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نظرة عامة عىل البيع والرشاء 

عرب اإلنرتنت

ميكن أن يكون الرشاء والبيع عرب اإلنرتنت طريقة مرحية وآمنة وبال تالمس للحصول عىل ما تريدون ... 

ّوللتخلص من ما ال تريدونه أيضًا!

ّما يه مواقع التسوق عرب اإلنرتنت؟

تتيح لمك مواقع التسوق عرب اإلنرتنت الرشاء من مزنلمك باستخدام المكبيوتر. هناك نوعان رئيسيان من املواقع 

للتسوق عرب اإلنرتنت:

ّ

ّ

املتاجر عرب اإلنرتنت، حيث تذهبون لرشاء األشياء واخلدمات.• 

األسواق عرب اإلنرتنت، حيث ميكنمك رشاء وبيع األشياء واخلدمات.• 

املتاجر اإللكرتونية تشبه كثريًا احملالت العادية. يف الواقع، العديد من املتاجر العادية يه متاجر عرب  

 ،Amazon البعض اآلخر، مثل .Woolworths و Coles و David Jones و Myer اإلنرتنت أيضًا، مثل

عىل اإلنرتنت فقط. عندما تتسوقون عرب اإلنرتنت، فأنمت تضيفون منتجات من موقع املتجر إىل سلة تسوق 

افرتاضية، وتدفعون مثهنا إلكرتونيًا ويمت توصيلها إىل مزنلمك.

ّ تسوقوا عرب اإلنرتنت وسيمت توصيل  ّ

السلع إىل باب مزنلمك

ّ ّ

ّ

بعض مزايا الرشاء عرب اإلنرتنت يه:

ّميكنمك التسوق يف أي وقت يناسبمك وال حتتاجون إىل مغادرة املزنل. • 

ّغالبًا ما يكون هناك مجموعة متنوعة أكرب من املنتجات املتاحة. • 

ميكن أن يكون من األهسل مقارنة األسعار. • 

ميكنمك تصفح السلع والبحث عن السلع طاملا أردمت، دون الشعور  ّ• 

بالضغط لرشاء أي يشء.

بعض عيوب الرشاء عرب اإلنرتنت يه:

ال ميكنمك جتربة األشياء، أو ملهسا أو الشعور هبا، أو رؤية اللون  • 
الصحيح قبل الرشاء. 

قد يكون من األصعب إرجاع األشياء.• 

نظرًا ألنه جيب تسلمي األشياء، فقد يكون هناك رسوم وتأخري أكرب يف استالم مشرتياتمك.• 
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نظرة عامة عىل البيع والرشاء عرب اإلنرتنت

يتيح لمك أكرب سوق عرب اإلنرتنت يف  

العامل الرشاء والبيع دوليًا

تتيح لمك األسواق الهشرية عىل اإلنرتنت 

الرشاء والبيع عىل مستوى أسرتاليا

أين ميكنين الرشاء والبيع عرب اإلنرتنت؟

تتيح لمك مواقع الرشاء/البيع بيع األشياء واخلدمات باإلضافة إىل رشاهئا. 

تمسى هذه أحيانًا األسواق عرب اإلنرتنت أو مواقع املزاد. العديد من السلع 

املباعة عىل هذه املواقع جديدة وبعضها مستخدم. ميكنمك أحيانًا العثور عىل 

سلع متخصصة نادرة جدًا. قد تكون السلع املوجودة عىل مواقع الرشاء/البيع 

معروضة للبيع بسعر حمدد أو قد يمت إدراجها يف املزاد.

ُ

ُ

ّ

 Facebook Marketplace و Gumtree  أهشر مواقع البيع/الرشاء يه

و  eBay. ويدير eBay العملية برمهتا سواء كنمت تقومون بالرشاء أو البيع. 
ومن خالل أنمظهتا اآلمنة، ميكنمك:

طرح أسئلة عىل البائع.• 

دفع مثن مشرتياتمك.• 

 •.eBay تقدمي التعليقات من خالل نظام تصنيف

ّتتبع مجيع مشرتياتمك ومبيعاتمك.• 

و اكرث من ذلك. • 

الستخدام سوق عرب اإلنرتنت، ستحتاجون إىل إعداد حساب وتجسيل الدخول 

يف لك مرة ختططون لرشاء أو بيع يشء ما. بالنسبة لـ eBay، ستحتاجون 
أيضًا إىل إعداد طريقة الدفع املفضلة لديمك. 

إذا كنمت تتصفحون فقط سوقًا عرب اإلنرتنت، فلن حتتاجون إىل إعداد حساب أو 
تجسيل الدخول إىل حساب مقمت بإعداده مسبقًا. 

ّأشياء جيب وضعها يف االعتبار عند التسوق عرب اإلنرتنت

ّإذا كنمت ختططون فقط للتسوق عرب اإلنرتنت، فإليمك بعض األشياء القليلة اليت جيب وضعها يف االعتبار:

تتيح لمك متاجر البقالة عرب اإلنرتنت عادة حفظ قامئة بالعنارص اليت تشرتوهنا بشلك متكرر، مما جيعل من • 

الهسل القيام بالتسوق.

ّ ً

ّ

ّيمت اختيار الفواكه واخلرضوات الطازجة ذات اجلودة من قبل املوظفني يف املتجر.• 

جيب عليمك التحقق من رشوط أي متجر عرب اإلنرتنت تستخدمونه للتأكد من أنه ميكنمك إرجاع السلع  • 

غري املرضية.

ّ

وتذكروا، ستظلون محميني مبوجب قانون املسهتلك األسرتايل طاملا تشرتون داخل أسرتاليا.• 

beconnected.esafety.gov.au

ّ

http://beconnected.esafety.gov.au

	نظرة عامة على البيع والشراء عبر الإنترنت
	ما هي مواقع التسوّق عبر الإنترنت؟
	أين يمكنني الشراء والبيع عبر الإنترنت؟
	أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند التسوّق عبر الإنترنت




