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اذهب اىل الموقع

https://marketplaceecologique.com/

اختر البند الخاص بك

 TOUS LES"  جميع العنارص المعروضة للبيع"انقر فوق 

ARTICLES EN VENTE

ي السلة
 
اضغط - اضغط عىل المقال الذي تختاره  :  راجع المقال وضعه ف

" الوصفDESCRIPTION-أ "عىل 

 AJOUTER AU"ثم انقر عىل " - FICHE TECHNIQUE"وانقر عىل 

PANIER"

 PROCEDER AU"ثم انقر عىل " PAIEMENT"انقر عىل 

PAIEMENT"

" أو  " CONNECTEZ VOUS" إذا كان لديك حساب 

COMMANDER EN TANT QU'INVITEأكمل " -  ضيف

جميع األقسام

 "VALIDER"وانقر عىل 

6 7 8 9 10

"CONTINUER"انقر عىل - حدد المربعي   - امأل األقسام 

ADRESSE

 عنوان

انقر عىل- أكمل األقسام   "CONTINUER"

LIVRAISON

المواصالت

انقر عىل- أكمل األقسام   "CONTINUER"

PAIEMENT

" انقر عىل- حدد كال المربعي   ": الدفع  "COMMANDER"

للدفع ، انتقل إىل - شكًرا لك عىل حجزك ": تم تأكيد طلبك 

 "PAYPAL" موقع

دليل سهل باللغة العربية

(2 و 1ص )تسوق رسي    ع وسهل 

(4 و 3الصفحتان )كيفية البيع : دليل رسي    ع وسهل

ه)حماية إلزامية للعنارص الهشة مع غالف الفقاعات ، ومنشفة ، وصندوق متي   بغطاء  (بالستيك أو غت 

تسوق سريع وسهل 

(contactez-nous)ي حالة وجود مشاكل اتصل بنا
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جميع العناصر المعروضة للبيع"انقر فوق  - 2 "  TOUS LES ARTICLES EN VENTE

"PROCEDER AU PAIEMENT" ثم انقر على "PAIEMENT" انقر على - 4

انقر على- حدد المربعين - امأل األقسام  - 6  "CONTINUER"

7 - ADRESSE " انقر على- أكمل األقسام " : عنوان  "CONTINUER"

8 - "LIVRAISON" انقر على- أكمل األقسام : المواصالت   "CONTINUER"

9 - "PAIEMENT" : " انقر على- حدد كال المربعين ": الدفع  "COMMANDER" 

للدفع ، انتقل إلى موقع- شكًرا لك على حجزك ": تم تأكيد طلبك  - 10 " PAYPAL "

أ"اضغط على - اضغط على المقال الذي تختاره  : راجع المقال وضعه في السلة  - 3  -DESCRIPTION الوصف"

"AJOUTER AU PANIER" ثم انقر على - "FICHE TECHNIQUE" وانقر على

أكمل جميع األقسام" - ضيف COMMANDER EN TANT QU'INVITE " أو " CONNECTEZ VOUS " إذا كان لديك حساب - 5

" VALIDER" وانقر على

(contactez-nous)ي حالة وجود مشاكل اتصل بنا
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 CONNEXION A VOTRE)تسجيل الدخول إىل حسابك 

COMPTE) - إذا لم يكن لديك حساب ، قم بإنشائه    

إنشاء حساب بائع

"CREER VOTRE COMPTE VENDEUR "  وعندما يوافق عليه مسؤول

 "COMPTE DU VENDEUR"سيكون لديك : الموقع

ه " - AJOUTER UN PRODUIT"ثم انقر فوق  لبيع إعالنك ونشر

INFORMATION

" يجب إكمالها و": معلومات  "VALIDER" - ضع تفاصيل 

ي
 
 BREVE وليس) "DESCRIPTION" إعالنك ف

DESCRIPTION)

ستكمل عىل النحو التاىلي": PRIX"سعر 
ُ
ي

ضع نفس السعر ل  : ليتم استكماله مع مراعاة هذا: السعر

"PRIX D’ACHAT " و"PRIX DE L’OFFRE - "  ل"PRIX 

HT :" " والتحقق من - ضع السعر الذي تريد بيع العنرص به

اؤه )صحته   يورو وبيع 100عىل سبيل المثال ، عنرص تم رسر

 PRIX D’ACHAT": 100 - "PRIX HT": 100 - "a"ضع : 25

PRIX DE L’OFFRE" 25)

6 7 8 9 10

ASSOCIATION " يتم إكمالها عن طريق التحقق": الجمعيات  

من الفئات المعنية بمقالك ثم التحقق من صحتها

ال تلمس: تحذير  " CATEGORIE PAR DEFAUT " و " 

FOURNISSEUR " (تجاهل) "

LIVRAISON : " يجب إكماله والتحقق من": التسليم  

VALIDER "

ا دون)حدد الوزن - أبعاد العبوة ليست إلزامية 
ً
ضع رقًما دائري  

ك آخر ، سيتم حظره ء مشتر ي
0.5وليس  EX 1 أي شر )

IMAGES : "  صور بحد أقىص5": الصور

إضافة صور"انقر فوق   AJOUTER DES IMAGES " - يل الملفات  قم بتت  

"VALIDER" من جهاز الكمبيوتر الخاص بك و

CARACTERISTIQUES : " إضافة"انقر فوق ": الخصائص  

 اختر - " AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE خاصية

ا"
ً
 أو أكمل " VALEUR PREDEFINIE القيمة المحددة مسبق

القيمة المخصصة"الحقل   VALEUR PERSONNALISEE " 

ي القيمة المحددة)
 
 إذا لم تتمكن من العثور عىل المعلومات ف

ا
ً
(VALEUR PREDEFINIE مسبق

:عمولة

٪ فقط عىل مبيعاتهم 10يجب عىل البائعي   دفع عمولة 

تسمح لنا هذه الرسوم . (يظل نشر اإلعالنات مجانًيا)المنتهية 

ويدك بخدمة عمالء فعالة ودفع آمن وعنارص موثوقة بتر 

كيف ترسل إعالنك إىل مسؤول الموقع للتحقق من 

صحته؟

، يتم إرسال إعالنك " VALIDER"بمجرد النقر فوق 

ال يمنعك هذا . تلقائًيا إىل مسؤول الموقع للموافقة عليه

ي إكمال إعالنك أو تعديله
 
.من االستمرار ف

ونًيا عند الموافقة عليه  ا إلكتر
ً
 12خالل )ستتلقر بريد

(ساعة كحد أقىص

دليل سهل وسريع: كيف تبيع

(بالستيك أو غيره)حماية إلزامية للعناصر الهشة مع غالف الفقاعات ، ومنشفة ، وصندوق متين بغطاء 

(contactez-nous)في حالة وجود مشاكل اتصل بنا

كيف ترسل إعالنك إلى مسؤول الموقع للتحقق من صحته؟

.هذا ال يمنعك من االستمرار في إكمال أو تعديل إعالنك. ، يتم إرسال إعالنك تلقائيًا إلى مسؤول الموقع للموافقة عليه" VALIDER"بمجرد النقر فوق 

(ستحصل على القائمة الكاملة لجميع العناصر المعروضة للبيع) /" PRODUITS"؟ يمكنك تعديل إعالنك عندما تريد باالنتقال إلى (حتى لو تمت الموافقة عليه من قبل الموقع)كيف تعدل أي إعالن 

"VALIDER"ثم - إلجراء تعديالتك " EDITER"ثم " ACTIONS"انقر على 
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				إذا لم يكن لديك حساب ، قم بإنشائه - (CONNEXION A VOTRE COMPTE) تسجيل الدخول إلى حسابك - 2

إنشاء حساب بائع - 3

"CREER VOTRE COMPTE VENDEUR " سيكون لديك: وعندما يوافق عليه مسؤول الموقع  "COMPTE DU VENDEUR "

لبيع إعالنك ونشره - " AJOUTER UN PRODUIT" ثم انقر فوق

يُستكمل على النحو التالي :"PRIX" سعر- 5

ضع نفس السعر لـ: ليتم استكماله مع مراعاة هذا: السعر  "PRIX D’ACHAT" و "PRIX DE L’OFFRE" - لـ "PRIX HT" ":  يورو100على سبيل المثال ، عنصر تم شراؤه )والتحقق من صحته - ضع السعر الذي تريد بيع العنصر به  

ضع: 25وبيع   "PRIX D’ACHAT": 100 - "PRIX HT": 100 - "a PRIX DE L’OFFRE" 25)

6 - ASSOCIATION " يتم إكمالها عن طريق التحقق من الفئات المعنية بمقالك ثم التحقق من صحتها": الجمعيات

ال تلمس: تحذير  " CATEGORIE PAR DEFAUT " و " FOURNISSEUR " (تجاهل) "

7 - "LIVRAISON" : " يجب إكماله والتحقق من": التسليم  VALIDER "

حدد الوزن- أبعاد العبوة ليست إلزامية  0.5وليس  EX 1 ضع رقًما دائريًا دون أي شيء مشترك آخر ، سيتم حظره)  )

4 - INFORMATION

" يجب إكمالها و": معلومات  "VALIDER" - ضع تفاصيل إعالنك في "DESCRIPTION" (وليس BREVE DESCRIPTION)

(contactez-nous)في حالة وجود مشاكل اتصل بنا

8 -"IMAGES" : "  صور بحد أقصى5": الصور

إضافة صور"انقر فوق   AJOUTER DES IMAGES " - قم بتنزيل الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك و  "VALIDER"

9 - "CARACTERISTIQUES" : " إضافة خاصية"انقر فوق ": الخصائص  AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE " -  القيمة المحددة مسبقًا"اختر  VALEUR PREDEFINIE "  القيمة المخصصة"أو أكمل الحقل  

VALEUR PERSONNALISEE " (إذا لم تتمكن من العثور على المعلومات في القيمة المحددة مسبقًا  VALEUR PREDEFINIE)

:عمولة - 10

تسمح لنا هذه الرسوم بتزويدك بخدمة عمالء فعالة ودفع آمن وعناصر موثوقة. (يظل نشر اإلعالنات مجانيًا)٪ فقط على مبيعاتهم المنتهية 10يجب على البائعين دفع عمولة 

marketplaceecologique.com 4/4


