
التسوق عرب اإلنرتنت
خيتار ماليني األسرتاليني التسوق عرب اإلنرتنت، وإليمك بعض األسباب:

من الهسل أن تكونوا قادرين عىل التسوق من أي ماكن تقريبًا ويف أي•

وقت طاملا اكن هناك اتصال باإلنرتنت.

من الهسل مقارنة األسعار واملوديالت والعالمات التجارية.•

ميكنمك الوصول إىل مجموعة أكرب من املنتجات اليت قد ال تكون متاحة•

يف املتجر.

تساعد املراجعات يف اختاذ قرار مستنري.•

حىت أكرث املتسوقني خربة عىل اإلنرتنت حيتاجون إىل إدراك املخاطر األمنية

احملمتلة، لذا إليمك بعض النصاحئ ملساعدتمك يف أن تكونوا يف طريقمك

لتكونوا متسوقني آمنني وأذكياء عىل اإلنرتنت.

1. تسوقوا فقط يف مواقع آمنة

احبثوا عن:

"https" يف رشيط العنوان (تشري "s" إىل أهنا صفحة آمنة)•

قفل مغلق يف رشيط العنوان•

ثقوا بالعالمات أو األختام اليت تظهر أن املوقع قد استوىف متطلبات•
األمان واخلصوصية (عىل سبيل املثال  ‘McAfee secure’و

 ‘.(’Norton

ُ

2. اعرفوا من الذي تشرتون منه

من املهم معرفة ماكن مقر املتجر عرب اإلنرتنت - هل هو بائع جتزئة أسرتايل

أو أجنيب؟ بيمنا حيتاج جتار التجزئة األجانب إىل االمتثال لقانون املسهتلك
األسرتايل (ACL)، فإن البعض جيعل من الصعب إعادة ما اشرتيمتوه.

أيضًا، احبثوا عن تفاصيل االتصال - هل لدهيم هاتف أو عنوان بريد

إلكرتوين ميكنمك استخدامه للتواصل إذا اكن لديمك أي أسئلة؟

3. استخدموا بطاقتمك االئمتانية بدال من
بطاقتمك املرصفية

بطاقات االئمتان يه الطريقة األكرث أمانًا لدفع مثن السلع عرب اإلنرتنت ألهنا

توفر محاية إضافية وتهسل استعادة أموالمك إذا حدث أي خطأ.

إذا كنمت تتسوقون عرب اإلنرتنت كثريًا، فإن إعداد بطاقة ائمتان فقط
لملعامالت عرب اإلنرتنت قد يساعدمك يف تتبعها. PayPal هو خيار آمن آخر.

بغض النظر عن طريقة الدفع، تأكدوا من مراجعة كشوفات حسابمك

املرصيف دامئًا.

4. اقرأوا الرشوط واألحاكم

قبل الرشاء، تعرفوا عىل سياسة اإللغاء واإلرجاع اخلاصة ببائع التجزئة: من

يدفع مثن إعادة الحشن؟ هل حتصلون عىل اسرتداد اكمل أو رصيد متجر؟

مك يه فرتة اإلرجاع؟ توجد هذه املعلومات عادة يف أسفل صفحة الويب.

5. عالمات التحذير

فكروا مرتني قبل الرشاء من جتار التجزئة عرب اإلنرتنت الذين:

يقبلون الدفع فقط عىل شلك حوالة بريدية أو حتويل إلكرتوين بدال من•

.PayPal الطرق اآلمنة مثل بطاقة االئمتان أو

ال يوفرون أي تفاصيل اتصال.•

يبيعون السلع بأسعار جيدة جدًا حبيث يصعب تصديقها.•

مراجعات سيئة.•

esafety.gov.au
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مت تطوير هذا الربناجم بواسطة
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اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت
ال يزال بعض األسرتاليني يذهبون إىل البنك ألداء أمعاهلم املرصفية، ولكن اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت أصبحت أكرث شائعة .

من الهسل معرفة السبب:

توفر لمك الوقت ألنه ال توجد حاجة للسفر أو االصطفاف يف طوابري طويلة.•

من الهسل أن تكونوا قادرين عىل دفع الفواتري والوصول إىل حسابمك يف أي وقت من اليوم أو األسبوع.•

ميكنمك توفري املال مع املوردين الذين يقدمون خصام عىل دفعات اخلصم املبارش.•

حيتفظ حسابمك بجسل مجليع الفواتري اليت دفعمتوها عرب اإلنرتنت لهسولة الرجوع إلهيا.•

تعمل البنوك جبد للحفاظ عىل أموالمك (وأمواهلم) آمنة، ولكن هناك أشياء جيب عليمك القيام هبا من طرفمك أيضًا.

1. إنشاء لكامت مرور قوية وفريدة

استخدموا لكامت مرور قوية جلعل من الصعب عىل اآلخرين مختيهنا

والوصول إىل معلوماتمك الخشصية. جيب أن تتضمن مزجيًا من األحرف

الكبرية والصغرية واألرقام والرموز اخلاصة. جتنبوا استخدام لكمة مرور واحدة

عرب مواقع متعددة وتذكروا تغيري لكامت املرور اخلاصة بمك بانتظام.

نصيحة: خذوا مجلة أو ذكرى معروفة واستخدموا البدائل. عىل سبيل

املثال: "Married on the 24th of July" تصبح  !Mot24J  عند

استخدام احلرف األول من لك لكمة وعالمة تعجب  كرمز خاص. ولكن

احرصوا عىل عدم استخدام تارخي ميالدمك أو أي يشء آخر يهسل مختينه.

2. متكني املصادقة الثنائية

تعرف املصادقة الثنائية (2FA) أيضًا باملصادقة متعددة العوامل وتزودمك

مبستوى إضايف من األمان.

إهنا تستخدم امس املستخدم ولكمة املرور، باإلضافة إىل حفص أمان إضايف

ميكنمك أنمت فقط الوصول إليه مثل رمز األمان الذي يمت إرساله إىل هاتفمك

احملمول، أو رمز يمت إنشاؤه بواسطة تذكرة أمان.

3. قوموا باملعامالت املرصفية فقط عىل موقع آمن

مكا هو احلال مع التسوق عرب اإلنرتنت، احبثوا عن "https" يف بداية رشيط
العنوان الذي يشري إىل أنمك تزورون صفحة آمنة، وقوموا دامئًا بتجسيل

اخلروج من حسابمك عند االنهتاء. وجتنبوا أيضًا استخدام جهاز مكبيوتر عام أو

شبكة Wi-Fi عامة إلجراء املعامالت املرصفية عرب اإلنرتنت.

4. حافظوا عىل إبقاء المكبيوتر اخلاص بمك آمنًا وحمدثًا

Norton أو McAfee  استخدموا برناجم ماكحفة الفريوسات مثل

وتأكدوا من حتديث جهاز المكبيوتر اخلاص بمك دامئًا، مبا يف ذلك

متصفح الويب اخلاص بمك (عىل سبيل املثال، Internet Explorer و

.(Google Chrome

5. احذروا من احملتالني

تستخدم حيل اخلداع لرسقة أموالمك عن طريق خداعمك للكشف عن

معلوماتمك الخشصية مثل تفاصيل حسابمك املرصيف أو بطاقة االئمتان

وأمساء املستخدمني ولكامت املرور.

لن يطلب منمك بنكمك مطلقًا "تأكيد" أو "التحقق" من تفاصيلمك عن طريق

الرسائل النصية أو الربيد اإللكرتوين. إذا تلقيمت رسالة تبدو رمسية من بنك

أو واكلة حكومية أو رشكة جتارية، فال تستخدموا أبدًا تفاصيل االتصال يف
الرسالة - بدال من ذلك اتصلوا هبم مبارشة بالبحث عرب اإلنرتنت عن  رمق

هاتفهم أو عنوان بريدمه اإللكرتوين.
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نصاحئ الستخدام شبكة Wi-Fi العامة بأمان
عندما تكونون باخلارج وتريدون االتصال باإلنرتنت، ميكنمك استخدام شباكت Wi-Fi العامة املجانية اليت توجد 

غالبًا يف مراكز التسوق واملكتبات واملقايه. هذا يوفر عليمك من استخدام بيانات هاتفمك احملمول واليت 

ميكن أن تكون ملكفة. تذكروا أن تتخذوا بعض احتياطات السالمة عند استخدام شبكة Wi-Fi العامة. 

ال تقوموا بـ:

دفع مثن األشياء عرب اإلنرتنت باستخدام البطاقة املرصفية أو بطاقة االئمتان اخلاصة بمك•

تجسيل الدخول إىل البنك اخلاص بمك•

تعبئة منوذج يطلب معلوماتمك الخشصية.•

الزتموا باستخدام شبكة  Wi-Fi العامة للوصول إىل اإلنرتنت ومتابعة األخبار، 

أو القيام بأشياء ال تتطلب منمك إدخال تفاصيلمك الخشصية.

هناك مساعدة عندما حتتاجون إلهيا
عندما ال تسري األمور مكا هو خمطط هلا عرب اإلنرتنت، هناك دامئًا خشص ميكنمك التحدث إليه.

التسوق عرب اإلنرتنت:

أوال، اتصلوا بالبائع أو املوقع عىل اإلنرتنت.1.

إذا مل تمتكنوا من حل مشلكتمك مبارشة مع بائع التجزئة عرب اإلنرتنت، فميكن لواكلة محاية املسهتلك احمللية بالوالية أو اإلقلمي  2.

(تمسى أحيانًا "شؤون املسهتلكني" أو "التجارة العادلة") تزويدمك مبعلومات حول حقوقمك وخياراتمك. وقد ميكهنم أيضًا املساعدة  

يف التفاوض عىل حل بينمك وبني البائع. 

اتصلوا بالبنك اخلاص بمك يف أقرب وقت ممكن.3.

نصيحة: متتلك مفوضية املنافسة واملسهتلكني األسرتالية أيضًا أداة رسائل الشاكوى ميكنمك استخدامها ملساعدتمك يف صياغة رسالة أو بريد 

((ACCC complaint letter tool) لرسائل الشاكوى ACCC احبثوا: أداة) .إلكرتوين إىل البائع

اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت:

اتصلوا بالبنك الذي تتعاملون معه عىل الفور إذا الحظمت أي رسوم غريبة، أو معليات حسب أو نشاط آخر عىل حسابك.

Be Connected السالمة أوال عىل
 .Be Connected ميكنمك معرفة املزيد حول مواضيع األمان األخرى عىل موقع

ستعملمك دورة "السالمة أوال" املهارات األساسية للبقاء آمنني عرب اإلنرتنت، 

باإلضافة إىل "ملاذا" و "كيف" بالنسبة للكامت املرور اآلمنة، ودفع مثن السلع 

بأمان عرب اإلنرتنت، وكيفية تزنيل امللفات من اإلنرتنت وحفظها بأمان.

beconnected.esafety.gov.au
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