاز المكبيوتر اخلاص به حىت 

يمتكن من تزنيلها وإضافهتا إىل قامئة eBay اخلاصة به.

 

 .	 
ّ

يبحث أنطونيو يف موقع  eBay عن سلع مشاهبة لتلك اليت 

يريد بيعها. يتحقق من أسعارها ملساعدته عىل معرفة ما جيب 

هيلع تسعريها.

قوموا بتصوير عنارص البيع من مجيع  

الزوايا إلظهار حالهتا بدقة
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http://www.ebay.com.au


2

البيع عىل موقع eBay: دراسة حالة

 ينقر عىل بيع بالقرب من أعىل ميني صفحة eBay الرئيسية ويتبع 	. 
اإلرشادات اخلاصة بإدراج عنرص للبيع. 

 قرر بيع سلعته باملزاد بدال من استخدام خيار  رشائه اآلن 	. 
(Buy It Now). ينظر يف لك خيار بعناية قبل اختاذ قراره.

ً

 يقوم بتعيني سعر  بدء املزايدة لملزاد والذي يكون واقعيًا، 	. 
لكنه سيكون مستعدًا لقبوله.

 يف صفحة القامئة، يستخدم األداة لتحديد رسوم الربيد حبيث  	. 
ميكن لملشرتين معرفة مقدار رسوم التوصيل اليت سيمت إضافهتا  

إىل السعر الهنايئ للعنرص الذي يرغبون يف رشائه.

ّ

 قام أنطونيو بإعداد PayPal خكيار الدفع املفضل لديه عندما أنشأ حساب eBay اخلاص به، 	. 
ّوترك هذا مكا هو. وهذا يعين أنه سيمت إيداع األموال من البيع يف حساب PayPal اخلاص به.

 عندما يشعر بالرضا عن لك يشء، ينقر أنطونيو عىل زر إدراجه لنرش العنرص الذي يبيعه عىل 	. 
.eBay موقع

ماذا حيدث عندما تنهتي القامئة؟
إذا مل يمت بيع أغراض أنطونيو يف هناية فرتة املزاد، فميكنه إدراجها مرة أخرى للبيع. إذا اختار  سعر 

بدء مزايدة أقل، فقد حتظى سلعته باهمتام أكرث من املرة األوىل ولديه فرصة أفضل للبيع. 

ّ

ّإذا مت بيع سلعة أنطونيو، فعليه أن يستعد إلرساهلا إىل املشرتي:

 وإذا جنح، سيتلىق أنطونيو بريدًا إلكرتونيًا من eBay خيربه أن سلعته قد بيعت وأنه جيب أن 	. 
يستعد إلرساهلا. حيتوي الربيد اإللكرتوين عىل تفاصيل االتصال اخلاصة باملشرتي، مبا يف 

ذلك عنوان التسلمي املجسل عىل حساب eBay اخلاص به. ومع ذلك، لن يرسل السلعة حىت 

يتلىق الدفع. لدى املشرتي أربعة أيام للدفع. 

ّ

 سريسل eBay إىل أنطونيو بريدًا إلكرتونيًا آخر عندما يمت الدفع له. سيتلىق أيضًا بريدًا 	. 
إلكرتونيًا من PayPal، يؤكد أنه قد استمل الدفعة له.

ّ

جيب أن يكون سعر بدء املزايدة واقعيًا،  

وأن تكون عىل استعداد لقبول امليلغ
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 يتحقق أنطونيو من حساب PayPal اخلاص به للتأكد من حصوله عىل 	. 
 eBay  األموال. لقد الحظ أن املبلغ أقل قليال مما فرضه ألن كال من

و PayPal قد خصام رسومهام.

ّ

ً َ ً

 وبعد ذلك يقوم أنطونيو بتغليف السلعة بعناية. وميكنه طباعة ملصق 	. 
بريدي من eBay، حيث سيقوم eBay بفرض الرسوم الربيدية عىل 

حساب PayPal اخلاص به يف غضون هشر.

 يقوم بإلصاق امللصق عىل الطرد ويضعه يف مكتب الربيد، مع التأكد 	. 
من احلصول عىل إيصال.

 يتأكد أنطونيو من ترك تعليقات إجيابية عىل موقع eBay لملشرتي 	. 
ألنه دفع عىل الفور.

يتقاىض  PayPal و eBay رسومًا 

عىل السلع اليت تبيعوهنا
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