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الرشاء عىل موقع eBay: دراسة حالة

انتقل أنطونيو من مزنله إىل شقة وهو اآلن يقوم بزتييهنا. قرر استخدام eBay للعثور عىل بعض 

األشياء اليت حيتاجها ورشاهئا.

ّ َ

كيف ميكنمك استخدام موقع eBay لرشاء األشياء

قام أنطونيو ببيع بعض األغراض املزنلية عىل موقع eBay عندما انتقل إىل شقته وقرر استخدام املوقع 

مرة أخرى لرشاء أشياء لبيته اجلديد. 

•

ّ

يريد بعض األمعال الفنية ولكنه غري متأكد متامًا مما يبحث عنه. 

 • ،eBay من جهاز المكبيوتر اخلاص به يف املزنل، ميكن ألنطونيو البحث عن األمعال الفنية عىل

ّواختيار جحم مطبوع ليمت توصيله.

eBay رشاء األغراض املزنلية عىل موقع
جيعل eBay من الهسل رشاء األشياء:

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

ِاملستخدم ولكمة املرور.

 طبع لكمة  فن يف رشيط البحث يف أعىل موقع eBay لفتح 	. 
صفحة فئة الفن واالطالع عىل اخليارات. 

ّ َ

 نظرًا لوجود العديد من النتاجئ، فإنه يضيق البحث باختيار فئة من 	. 
القامئة عىل اليسار. ينقر عىل مطبوعات فنية.

ّ

َ

 لتضييق نطاق البحث أكرث، يستخدم أنطونيو بعض الفلرتات  	. 
املوجودة عىل اجلانب األيرس من الشاشة، أسفل قامئة الفائت . 

عىل سبيل املثال، ميكنه حتديد  المنط، نطاق السعر الذي 

هيمت به وما إذا اكنت املطبوعة الفنية جديدة أو مستعملة.

 جيد أنطونيو معل فين يعجبه من قامئة نتاجئ البحث وينقر هيلع  	. 
لالطالع عىل املزيد من املعلومات. 

يتيح لمك موقع  eBay البحث عن 

األشياء اليت ترغبون يف رشاهئا

http://ebay.com.au
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 يف صفحة القامئة، ميكن أن يرى أنطونيو تصنيف النجوم للبائع ونقاط التعليقات . 	. 
كالمها مرتفع، لذا فهو يشعر بالثقة يف الرشاء من هذا البائع.

 .	

 

 يف صفحة القامئة، ميكن ألنطونيو التحقق من السعر واحلالة 
والتفاصيل األخرى حول العمل الفين، مبا يف ذلك تلكفة الربيد.

وميكنه أيضًا النقر عىل لك صورة لتكبريها ومشاهدة العمل  

مبزيد من التفاصيل.

ّ

 

 يقرر أنطونيو أنه حيب العمل ويريد رشائه.	. 

 العمل الفين معروض للبيع باملزاد، لذا فهو يدخل احلد األقىص  	. 
لملبلغ الذي هو مستعد لدفعه يف مربع تقدمي عرض.

ُ

 لن يقوم eBay بالرضورة بتقدمي عرض هبذا املبلغ. وبدال من ذلك، 		.
سيقدم له عروضًا تلقائيًا، ويقدم فقط ما يكيف إلبقائه متقدمًا عىل 

مقديم العروض اآلخرين حىت يصل إىل املبلغ الذي كتبه.

ً

ّ ِ

ماذا حيدث عندما ينهتي املزاد؟
إذا تفوق خشص ما عىل أنطونيو، فسيخربه eBay وميكنه التفكري فميا إذا اكن سيقدم عرضًا أعىل. 

ولكن يف هناية فرتة املزاد، حصل أنطونيو عىل أعىل عرض وجنح! ماذا حيدث اآلن؟

ّ

 يتلىق أنطونيو بريدًا إلكرتونيًا من  eBay خيربه أنه فاز باملزاد وجيب هيلع اآلن دفع مثن 	. 
العمل الفين.

ّ يقوم بتجسيل الدخول إىل حساب eBay اخلاص به وينقر عىل عربة التسوق يف أعىل الميني.	. 

ّ ينبثق مربع يظهر معلية الرشاء املعلقة. ينقر عىل زر Checkout لبدء معلية الدفع.	. 
ِ ُ

 تعرض صفحة Checkout الطرق اليت ميكن من خالهلا أن يقوم أنطونيو بدفع مثن رشائه. 	. 
حدد أنطونيو  PayPal كطريقة دفعه املفضلة عندما قام بإعداد حساب eBay اخلاص به، 

لذلك ينقر عىل زر التأكيد والدفع.

ِ
َ

يتيح لمك تكبري الصور رؤية عنارص  

البيع مبزيد من التفاصيل
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يعرض موقع  eBay تأكيد الطلب مع تارخي التسلمي املتوقع. 	. 

يتلىق أنطونيو التأكيد كربيد إلكرتوين أيضًا، جنبًا إىل جنب مع إيصال 

الدفع من PayPal. يرسل eBay أيضًا رسالة بريد إلكرتوين إىل البائع، 

تفيد بأن الدفع قد مت، وتوفر عنوان الحشن املجسل يف حساب  

eBay اخلاص بأنطونيو للتسلمي.

ّ

 

 عندما يمت نرش العمل الفين، يرسل eBay إىل أنطونيو بريدًا إلكرتونيًا 	. 
خيربه بتارخي الوصول املتوقع، إىل جانب معلومات التتبع. 

ّ

ّ

 عندما يتلىق أنطونيو العمل الفين، يسعد أنطونيو أنه يطابق الوصف 	. 
والصور املوجودة يف القامئة، وأنه وصل برسعة. يرتك تعليقات إجيابية 

ّللبائع عىل موقع eBay ويعلق املطبوعة الفنية يف شقته اجلديدة.

مبجرد دفع مثن عنرص ما،  

ّسيمت إخطارمك مبوعد التسلمي املتوقع
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