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كيفية الدفع عرب اإلنرتنت
عادة ما يعين الرشاء عرب اإلنرتنت الدفع عرب اإلنرتنت. دعونا نليق نظرة عىل كيفية القيام بذلك بأمان.

كيف ميكنين الدفع عرب اإلنرتنت؟

هناك العديد من الطرق اإللكرتونية املوثوقة اليت ميكنمك استخدامها لدفع مثن 

مشرتياتمك عرب اإلنرتنت. وتمشل هذه: 

اإليداع املبارش. الدفع هبذه الطريقة هسل ولكنه قد يكون حمفوفًا باملخاطر. • 

إذا حدث خطأ ما، فلديمك فرصة ضئيلة السرتداد أموالمك.

بطاقة االئمتان أو اخلصم. هذه الطريقة أكرث أمانًا من اإليداع املبارش ألن • 

البنك الذي تتعاملون معه قد يكون قادرًا عىل مساعدتمك إذا حصل خطأ يف 

معاملة ما.

أنمظة الدفع التابعة لطرف ثالث، مثل PayPal. هذه الطرق يه األكرث أمانًا ألنمك ال تشاركون أيًا من • 

تفاصيلمك املرصفية مع املتاجر أو األسواق أو األفراد عرب اإلنرتنت. أنمت فقط تدفعون إىل PayPal، مث 

يدفع PayPal للبائع. سيقوم PayPal برد تلكفة العنارص املشرتاة اليت مت استالمها غري مكمتلة أو تالفة أو 

ليست مكا وصفها البائع. 

ّ

فقط أدخلوا بطاقة االئمتان أو بطاقة اخلصم أو التفاصيل املرصفية اخلاصة بمك يف 

موقع الويب الذي حيتوي عىل قفل و https: // يف رشيط العنوان. تظهر هذه أن 

املوقع آمن، وآمن للرشاء منه.
ِ

ُ

احتفظوا بجسل ملشرتياتمك عرب اإلنرتنت، وحتّققوا من بيانات بطاقتمك االئمتانية 

والبنك للتأكد من عدم وجود رسوم أو ديون غري متوقعة.

ّ

جيب أن تمت دفعات التسوق عرب  

اإلنرتنت إلكرتونيًا

ّ ّ
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كيف يعمل PayPal؟

PayPal يه طريقة آمنة وهسلة للدفع عرب اإلنرتنت. إهنا تتيح لمك إرسال األموال واستالمها دون احلاجة إىل 
مشاركة بياناتمك املالية الخشصية مع اآلخرين. أنمت تدفعون إىل PayPal و PayPal يدفع هلم.

ميكن محلاية PayPal لملشرتي رد األموال إليمك إذا حدث خطأ ما يف معلية الرشاء. هناك أيضًا محاية 

لملسهتلك من خالل احلكومة األسرتالية وحكومات الواليات.

عندما تقومون بالتجسيل يف PayPal، فإنمك تقومون بتعيني حساب مرصيف أو بطاقة ائمتان أو خصم يمت من 

خالهلا سداد مدفوعاتمك. ال يفرض عليمك PayPal رسومًا عند رشاء يشء ما، ولكنه يفرض رسومًا عىل البائعني. 

.PayPal وقد يعين ذلك أن بعض البائعني يفرضون رسومًا أكرث قليال إذا مت الدفع هلم من خالل

ّ

ّ ً

PayPal إنشاء حساب

إن إعداد حساب PayPal بسيط للغاية، ولكن قد ختتلف اخلطوات قليال اعمتادًا عىل متصفح الويب جبهاز 

المكبيوتر اخلاص بمك. ال تقلقوا، فال يزال بإماكنمك املتابعة.

ّ ً

 وأنقروا فوق زر التجسيل.paypal.com إذهبوا إىل 	. 

 انقروا فوق الزر للتجسيل للحصول عىل حساب خشيص.	. 

 قد يطلب منمك PayPal أيضًا إجراء اختبار أمان قصري. يتيح هذا االختبار 	. 
لـ  PayPal معرفة أن احلساب مت إنشاؤه بواسطة خشص حقييق، 

وليس برناجم مكبيوتر يتظاهر بأنه خشص. ما عليمك سوى اتباع  

التعلميات للتقدم إىل اخلطوة التالية.

َ

ّ

ّ

 اكتبوا عنوان بريدمك اإللكرتوين ورمق هاتفمك احملمول واالمس األول 	. 
واألخري (واالمس األوسط إذا طلب منمك ذلك). اكتبوا لكمة مرور حلسابمك، 

وأدخلوها مرة أخرى لتأكيدها. مث أنقروا فوق زر التايل.

ُ

 سريسل  PayPal رمزًا مكونًا من ستة أرقام إىل رمق هاتفمك احملمول املعني. 	. 
اكتبوا الرمز عندما يطلب منمك ذلك، مث تقدموا إىل الصفحة التالية.

ّ

ّ ُ

 أدخلوا عنوان مزنلمك ورمق هاتفمك. اقرأوا اتفاقية مستخدم PayPal من خالل النقر عىل الرابط، 	. 
ومبجرد أن تشعروا بالرضا، انقروا فوق زر موافق وإنشاء حساب.

ِ

 حان الوقت اآلن الختيار طريقة الدفع. إذا كنمت ستستخدمون بطاقة ائمتان أو بطاقة خصم،  	. 
انقروا عىل ربط بطاقة الستخدامها الحقًا مث أدخلوا تفاصيل بطاقتمك.

 PayPal يه واحدة من أكرث الطرق 
أمانًا للدفع عرب اإلنرتنت

http://www.paypal.com
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 إذا كنمت ستستخدمون حسابمك املرصيف، فانقروا عىل  ربط حساب مرصيف بدال من ذلك. 	. 

أدخلوا تفاصيل حسابمك املرصيف. سيقوم  PayPal بعمل إيداعني صغريين يف حسابمك 

املرصيف للتحقق من ذلك. اتبعوا التعلميات من PayPal إلمكال التحقق.

ً

ّ ّ

ميكنمك إعداد طرق دفع متعددة واالختيار من بيهنا حسب رغبتمك. عىل سبيل املثال، ميكنمك اختيار 	. 

دفع مثن العنارص من بطاقة اخلصم املربوطة وتليق املدفوعات يف حساب مرصيف مربوط. 

 

لدوايع األمان، جيب أال تكون لكمة مرور PayPal يه تلك اليت استخدممتوها ألي 

حساب آخر عىل اإلنرتنت. قوموا بإنشاء لكمة مرور قوية تتكون من مثانية أحرف  

عىل األقل، مبا يف ذلك مزجي من األحرف واألرقام واألحرف الكبرية. 

 PayPal الدفع بواسطة

اآلن، مىت كنمت عىل وشك رشاء يشء ما عند  checkout من متجر 

 PayPal للدفع. سمينحمك PayPal  عرب اإلنرتنت، ميكنمك النقر فوق زر

بعد ذلك خيارًا للحسابات اليت أعددمتوها لحسب األموال مهنا. 

قد تكون هذه بطاقة االئمتان أو اخلصم اخلاصة بمك، أو حسابمك املرصيف  

أو حساب  PayPal اخلاص بمك. قد حيتوي حساب PayPal اخلاص 
 ،PayPal  بمك عىل أموال إذا كنمت قد بعمت شيائ ما ومت الدفع لمك عرب

.PayPal أو إذا مقمت بتحويل أموال من حساب مرصيف إىل

ً

ْفهم التاكليف اإلضافية

ّميكن أن تساعدمك هذه النصاحئ يف جتنب التاكليف غري املتوقعة عند التسوق عرب اإلنرتنت: ّ

ُحتققوا من أوصاف املنتج بعناية للتأكد من أن احلجم واللون واملواد وما إىل ذلك يه ما تريدونه.•  ّ

ٍحتققوا من سياسة اإلرجاع اخلاصة باملتجر فقط يف حال تبني أن العنرص الذي ختططون لرشائه غري مرض.•  ّ ّ

ًإذا كنمت تبيعون شيائ ما، فتحققوا من الرسوم اليت سيفرضها موقع الرشاء/البيع.• 

ّال تنسوا التحقق من أي رسوم إضافية للتسلمي.• 

وتأكدوا من أن السعر بالدوالر األسرتايل. إذا كنمت تشرتون من اخلارج، فقد تكون القامئة بعملة أجنبية. • 

قد تتضمن التاكليف غري املتوقعة  

رسوم اإلرجاع والتسلمي والبيع
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ّالتسوق عرب اإلنرتنت بأمان

ستساعدمك بعض اخلطوات البسيطة يف احلفاظ عىل أمان وسالمة جتربة 

ّالتسوق عرب اإلنرتنت:

ضعوا يف اعتبارمك أنه إذا كنمت تستخدمون بطاقة االئمتان أو بطاقة • 

اخلصم إلجراء معلية رشاء عرب اإلنرتنت، فإن املعلومات اليت تقدموهنا 

تحمس هلذه املصلحة التجارية بإجراء معليات رشاء عىل بطاقتمك. 

لذلك، من املهم جدًا أال تتسوقوا إال باستخدام مواقع الويب اآلمنة 

واجلديرة بالثقة.

ّ

أعطوا تفاصيل بطاقة االئمتان أو اخلصم اخلاصة بمك فقط ملواقع • 

التسوق اجلديرة بالثقة، مثل جتار التجزئة الرئيسيني، أو املواقع اليت 

 يف رشيط العنوان.قفل أو //:httpsتعرض 
ِ ّ

ستطلب مواقع التسوق املرشوعة أيضًا رمق CVV املوجود عىل ظهر بطاقتمك. ال تستخدموا متجر تسوق • 

إلكرتوين ال يطلب ذلك أبدًا.

ّ ّ

ال تنقروا أبدًا عىل رابط يف رسالة بريد إلكرتوين ملوقع تسوق عرب اإلنرتنت - فقد تكون معلية احتيال.  ّ• 
ّاكتبوا عنوان املتجر عرب اإلنرتنت يف متصفحمك.

ضعوا يف اعتبارمك استخدام PayPal كطريقة للدفع مقابل امحلاية اإلضافية اليت يوفرها.• 

ّال تستخدموا شبكة Wi-Fi العامة املجانية مطلقًا أثناء التسوق عرب اإلنرتنت - فقد ال تكون بياناتمك آمنة.• 

إذا كنمت تستخدمون بطاقة  Visa أو MasterCard، فاستفرسوا من البنك الذي تتعاملون معه عن • 
إجراءات األمان اإلضافية اخلاصة به.

أثناء التحدث إىل البنك الذي تتعاملون معه، اسألوه معا يفعله إذا الحظ تسلسال غري عادي لملعامالت أو • 
معليات رشاء كبرية بشلك غري متوقع عىل بطاقتمك.

ً ّ

ّ

إذا فقدمت بطاقة االئمتان أو اخلصم اخلاصة بمك أو متت رسقهتا، فأبلغوا البنك الذي تتعاملون معه  • 
عىل الفور. ستمت محايتمك من املسؤولية عن أي مشرتيات تمت عىل البطاقة منذ تلك اللحظة،  

وعىل األرحج من وقت اختفاهئا.

beconnected.esafety.gov.au

ّ

ّ ّ

ال تتسوقوا عىل موقع ال يطلب رمق  
CVV اخلاص ببطاقتمك 

ّ

http://beconnected.esafety.gov.au
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