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 .  علیمأھداف التعلم مع المشاركین في الدورة قبل بدء الت استعرض. 1
 أھم المعلومات وتذكرھا.   علیھم تعلمسیسھل ھذا     

 

 لإلجابة على األسئلة على طول الطریق.  کافیا  وقتًا لذلك خذ تذكر أن المتاجر عبر اإلنترنت مختلفة و

  صفإلى المعھم مطالبة المشاركین في الدورة بإحضار بطاقاتھم المصرفیة وبطاقات االئتمان وبطاقات الدفع  یکون من الحکمةقد 
 حتى یتمكنوا من إجراء عملیة شراء عند انتھاء الدورة التدریبیة. 

 

 ؟  ما ھو متجر اإلنترنت. 2

وحجز غرف الفنادق  یات  سفرشراء أشیاء أو مالبس، ولكن یمكنك أیًضا طلب خدمات والمرء شتري  ی ترنت، في بعض متاجر اإلن 
 وغیر ذلك الكثیر.  

جر على االنترنت لتوفیر الوقت والمال. یجد آخرون أنھ یمكنھم الحصول على المنتجات والخدمات التي ال  افي مت  یتسوق البعض 
 مكان آخر.  أي یجدونھا في 

. قد یعرف  المرء ستخدمھسی في شراء شيء ما عبر اإلنترنت ھي معرفة أي متجر على اإلنترنت  المرء  رغب ی الخطوة األولى عندما 
، لكنك ال تعرف أي  ھاالذي ترغب في شرائ  السلعةیرغبون في استخدامھ مسبقًا. إذا كنت تعرف نوع معظم الناس المتجر الذي 

في متصفحك ومعرفة ما    للعثور علی السلعة استخدام غوغل/   عن ، فحاول البحث ە السلعةمثل ھذ  تتوفر لدیھاالمتاجر على اإلنترنت 
 منھا.  السلعةإذا كانت ھناك متاجر یمكن شراء 

 . فیما یلي بعض األمثلة على المتاجر المختلفة على اإلنترنت. 3

 فیما یلي بعض األمثلة على المتاجر المختلفة على اإلنترنت.   . 4

 فیما یلي بعض األمثلة على المتاجر المختلفة على اإلنترنت.    . 5

 عض األمثلة على المتاجر المختلفة عبر اإلنترنت. فیما یلي ب . 6

 بشكل مشابھ. إلی حد کبیر  مصممةمعظم متاجر اإلنترنت مواقع . 7

 ة المعلومات عنھا. . أول ما تراه ھو في كثیر من األحیان صفحة حیث یمكنك البحث عن البضائع وقراء 8

 السلع والخدمات التي ترید شراءھا.توضع حیث ) handlevogn(على الصفحة ستجد أیًضا "عربة تسوق"  . 9
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 انقر علی سلعة إلختیارھا.  . 10

 أو أكثر. واحدة  . كما ھو الحال في المتجر العادي یمكنك اختیار شراء سلعة  11

 أو أكثر. واحدة  . كما ھو الحال في المتجر العادي یمكنك اختیار شراء سلعة  12

 مختلفة.  سلع . یمكنك أیضا شراء عدة 13

  الدفع  صندوق علیك أن تجد یجب الخاصة بك،  )handlekurv(  التسوق سلة في  شراؤە ضع كل ما ترید نتھي من وعندما ت . 14
 في سلة التسوق الخاصة بك.   ھاقد تم وضع  سلعة، فسترى أن ال)kjøp( . إذا قمت بالضغط على "شراء" السلع ثمن لدفع

 في سلة التسوق الخاصة بك.  ھاقد تم وضع عة سل، فسترى أن ال)kjøp(إذا قمت بالضغط على "شراء" . 15

 . التسوق  سلةفي  ة واحد تم وضع سلعة.ھنا 16

 یتم تحدیث عربة التسوق. ، سوإذا وضعت عدة سلع في السلة.  17

)  utsjekkingدفع عند المغادرة (علی میزن ال " أو kasse " صندوق للدفع . باإلضافة إلى ذلك، یحتوي متجر اإلنترنت على  18
 إلیھا الحقا.سنعود ھذە . السلعة  يالدفع وكیفیة تلقأن یکون ، وتقرر كیف ترید یجب علیك تأکید الشراءحیث 

". في بعض األماكن تظھر  صندوق الدفع " و " التسوق . متاجر اإلنترنت مختلفة. یستخدم البعض مصطلحات أخرى غیر "عربة19
 ). legg i handlevogn( " التسوق أو "إضافة إلى سلة ) bestill(" أرسل طلبیةعبارة "

 أن تمر بھا ھي نفسھا. علیك لغات أخرى. لكن العملیة التي یجب ب . بعض المتاجر على اإلنترنت ھي أیضا 20

 ھا. ي ترغب في شرائ ت ) السلع(ال  سلعة. ابحث عن ال1

 . الدفع عندما تكون مستعًدا للدفع صندوق . انتقل إلى 2

 البضائع الخاصة بك.  ثمنادفع  . 3

 

 ھکذا یتم الدفع .21

 ). kasseصندوق الدفع ( دفع یجب علیك أوال العثور على ل. ل22

باإلضافة إلى عرض السلع التي اخترتھا، ستتاح لك الفرصة في أغلب  ف.  سلة التسوق  علیأسھل طریقة للعثور علیھ ھي النقر  
" اذھب إلی الدفع"  أو   )"Til kasse""الدفع عند المغادرة" ( األحیان للذھاب إلى الصندوق من ھنا. ابحث عن زر أو رابط یشیر إلى 

)"Gå til betaling" (  أو"Gå til utsjekking شراء ال تمامسمح لك بإت  ھة مشاب  عبارة" أو . 

 ). kasseصندوق الدفع ( دفع یجب علیك أوال العثور على لل. 23

باإلضافة إلى عرض السلع التي اخترتھا، ستتاح لك الفرصة في أغلب  ف.  سلة التسوق  علیأسھل طریقة للعثور علیھ ھي النقر  
" اذھب إلی الدفع"  أو   )"Til kasse"( "الدفع عند المغادرة" األحیان للذھاب إلى الصندوق من ھنا. ابحث عن زر أو رابط یشیر إلى 

)"Gå til betaling" (  أو"Gå til utsjekking شراء ال تمامسمح لك بإت  ھة مشاب  عبارة" أو . 

 . الشراءإتمام المعلومات التالیة إلى متجر اإلنترنت حتى تتمكن من عطي من الشائع أن ت عند الوصول إلی صندوق الدفع فإنھ . 24

 . )ة سراأل (یمكنك اختیار إرسال البضاعة إلى صدیق أو أحد أفراد  ئع. اسم وعنوان مستلم البضا25

 . أنت)ھو دافع، وغالبا ما یطلق علیھ عنوان الفاتورة (ھذا ال. اسم وعنوان 26



 

3 

 

 . ھاتفك (ویفضل أن یكون رقم الھاتف المحمول). عنوان بریدك اإللكتروني ورقم 27

دفع   وسیلة أو الدفع عن طریق البنك أو بطاقة االئتمان أو أي   إلیك . نموذج الدفع. غالبًا ما یمكنك االختیار بین إرسال فاتورة 28
 .  ی خرأ

یُطلب منك أیًضا تقدیم اسم حامل البطاقة ورقم البطاقة وتاریخ انتھاء  س. إذا اخترت الدفع عن طریق البنك أو بطاقة االئتمان، 29
خیرة  الثالثة األ رقام ھي األ CVC(یمكن العثور علیھا في ظھر بطاقتك.  CVC رقملبطاقة) والجھة األمامیة لالصالحیة (تجدھا في  

 توقیعك). حیث یوجد إلى أقصى الیمین على نفس السطر  

 

 شراء لمتجر اإلنترنت الذي تستخدمھ.  ال. قبل أن تتمكن من إجراء عملیة الشراء، یجب علیك أیًضا الموافقة على شروط 30

  علیھالقاء نظرة سریعة الوقت إل تستخدم بعض. ومع ذلك، من المھم أن وتعجیزیةفي قوائم قد تبدو طویلة    الشروطغالبًا ما تتم كتابة 
 حتى تعرف ما الذي توافق علیھ.  

 الندم. وإرجاع البضائع وحق الشراء اقرأ بعنایة حول األجزاء التي تتعلق بالتسلیم وإلغاء 

ء  موافق على شروط الشراء إذا كنت ال تزال ترغب في شرا التأشیر علی أنكھذه األشیاء، یمكنك  تأکدت منکون قد . عندما ت 31
 البضائع. 

جزء مھم من عملیة الشراء ھو أیًضا أن تلتزم أنت كمشتري بدفع ثمن البضائع. یجب أن یوفر لك متجر اإلنترنت الذي تتسوق فیھ  
 ندم والرجوع عن الشراء. معلومات واضحة حول ھذا وعن حق ال

 تي تظھر على الشاشة بعنایة. ، لذلك اتبع التعلیمات الآخرإلى  إنترنتمتجر من وقد تختلف عملیة الدفع قلیالً 

ك. في كثیر من األحیان سوف تتلقى  یت إلى صفحة تفید بأنھ قد تم استالم طلب  نتقلعادة ما ت  عملیة الشراء، قیامك بإنجاز  . عند32
  بریدرسائل بالترسل لك العدید من المتاجر عبر اإلنترنت أیًضا  ن الطلبیة.  عامة ع یحتوي علی لمحة أیضا رسالة برید إلكتروني 

 والشحن حتى تعرف ما یحدث للبضائع الخاصة بك.   تجھیز الطردعملیة  خالل سیر لكتروني على طول الطریق اإل

 االنترنت. أعثر علی متجر علی باختصار یجب علیك دائما المرور بھذە المراحل من أجل شراء سلعة ما علی االنترنت: . 33

 اختر السلع.  .34

 . في عربة التسوق   ضع السلع.  35

 صندوق الدفع. إلى  ذھب. ا36

 . . أدخل عنوان المستلم37

 . . أدخل عنوان الفاتورة 38
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 . .اختر طریقة الدفع وامأل أي معلومات إضافیة متعلقة بھذا 40

 . اقرأ شروط الشراء  .41
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عند التسوق عبر اإلنترنت. فرص حدوث ذلك لك عندما تتسوق من خالل متاجر على اإلنترنت   حتیالیخاف البعض من التعرض لال 
 ھناك بعض القواعد التي یجب أن تضعھا في اعتبارك.  مع ذلكمعروفة ومستخدمة على نطاق واسع صغیرة جًدا، ولكن 

 ؟ تجنب االحتیال كیمكن  کیف . 44

 ، فیمكنك تقلیل خطر حدوث ذلك. المجربةقواعد اللكن إذا اتبعت  ،اإلنترنتعبر  وا إذا تسوق لالحتیالتعرض الیخشى البعض من 

 سنتطرق إلی ھذە القواعد اآلن.  

 

 اإللكتروني ھي:   سوق الجیدة للت  المجربة قواعد ال. بعض  45

إذا لم تكن متأكًدا، فیمكنك دائًما التحقق مما إذا كان رقم الھاتف وعنوان جھة االتصال  وشخص ال تثق بھ.   عند تتسوقیجب أال 
 لمتجر عبر اإلنترنت حقیقي وصحیح.ل

  وجدت في العنوان عبارة في حقل العنوان. إذا ) URLالموقع علی الشبکة ( خدمة آمنة. تحقق من عنوان  لدیتأكد من التسوق . 46
https   في شریط العناوین، فإن المعلومات التي تدخلھا محمیة وال یمكن لآلخرین التقاطھا.  أو رأیت صورة لقفل 

 القفل موجوًدا في حقل العنوان.أو  sالـ  یکن لم ال تعطي معلومات عن نفسك أو عن بطاقة الدفع الخاصة بك إال إذا 

فقط  )  CVCالتحكم (رقم و للبطاقة  صالحیةلرقم البطاقة وتاریخ انتھاء ا  عطاءاإللكتروني، یجب علیك إ سوق: فیما یتعلق بالت تذكر  .47
ز  و. إذا تم إعادة توجیھك إلى صفحة حیث یجب علیك إدخال الرمز من رقاقة الرمعندە  لمتجر عبر اإلنترنت الذي تتسوقل
)kodebrikke  ( رمز الـ   للمتجر  ال تعطيأیًضا. وكلمة المرور الخاصة بك، یمكنك القیام بذلكPIN  )PIN-koden (  .الخاص بك 

 یُنصح باستخدام بطاقات االئتمان عند التسوق عبر اإلنترنت. 

، ولكن یتم تسجیلھ في  المصرفيحسابك  منالمبلغ  سحبإذا أدخلت معلومات بطاقتك االئتمانیة عند التسوق عبر اإلنترنت، فلن یتم 
 ئتمان الخاصة بك.  فاتورة بطاقة اإل

عیب أو   ھاأو إذا كان ب   سلعة إذا لم تتلق ال وتحصل على متسع من الوقت للتحقق من المبلغ واستالم البضائع قبل دفع الفاتورة.  بذلك 
 . ئتماناالمستھلك عند الدفع بواسطة بطاقة کحقوق جیدة   ما سلفباإلضافة إلى ، فلدیك نواقص

  البطاقة (رمز خاص ب لا  PIN  الـ رمز  ء إعطابطاقة بنكیة لسداد البضاعة، فال ینبغي علیك أبًدا سواء كنت تستخدم بطاقة ائتمان أو  
PIN   في المتاجر العادیة). الذي تستخدمھ عند استخدام ماكینة الصراف اآللي أو التسوق وأرقام   4ھو الرمز المكون من 

، فاتصل  احتیال. إذا رأیت حركات ال تتعرف علیھا، أو تعتقد أنھا بتمعن حسابك المصرفي  علی المعامالت التجاریة حرکة اقرأ  
 معرفة ما حدث. المصرف لساعدك سی . أنت عمیل لدیھبالمصرف الذي 

 .  ھاتشتری سي ت ال السلعةلدفع ثمن  إیداع األموال في رقم حساب سبب للشك إذا ُطلب منك  ھناك. 48

وقد یكون من الصعب علیك الحصول على مساعدة إذا كنت نادًما على   ضعیفة، حقوقك   تصبحإذا اخترت الدفع بھذه الطریقة، فسوف 
 تستلم السلعة. الشراء أو إذا لم 

علیك  ، یجب وصل السلعةفي حالة عدم  و.  لمتجر االنترنت شروط الشراء المذکور في في الوقت   السلعة. اتبع وتأكد من وصول 49
 االتصال بالبنك الذي تتعامل معھ.  یجب علیكأال تدفع ثمنھ أیًضا. 

 . لمساعدة أولئك الذین یرغبون في طلب شيء ما عبر اإلنترنت ا كافی اخذ وقت . 50

رسوم  أن تتضمن القائمة  مختلف الخطوات واالحتیاطات (ویفضل   تتضمن مرجعیة للتحقق  طباعة قائمةیکون من الحکمة كما قد  
 توضیحیة) ومشاركتھا مع المشاركین في الدورة. 

 


	السیناریو
	1. استعرض أهداف التعلم مع المشاركين في الدورة قبل بدء التعلیم.
	هذا سيسهل علیهم تعلم أهم المعلومات وتذكرها.

