
التسوق االَمن عبر 
االنترنیت



بعض القواعد االساسیة
ال تعطي رقم حسابك في البنك اطالقا

ال تشتري من شركة او شخص اذا بدا األمر غیر أمین لذا التأكد من ذلك اوال

ال تتعامل مع من تشتبھ بھ
ال تعطي معلومات وارقام  شخصیة وال معلومات عن بطاقة األئتمان دون ان 

%100تثق بالشخص او الشركة

كن اكثر حیطة وحذر عندما تشتري بمبالغ كبیرة 
ون الترسل البضاعة التي تبیعھا وال تدفع قیمة البضاعة التي ترید شرائھا د

استخدام خدمات مناسبة واَمنة



نصائح للتسوق من شركات االنترنیت

• شركات المعروفة والكبیرة اوال تسوق من ال

• ابحث عن الشركات الغیر معروفة والمشبوھة فبل التسوق 

• تأكد من طریقة الدفع التي تستخدمھا الشركة  

• كن حذرا من الدفع مباشرة من حسابك في البنك او من خالل حساب راتبك  

• استخدم اوال الشركات التي ترسل فواتیر الدفع 

• e-kort!  أو الھویة االلكترونیة

• استخدم مواقع االنترنیت ذات الشفرات فأنھا أأمن

• كن حذرا من اعطاء المعلومات الشخصیة

اذا كانت الشركة كبیرة ومعروفة فیمكن لك ان تشعر باالمان   
.تسوق الكترونیا بأمان.....واألكثر امانا ان یكون للشركة العالمة 

ة حاول االتصال تلفونیا او اكتب لھم رسال. اذا كانت الشركة غیر معروفة لدیك فعلیك التحقق من معلومات االتصال بالشركة
ابحث عن اسم الشركة في محرك البحث . الكترونیة واذا لم تحصل على جواب منھم فأمتنع عن التسویق منھم

www.econsumer.gov كما ابحث في الموقع. فأذا كانت غیر جادة فستجد شكاوي منھا) كوكل(
دولة من ضمنھا السوید28ففي ھذا الموقع ینشر المستخدمون اسماء الشركات الغیر الجادة ضمن

فقد حدث ان تستلم في المعلب البریدي . اذا اشترطت الشركة الدفع مقدما او الدفع البریدي مقدما فھنا یجب ان تكون حذرا
الشركات الجادة واالمینة عادة تقدم خیارات متعددة للدفع. طوابیق حجریة بدال من األجھزة االلكترونیة والتي كنت قد طلبتھا

لھ من المفظل ان یكون لك حساب في البنك تخصصھ للتسوق في االنترنیت ولكن ھذا یجب ان یكون مرتبط بالخدمات المناسبة
استخدام بطاقة األئتمان ھي اكثر أمانا النھ شركة األئتمان ھي التي تتحمل المخاطر وبطیعة الحال . |كتشخیص بطاقة الفیزا | 

.ستكلف اكثر   فھذا یزید من الثقة ) بي سون(أو ) بي بال(أو ) كالرنا(اذا كانت الشركة تستخدم خدمات دفع الفاتورات لشركات ك 
)الفیزا(و ) الماستر(وكانت الشركة التي تتسوق منھا تتحق من بطاقات ) فیسا(أو ) ماستر(اذا كنت تستخدم بطاقات . واالمان

. بواسطة رمز سري فھذا من درجة االمان

ال ممكن ان تحصل على بطاقة الكترونیة مرتبطة ببطاقة البنك الخاصة بك وأنھا) سوید بنك( في العدید من البنوك ومن ضمنھا 
. تكشف رقم البطاقة

عند الدفع عبر االنترنیت یمكنك مالحظة وجود في حقل عنوان الصفحة االلكترونیة باألظافة الى صورة صغیرة لقفل                       
https الرمز وھنا ستعرف ان جریان المعلومات مشفر وأكثر 

كن حذرا جدا عند اعطاء معلوماتك الشخصیة كرقم بطاقة األئتمان .أمان                                                           
اذا كنت غیر متأكد من أمان  . فھكذا معلومات ال تعطى اال بعد التأكد بشكل كامل CVV   وتاریخ  نفاذھا وكذلك الرمز

.الشركة التي تتسوق منھا ولكن ومع ذلك ترغب في التسوق فھنا یجب ان تختار الدفع عن طریق فاتورة ترسل الیك



نصائح حول التسوق من االفراد بشكل 
شخصي 

كن حذرا اذا شعرت بأن العرض جید ومغري بحیث یصعب تصدیقھ   -1

ال تصغي اذا شعرت بأن البائع یضغط علیك الكمال الصفقة    -2

ال تدفع مقدما ابدا عندما تشتري وكما ال ترسل البضاعة قبل ان تحصل على قیمتھا اذا كنت البائع -3

اذا ما استخدمت خدمة اَمنة للدفع فسیعرف كل من البائع والمشتري ان الصفقة ال مشكلة  فیھا-4

ومن الخدمات في . اختار  خدمات الوساطة بین البائع والمشتري والتي تعمل كمحطة الستالم  وتسلیم البضاعة -5

-Bussgodsوكذلك ھناك شركات دفع أمنة ك, internetgirot.seألجیدة والموثوق فیھا في ھذا المجال مثل

paypal.com – payson.se – klarna.se.        6-ابحث في كل االمكانات المتاحة قبل اكمال الصفقة

فعند شراء سیارة مثال یجب ان تعرف ان البائع ھو صاحب السیارة الحقیقي وانھا لیست مرھونة باالستفسار عنھا في-7

ادارة وانھا قد تجاوزت الفحص السنوي للسیارات بنجاح واالجوبة الصحیحة لكل ھذه التساؤالت موجودة لدى  دائرة 

Transportstyrelsen .المواصالت 



تسوق بأمان عبر االنترنیت 
• لتعرف لتر التسوق او الدفع  ببطاقة البنك او البطاقة األئتمانیة عبر االنترنیت یجب ان تكون مرتبطا بخدمة  الرمز السري  لبطاقة الفیزا والماس

ال غیر ترفض جمیع  المعامالت التجاریة  عبر االنترنیت والتي یستخدم فیھا بطاقة دفع او استحص. والتحقق منھا او استخدام البطاقة االلكترونیة
یستثنى من ھذا .  مرتبطة  بخدمة التحقق بالرمز السري او البطاقة االلكترونیة

American Express  و Swedbank Visa Business Card .كل من

سھل كالشراء العادي اي المباشر اثناء تواجدك في المتجر  

ا تذھب فأن استخدام الرمز السري للتعریف والتحقق والعائد لبطاقة الفیزا و الماستر كارد عبر االنترنیت یعد بنفس السھولة والوضع عندم
سك أما والفرق الوحید بین الحالتین  ھو انك تستخدم الرمز السري عبر االنترنیت للتعریف بنف.  شخصیا وتشتري مباشرة من متجر معین

شحن لك  ان البضاعة لم ت) التسوق االلكتروني(اذا ما تبین عند التسوق عبر االنترنیت .    في المتجر فستسخدم الرقم السري لبطاقة البنك 
او انك استلمت بضاعة مختلفة عن طلبك او انھا كانت غیر سلیمة او اصابھا تلف اثناء الشھن  وانت كنت قد دفعت بواسطة بطاقة الفیزا 

. فلك الحق ان تستعید المبالغ التي دفعتھا



في البلوّكیت  والبیع شراء ال

فكر بما یلي 
خدمة الدفع المباشر    ... او ... رزمة بلوكیت ..استخدم خدمة ..ال تدفع مقدما وال ترسل البضاعة قبل ان تكون قد استلمت المبلغ 

.ألنك ال تعرف من یضع النقود في حسابك وھذا قد یعرضك الى اعادة المبلغ. ال تعطي رقم حسابك في البنك ألحد عندما تبیع
اذا احدا اعطى لك رقمھ الشخصي ورقم حسابھ في البنك فھذا ال یحمیك من التعرض الى النصب واالحتیال

طلب نسخة او ان ترى النسخة االصلیة للفاتورة العائدة للبضاعة التي انت بصدد شرائھا
حرر  وأكتب  عقد شراء               

حزمة بلوّكیت     
حزمة بلوّكیت ھي خدمة حدیثة للشحن والدفع االمن في عموم السوید فكل من البائع والمشتري سیكون امن من استحصال 

البضاعة بالنسبة للمشتري واشتحصال مبلغ البضاعة بالنسبة للبائع 

ساعة للتأكد وقبول 24لبائع یحجز خدمة الشحن  الخاص في شركة دي بي شینكر والمشتري یستلم البضاعة ولھ فترة

.البضاعة او رفضھا

كرون أوأكثر 99ھذه الخدمة تكلف من 

https://www.blocket.se/blocketpaketet/blocketpaketet.htm :الرابط الى حزمة بلوكیت

تسوق بأمان          

https://www.blocket.se/blocketpaketet/blocketpaketet.htm


البلوّكیت  في التسوق 
ھكذا تعمل ...حزمة البلوّكیت



التسوق في البلوّكیت
• سھلة وأمینة 

• حالة  الدفع المباشر ھو ان تدفع الى البائع مباشرة من االعالن   في البلوّكیت واذا لم تحصل على البضاعة التي دفعت قیمتھا في ھذه ال
ستقوم بلوّكیت باالیعاز العادة المبلغ لك

• ة من الدفع المباشر مبني على التعرف و تشخیص ھویة كل من البائع والمشتري من خالل بنكیھما االلكترونیین ومن ثم تبادل البضاع .
ي البنك عندما یوافق البائع على استالم المدفوعات لھ فسیودع المبلغ في حسابھ ف. البائع بالنقود التي یدفعا المشتري بطریقة امنة تماما

أما بالنسبة ل بنك نوردیا والبنوك االخرى ..س ي ب و ھاندلس بنك .. سویدبنك ..وتتم ھذه العملیة مباشرة في كل من البنوك التالیة
.فیستغرق الدفع یوما عمل واحد

• الدفع المباشر ھي عملیة دفع امنة عبر االنترنیت ةتتم بالتعاون بین بلوكیت و ترستلي

ھكذا تتم العملیة   
المشتري یتصل بالبائع ویتم االتفاق على السعر وطریقة الشھن   

و الموجود في صفحة األعالن ثم یمأل الحقول الخاصة بالمعلومات عنھ—الدفع المباشر–بعد االتفاق یكبس المشتري على الزر او المفتاح 
. ویدفع قیمة البضاعة

كبس على البائع یذھب الى صفحة البلوّكیت وی.  یستلم البائع رسالة تشعره بأن المشتري قد دفع مبلغ البضاعة وكما تحتوي على رمز سري .
بل ویكتب الرمز السري ألتمام الصفقة والذي استلمھ مع الرسالة وھنا علیھ ان یختار احد الخیارین اما ان یق–الدفع المباشر–الزر أو المفتاح  

.استالم المبلغ أو ان یرفض استالم المبلغ
اذا وافق البائع على استالم المبلغ فھنا علیھ ان یحدد  حساب البنك الذي یرغب ان تودع النقود فیھ وكذلك ضمان ھویتھ من خالل البنك  .

.وبعد أتمام ھذه العملیة ینتقل المبلغ الى حساب البائع.االلكتروني
.واالن یقوم البائع بشھن البضاعة وحسب االتفاق   

https://trustly.com/blocket/about       للمزید من المعلومات انقر على ھذا الرابط

الدفع المباشر   طریقة

https://trustly.com/blocket/about


مزید من التفكیر عند الدفع عبر االنترنیت

تسوق عبر المواقع التي تعرفھا مسبقا وكما تأكد من مدى جدیة المواقع قبل ان تترك لھم المعلومات عن بطاقة 

.األتمان    التابعة لك

ابحث عن رقم الھاتف والبرید االلكتروني للموقع اذا اردت  االستفسار عن شئ واذا لم تجد ایة معلومات لالتصال فھذا

.                                  سیكون بمثابتة انذار ألتخاذ الحیطة والحذر

اذا كانت الشركة ال تعرض اال طریقة واحدة للدفع فكن حذرا وعلیك بمزید من التدقیق قبل التسوق الن الشركات 

.                                               الجدیة واألمینة تعرض عدة خیارات للدفع

. واقعسجل كل الصفقات ومعامالت التسوق التي تجریھا عبر االنترنیت بأستخدام بطاقة البنك باألظافة الى عناوین الم

احفظ الرسائل االلكترونیة والتي تتظمن معلومات عن الطلبات التي اجریتھا 

اقرأ شروط  الشھن وكما شروط اعادة البضاعة الموجودة في موقع المتجر قبل ان 

.                                                                                                    تتسوق



الدفع المقدم  
. باص البضائع لھ خدمة الدفع المقدم اي عندما یشترط البائع على المشتري ان یدفع مبلغ البضاعة قبل استالمھا من باص البضائع

ھكذا تتم العملیة   
. یتفق البائع والمشتري على المكان الذي سترسل لھ البضاعة ومن یدفع اجور الشھن

البائع یمأل استمار عند باص البضائع ویسلم البضاعة على ان تكون مغلفة بشكل جید ومھیئة 
.                                                                                                                  لالرسال

المشتري یستلم البضاعة من وكیل باص البضائع   من المكان الذي ارسلت الیھ البضاعة بد ان یقوم بدفع 
.                                                                                                                           قیمتھا

ضاعةالبوكیل باص البضائع یودع المبلغ في حساب البنك الذي حرره البائع وھذه العملیة تشتغرق عشرة ایام تقریبا بعد ان یكون المشتري قد تفقد 
فكر بما یلي       

كلفة خدمة الدفع المقدم تظاف الى كلفة الشحن     
یوما وبعد االتصال بالمرسل 14تعاد البضائع التي لم یتم استالمھا من وكیل باص البضائع بعد

ال یجوز للمشتري ان یفتح الرزمة البریدیة قبل دفع قیمتھا  .
اذا دفع المشتري قیمة البضاعة واستلمھا  وتبین انھ غیر مقتنع بھا أو غیر رأیھ بعدم شرائھا فأن باص البضائع ال یعید لھ المبلغ 

. اعة جدیدةبضاذا كانت البضاعة غیر مطابقة لما كان یتوقعھ المشتري فھذه صفقة بین البائع والمشتري وفي حالة اعادة البضاعة ستدفع رسوم الشھن كشھن
باص البضائع غیر مسؤول اذا كانت البضاعة غیر مطابقة للمواصفات المتفق علیھا 

.  في حاالت تضرر البضاعة  تعامل كباقي البضائع المشھونة وممكن توقیع عقد تأمین شامل بشكل منفصل

وكیل في السوید 600لھا 

باص البضائع) حافلة(

في اي مكان وفي اي وقت    



التسوق عن طریق الدفع البریدي المقدم

عن طریق الدفع البریدي المقدم  كن مطمئنا ومتأكدا بأنھ یتم استحصال قیمة الرسالة او  .
الرزمة البریدیة أو الطرد البریدي قبل تسلیمھا                                        

عندما یدفع المستلم قیمة الطرد البریدي . خدمة الدفع البریدي المقدم ممكن استخدامھا في حالة ارسال رسالة او طرد بریدي
.الذي حررتھ–البلص جیرو–او الرسالة فأن النقود تذھب الى حسابك في البنك او 

الخطوات التالیة توضح كیف تحدث العملیة   
غلف الطرد بطریقة جیدة كي تحافظ على محتویاتھ  
اكتب اسم الشخص المرسل الیھ وعنوانھ البریدي   

نظام ویتم ذلك عبر االنترنیت وبسھولة من خالل ال. اطبع بطاقة الشحن وادخل جمیع المعلومات المتعلقة بالدفع البریدي المقدم
. ارسل مباشرةٌ –او عن طریق –باك سوفت–البریدي المجاني 

.  احجز موعد لتأتي الشركة وتأخذ الطرد أو انت تسلمھ الى اقرب مركز استالم الرزم البریدیة
.  من المھم جدا ان تحتفظ بالفاتورة

وھنا یقدم تقریر وكما –س م س–عبر االنترنیت یتم اعالم المرسل الیھ مباشرة بواسطة رسالة ال –باك سوفت–بواسطة 
. وظیفة بحث تسھل عملیة مراقبة سیر البضائع المشحونة



المصادر  
• http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/e-handel/

• http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/kort/saker-handel-med-kort/handla-sakrare-pa-internet/index.htm

• http://www.ungkonsument.se/Nathandel/Handla-sakert-pa-natet-/

• https://www.paypal.com/se/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/general/NewConsumerBuy-outside

• http://www.nordea.se/privat/vardagstj%C3%A4nster/kort/handla+med+kort+p%C3%A5+internet/1130192.html

• http://www.visa.se/se/visa_varje_dag/handla_via_internet.aspx

• http://www.pricerunner.se/shopping_hangover.html

• http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/dyrt-att-handla-sakert-pa-natet/

• http://www.bussgods.se/pages.asp?PageID=102&MenuID=90

• http://www.blocket.se/security/forskott.htm

• http://www.posten.se/sv/Privat/K%C3%B6p%20och%20s%C3%A4lj%20p%C3%A5%20n%C3%A4tet/Betalt%20vid%20leverans/Si
dor/Postforskott.aspx

• http://www.econsumer.gov/english/members/overview.shtm
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