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�لنبض  
تفا� � مع 
 �حليا عر��   � �لرقمي 
�صبحت   ،�ملعـاصر
ع!  �لشر�ئية  �لعمليا% 
�ألساليب  �هم  �إلنترنت 
نسبة  يعتمدها  �ل2  �لتقنية 
�لعا4  سكا5  من   كب8
ميز�%  من  تقدمه  ملا 
=ال  <ة،  �فو�ئد  =Bابية 

 Cتز� ال  �ألمن  قضية   5�
تؤ
� �لكث8 من شركا% 
�ألمن �لرقمي ��لشركا% 
ملا  �Iلك  �ملالية،  �ملصرفية 
يشهدK �لعا4 من سرقا% 
�الئتما5  بطاقا%  بيانا% 
عمليا%   � ��ستعماNا 
ֲדا   Pيقو ��ل2  �لتز�ير، 
غالبا نو� خاR جد� من 
�سم  عليهم  يطلق   Vلنا�
Wطمي   ��  "Yلكر�كر�"

�لنظم.
بطاقا%   Cستعما� يث8 
على  �الئتمانية  �لدفع 
مشكلة  �إلنترنت  شبكة 
�لدفع  عكس  ألنه  كب8؛ 

 مباشر يتم  �لذ^  �لعا`^ 
��ملشتر^  �لبائع  بني 
�ما   .معد�` `قائق   �
بصفقا%   Pلقيا�  Cخال
شر�ئية ع! �إلنترنت يعت!  
�لبطاقا%   Kֲדذ �لتعامل 
 � تتم  �eا   Vسا� على 
به  ُتحيط  مفتوh؛   iفضا
جانب،  كل  من  �ملخاطر 
 Pسيقو من  أل5  �Iلك 
يتعامل مع  ببطاقته  بالدفع 
مئا% �آلالn ممن lا�لو5 
 Kهذ بيانا%  �صطيا` 
ليقومو�  
قامها �� �لبطاقة 
مشترياִדم.   � باستعماNا 
عملية   Pالنعد�  5� كما 
 rIلنمو� على  �لتوقيع 
يث8  �لدفع  لبطاقة  �لو
قي 
 sخر� مشاكل  �يًضا 
على  �لتوقيع  مطابقة  أل5 
لبطاقة  �أل
ضي   rIلنمو�
`�فًعا  يكو5  قد  �لدفع 
حني   � سا
قها  لكشف 
 Kإلنترني2 ֲדذ� �لتعامل   5�
�لبطاقة ال يعطي فكر عن 
�توقيعه.  مستعملها  هوية 
�على سبيل �ملثاC شخص 

عـ�  
لتسـو� 

إلنترنت

ببطاقا� 
الئتما� 

شر�   yجنو  � موجو` 
zسيا يستطيع سرقة بيانا% 
بطاقة شخص zخر موجو` 
عندما  �مريكا   yجنو  �
قاP هذ� �ألخ8 باستعماNا 
للشر�i من موقع �مريكي، 
حيث ميكن �5 يستعملها 
 �  Cأل�� �لشخص 
مو�قع  من   iشر� عمليا% 
�خرs � شبكة �إلنترنت 
 Kمكا5 توجد هذ ^� ��

�ملو�قع.
�صبح �لشر�i ع! �إلنترنت 
لكونه  متسا
عة  عملية 
�لسهلة  �لطر�   sحد=
�لبضائع  معظم   iالقتنا
تقريبا  �لسو�   �  �ملتوفر
�لتسو�  ميكنك  حيث 
 � ��نت  �إلنترنت  ع! 
 ،~
�أل على  مكا5   ^�
تريد،  �قت   ^�  ��
 5�  5�` iمسا �� صباًحا 
�كل  منـزلك،   
تغا`
 Cتصا� هو  حتتاجه  ما 
�ئتما5  �بطاقة  باإلنترنت 

.Cية �ملفعو
سا
لك  يسبق   4  �I= لذلك 

إعداد: عالء عثمان
(خب8 � تصميم �ملو�قع)
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�لشر�i ع! شبكة �إلنترنت 
�لنصائح  �تبا�  فبإمكانك 

�لتالية:
١. تصفح قبل �5 تشتر^: 
�إلنترنت هي �
�� سو� 
مقا
نة  فيها  ميكنك  عاملية 
 rخلر�� من  بدًال   
�ألسعا
 � ��لبحث   �
�لشا  �=
ميكنك  حيث  �ملحال%، 
تقريًبا   iشي كل   iقتنا�
منـزلك،   
تغا`  5�  5�`
�تلفة  مو�قع  تصفح   لذ� 
تريد  �ل2  �لسلعة  تتضمن 
على  حتصل  لكي  شر�iها 
 5
ما تريد متاًما ��يث تقا
��ملو�صفا%   
�ألسعا

�خلاصة بكل سلعة.
٢. قر
 �لشر�i من �ملو�قع 
طيبة  بسمعة  حتظى  �ل2 
تعرفها،  �ل2  تلك   ��
�قر�   iلشر�� تريد  �حني 
خاصة  �لبيع  شر��  بدقة 
�شر��  �لتوصيل  شر�� 
�السترجا�، �بعض �ملو�قع 
يوجد ֲדا خانة لألسئلة �ل2 
 ،(FAQS) اNستعما� 
يتكر
��ل2 البد من �5 تر�جعها 

 Cكا5 لديك �^ تسا� �I=
�� مشكلة.

موقع  `�ئًما  �ستعمل   .٣
 secure website 5مأمو
على   عا` lافظ  �لذ^ 
بطاقتك   Pقا
�� بيانا% 
 � ستستعملها  �الئتمانية 
 �
قا`ً �ستكو5   iلشر��
كا5   �I= ما  حتديد  على 
 iلشر�� تريد  �لذ^  �ملوقع 
ال   P� مأمو5  موقع  منه 
�Iلك عندما ترs عالمة 
تظهر  صغ8  معد�  قفل 
�لشاشة  �سفل   � �مامك 
� �ملوقع �لذ^ - ستشتر^ 
�ملأمو5  �ملوقع  �يبد�  منه. 
عا` بأحرhttps :n بدًال 
حيث   http  nحر� من 
�نه   �=  (s)  nحر يش8 
 ،(secure) مأمو5  موقع 
�ملعلوما%  فإ5  �بالتا� 
بطاقتك   Pقا
�� �بيانا% 
�الئتمانية مت =خفا�ها قبل 
�إلنترنت  ع!  ترسل   5�
�ال  �لشركة  موقع   �=
�الطال�  ألحد  ميكن 

عليها �� سرقتها.

٤. قبل =
ساC معلوماتك 
�لذ^ ستشتر^  �ملوقع   �=
صحة  من  تأكد  منه 
 
�لبيانا% ��أل
قاP ��ألسعا
�تفاصيل بطاقتك �الئتمانية 

قبل =eاi �لصفقة.
٥. �حتفظ بنسخة من �مر 
�لشر�i � كل مر تشتر^ 
ع! �لشبكة، �قم بطباعته 
بنسخة  �الحتفا�  مع 
�لصلب   Rلقر�  � منه 
�هذ�   ،(Hard Drive)

عندما   ^
ضر� �ألمر 
تسا�ال%  عند�  يكو5 
 ��  �ملشتر� بضاعتك  عن 
عندما حتتاr =� �ستبد�Nا، 
علًما بأ5 معظم �لشركا% 
بريًد�  لك  س8سلو5 
فيه  يؤكد�5  =لكتر�نيا 
على عملية �لشر�i، لذلك 
�لرسالة   Kهذ بطباعة  قم 

�اللكتر�نية ��حتفظ ֲדا.
٦. حلماية نفسك بشكل 
�لنصيحة  �تبع  كامل 
تعط  ال  �لتالية:  �لذهبية 
�بيانا%  تفاصيل  �بد� 
�الئتمانية  بطاقتك   Pقا
�

�اللكتر��  �ل!يد  ع! 
�لد
`شة   nغر ع!   ��

��ملنتديا%.
٧. تذكر �5 تقوP شهرًيا 
 Rخلا� �لكشف  مبر�جعة 
لعمليا%  �الئتما5  ببطاقة 
�لشر�i �ل2 تتم ع! شبكة 
�إلنترنت، �البد �5 يكو5 
 iا��  5� هنا  ��ضًحا لك 
�ل2  �لشركا%   بعض 
�تلف  قد  منها  �شتريت 
موقعها  �سم  عن  �حياًنا 

على �إلنترنت.
٨. �ستعمل بطاقة �ئتمانية 
ع!   iللشر� فقط   ��حد
Nذ�  �خصصها  �إلنترنت 
�لغر~ ح¡ يسهل عليك 
Wا�لة   ^�  nكتشا�
بطاقتك،   Cالستعما
يكو5   5� على   Rحر��

صيد هذK �لبطاقة متماشًيا 
 عا` مشترياتك  قيمة  مع 

ع! �إلنترنت.
 ¢
�لقا عزيز^  بذلك 
�كثر  يديك  بني  نضع 
 %
قر حني  �مانا  �لطر� 

�لشر�i ع! �إلنترنت.


