
• توجد بأغلب ماكينات الصراف اآللي قائمة بمبالغ 
السحب الشائعة مثل 20 دوالر، 50 دوالر، 60 

دوالر، 80 دوالر، 100 دوالر، وهكذا، فإذا وجدت 
المبلغ الذي تريد فاختره، وإن كنت تريد مبلًغا غير 
ذلك فاختر “مبلغًا آخر” “other amount” والذي 
سوف يأخذك إلى شاشة يمكنك كتابة المبلغ الذي 
تريده فيها. لكتابة المبلغ، اكتب المبلغ الذي تريده 

كالمعتاد وسوف تظهر العالمة العشرية تلقائًيا، أي 
تكتب 500 دوالر وتظهر العالمة العشرية ثم 00، ثم 

.ENTER تختار إدخال
• سوف تؤكد الماكينة الطلب وتطلب منك أن تضغط 

إدخال ENTER إلكمال المعاملة.
• سوف تسألك الماكينة إذا كنت تريد إيصااًل يعرفك 
بالمبلغ الموجود في حسابك بعد هذه المعاملة، فإذا 

كنت تريد إيصااًل فاختر “نعم” “yes”  أو إن لم ترده 
.”no“ ”فاختر “ال

• تقوم الماكينة بعد ذلك بمعالجة طلبك وبعدها تخرج 
بطاقتك ثم تصرف لك النقود واإليصال النهائي إذا 

كنت طلبته.

 ”deposit“ ”لتقوم باإليداع اختر “إيداع
على شاشة االختيار، ثم أدخل المبلغ بعدما 
أعددته في صورة شيك أو نقد في “ظرف 
إيداع” وادخل الظرف في فتحة اإليداع 

عندما تفتح.

تذكر أنه ليست جميع ماكينات الصراف 
اآللي تسمح لك باإليداع!

 EFTPOS دليلك إلى استخدام نظام
وماكينات الصراف اآللي



)EFTPOS( معامالت ماكينة الصراف اآلليمعامالت نظام

تتيح لك  ماكينة الصراف اآللي )ATM( بأن تجري 
التعامالت البنكية البسيطة دون الحاجة لدخول 

البنك، فعن طريق ماكينة الصراف اآللي يمكنك 
سحب النقود وإيداع النقود أو الشيكات ومراجعة 
الحساب، وفيما يلي خطوط إرشادية بشأن سحب 

النقدية:

• أدخل بطاقة االئتمان أو بطاقة الخصم باالتجاه 
الصحيح )يوجد في معظم ماكينات الصراف 

اآللي صورة توضح كيفية إدخال البطاقة(.
• سوف تتابع الماكينة وتسألك عن رقم التعريف 
الشخصي )PIN(، اكتب الرقم ثم اضغط إدخال 

.ENTER

• بعدها ستسألك الماكينة عما تريد )من خالل 
شاشة اختيار(، كأن تسحب نقوًدا أو تودع نقوًدا 

أو تراجع حسابك، ثم ستطلب منك الماكينة 
أن تختار ما تريد، فإن كنت تريد سحب نقود 

.”withdraw cash“ ”اضغط “سحب مبلغ نقدي

.....يتبع

يمكن استخدام نظام تحويل األموال إلكترونًيا عند نقاط البيع )EFTPOS( إذا لم يكن لديك القدر الكافي من النقود عند 
التسوق، وبإدخالك رقم التعريف الشخصي تكون قد سمحت للمحل بأن يسحب المبلغ المخصص من حسابك. وقبل 

أن تبدأ ال تنس أن العديد من المحال تضع حًدا بقيمة 10 دوالر بالنسبة لتحويالت نظام تحويل األموال إلكترونًيا عند 
نقاط البيع، بما يعني أنه عليك أن تشتري أشياء بقيمة 10 دوالر على األقل حتى يتثنى استخدام هذا النظام. فإن حدث 

ولم تفعل فادفع نقًدا أو إذا لم يكن معك نقود فاذهب إلى أقرب ماكينة صراف آلي واسحب نقوًدا.

• أدخل بطاقتك أو مررها بالطريقة الموضحة.
.)Credit( ائتمان ،)Cheque( شيكات ،)Savings( اختر نوع الحساب، سواء ادخار •

.enter ثم سيطلب منك كتابة رقم التعريف الشخصي والضغط على زر إدخال •
• سوف تبدأ المعاملة.

• بمجرد االنتهاء من ذلك سوف تظهر “عالمة اعتماد” وتكتمل المعاملة وسوف يسلمك المساعد إيصااًل.
• إذا كنت تريد استخدام حساب االئتمان – في مرحلة اختيار الحساب – اختر ائتمان وسوف تسألك الماكينة أو المساعد 

عما إذا كان لديك رقم تعريف شخصي أو توقيع، حدد االختيار الذي ينطبق.
• بالنسبة لرقم التعريف الشخصي، تابع بحسب التعليمات المذكورة أعاله.

 • بالنسبة للتوقيع، سوف يطبع لك المساعد 
  إيصااًل ويطلب منك التوقيع عليه أمامه أثناء 

 

   شهوده على توقيعك، من خالل مقارنة التوقيع 
  بذلك الموجود على ظهر البطاقة.

 • سوف يطبع لك المساعد إيصااًل منفصاًل.
  بذلك تكون المعاملة قد اكتملت!


