اإلنترنت على جهاز الكمبيوتر
التسوق  -الشراء على اإلنترنت

دليل التعلم
يمكنك اآلن االنتقال إلى شراء أحد العناصر .فبعد إضافته إلى السلة ،سترى بالفعل المنتج في "سلة
التسوق" الخاصة بك.

ولديك اآلن خياران:
 .4إذا كنت تبحث عن المزيد من العناصر ،يمكنك الرجوع لتتصفح المتجر.
 .5وإذا كنت مستعدًا "للمغادرة" ،فانقر فوق الزر األصفر "متابعة للمغادرة" كما هو موضح.
 .6سيتم نقلك بعد ذلك إلى شاشة تسجيل الدخول الموضحة تاليًا .يحتاج كل متجر أن تكون لديه طريقته للتعرف على عمالئه،
لذا سيلزمك إنشاء حساب حتى يتسنى للمتجر حفظ بياناتك في المستقبل عندما تعود إلجراء عمليات شراء إضافية.

 .7إذا كان لديك بالفعل حساب على
فأدخل عنوان بريدك
،Amazon
ِ
اإللكتروني في خانة "البريد
اإللكتروني" .ثم انقر فوق
"متابعة".

 .8إذا لم يكن لديك حساب ،فانقر فوق الزر
"إنشاء حساب على  ."Amazonينقلك هذا
اآلن إلى شاشة التسجيل ،حيث سيلزمك ملء
كل الخانات الموضحة إلنشاء حساب .امأل كل
خانة ،ثم اختر كلمة مرور .سيلزمك إعادة
إدخال كلمة المرور ألسباب أمنية .بمجرد
ملء هذه الخانات ،انقر فوق الزر "إنشاء
حساب على ."Amazon

دليل التعلم
 .9يجب عليك اآلن إدخال عنوان التوصيل (الموضح أدناه) .يمكن أن يكون هذا إما عنوان منزلك أو عنوان عمل أو حتى
ضا عما إذا كان هذا هو عنوان فاتورتك ،حيث يتم تسجيل بطاقة
عنوان أحد األقارب/األصدقاء .سيتم سؤالك أي ً
الخصم/االئتمان هنا .امأل خانات العناوين على النحو المطلوب وانقر فوق الزر "متابعة".

تلميح :سيتم إرسال رمز تحقق إلى عنوان
بريدك اإللكتروني إلدخاله .قد تبدو هذه العملية
طويلة .لكن تذ َّكر أنه يتعين عليك إكمالها مرة
واحدة فقط لكل متجر على اإلنترنت تُنشئ
حسابًا له .وفي المرة القادمة التي تتسوق فيها،
يمكنك تجاهل الخطوات من  8إلى !12
وأدخل
ِِ
ببساطة انقر فوق "أنا عميل عائد"
"كلمة المرور" الخاصة بك ،وال تنس بالطبع
إدخال عنوان بريدك اإللكتروني.

ستنتقل بعد ذلك إلى شاشة "خيارات التوصيل".
تتوفر هنا على موقع  Amazonأربعة خيارات
توصيل تختلف حسب التكلفة على أساس سرعة
التوصيل .ومعظم العناصر على Amazon
(سواء كانت كبيرة أو صغيرة) مؤهلة من أجل
"توصيل مجاني ليوم واحد" ،وهو خيار شحن
مجاني ولكنه يستغرق وقتًا أطول ( 5-3أيام
عمل).
 . 10حدد نوع التوصيل الذي تريده لعنصرك ثم انقر
فوق "متابعة".

دليل التعلم
في المرحلة التالية من عملية الشراء ،بعد تحديد العنصر الذي تريد شراءه ،ستظهر خانة عنوان
التوصيل وخيارات الشحن للدفع للعناصر.
 .11سترى اآلن مرحلة الدفع الموضحة أدناه .هنا تحتاج إلى إدخال تفاصيل بطاقة الخصم/االئتمان حتى يمكن إجراء
الدفع.
تلميح" :لن" يتم الدفع من بطاقتك حتى تضغط على الزر "تقديم الطلب" الحقًا .تدير جميع المتاجر الكبيرة على اإلنترنت
أدخل تفاصل بطاقة الدفع.
نظا ًما مصرفيًا آمنًا بنسبة  ،٪100لذا يمكنك التسوق بأمان واالطمئنان بأن بياناتك محميةِ .

أدخل رقم البطاقة وتفاصيل أخرى
 .12انقر فوق نوع البطاقة التي تود الدفع بها من خالل النقر فوق المربع المنسدلِ .
في الخانات .وبمجرد االنتهاء من ذلك ،انقر فوق "متابعة" في أعلى الشاشة أو أسفلها.
ضا تعديله إذا لزم األمر (وذلك
 .13ستنتقل اآلن إلى شاشة التأكيد النهائية والتي تتيح لك التحقق من طلبك .كما يمكنك أي ً
من خالل النقر فوق "تغيير" الموجود بجوار كل حقل) .وإذا كان كل شيء صحي ًحا ،فحينئذِ انقر فوق أي من أزرار
"تقديم الطلب" إلكمال عملية شرائك .لقد قدمت طلبك اآلن وستتلقى تأكيدًا.

تلميح :بعد الشراء ،قد تنتقل إلى شاشة نهائية حيث قد يطلب منك البنك الذي تتعامل معه إنشاء/إدخال كلمة مرور خاصة
عبر اإلنترنت الستخدام بطاقة الخصم/االئتمان هذه على اإلنترنت.

