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استخدام  شاشات  الملس   

يف  العامل  من  حولنا 
شاشات  الملس  يف  لك  ماكن  تقريبًا 

عند  زيارة   يف  مركز  التسوق  ويف  البنك  واملطار . هناك  شاشات  تعمل  بالملس  من  حولنا : شاشات  الملس  ليست  فقط  يف  هواتفنا  الذكية  وأجهزتنا  اللوحية .

إذا  اشرتيت  وجبات  رسيعة  يف  بعض  احملالت  متعددة  الفروع،  ميكنك  إدخال   املقهى  احمليل،  قد  يقوم  خشص  ما  بأخذ  طلبك  باستخدام  جهاز  يعمل  بالملس .

طلبك  عىل  شاشة  تعمل  بالملس .

هتمين  علهيا  شاشة  تعمل  بالملس . عندما  تتسوق  مشرتيات  البقالة،  ميكنك  الذهاب  إىل  خدمة  الدفع  الذايت .

وعادة  ما  تكون  واحضة  متامًا  يف  إرشادك  أثناء  استخدامها . عادة  ما  تكون  شاشات  الملس  املخصصة  لالستخدام  العام  كبرية،  ونصها  كبري  وواحض .

 (ATMs) ماكينات  الرصاف  اآليل

 تعد ماكينات  الرصاف  اآليل (ATMs) اآلن  الطريقة  األكرث  شيوعًا  لألخشاص  إلجراء  معلياهتم  املرصفية  النقدية،  سواء  اكنت  لحسب  األموال  أو  التحقق  من  

األرصدة  املرصفية  أو  الدفع  بواسطة  الشياكت .

حتتوي  مجيعها   هناك  العديد  من  المناذج  املختلفة  ألجهزة  الرصاف  اآليل .

عىل  شاشة  عرض  كبرية  والعديد  مهنا  حيتوي  عىل  شاشات  تعمل  بالملس .

تلك  اليت  ال  حتتوي  عىل  شاشة  عرض  كبرية،  حتتوي  عادة  عىل  معود  من  

تظهر  التمسيات  جبوار  األزرار  املوجودة   األزرار  عىل  يسار  الشاشة  ومييهنا .

عىل  الشاشة،  وعادة  ما  تتغري  من  شاشة  إىل  أخرى .
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حتتوي  مجيع  ماكينات  الرصاف  اآليل،  حىت  تلك  اليت  حتتوي  عىل  شاشات  تعمل  بالملس،  عىل  

حتتوي  هذه  املفاتيح  عىل  مجموعة  من  األزرار  الفعلية،   عادة  ما  تكون  أسفل  الشاشة  مبارشة .

عند   مفاتيح  أرقام  إىل  جانب  املفاتيح  اليت  محتل  عالمة  إلغاء،  تغيري  و  إدخال  أو  موافق .

إدخال  رمق  التعريف  الخشيص  (PIN)،  ستجده  دامئًا  عىل  لوحة  املفاتيح  املياكنيكية  هذه .

فقط  مق  بقراءة  التعلميات   اليشء  الرئييس  هو  عدم  الترسع . انه  هسل  للغاية . إذا  مل  تكن  عىل  دراية  باستخدام  ماكينة  ATM،  فال  تقلق .
من  الشاشة .

 ATM   تجسيل  الدخول  إىل

من  أجل  القيام  بأشياء  يف  حسابك  املرصيف  باستخدام  ATM،  سواء  اكن  طراز  شاشة  تعمل  بالملس  أو  غري  ذلك،  جيب  عليك  أوال  تعريف  نفسك  هبا  للقيام  

. PIN  صادرة  عن  البنك  الذي  تتعامل  معه  ورمق  تعريف  خشيص،  أو (debit card  عادة بطاقة  رصف ) بذلك،  حتتاج  إىل  بطاقة  بالستيكية

.ATM   األمان  والتلكفة  احملمتلة  الستخدام  ماكينة ولكن  قبل  تجسيل  الدخول،  دعنا  نفكر  يف  شيئني :

األمان 

توجد  أماكن  جيدة  يف  مراكز  التسوق  خالل  ساعات  التسوق  العادية  عندما  يكون  هناك  الكثري   جيب  عليك  استخدام  ماكينة   ATM فقط  عندما  يكون  ذلك  آمنًا .

.ATM   ماكن  جيد  آخر  هو  يف  هبو  فرع  البنك  اخلاص  بك  إذا  اكن  لديه  ماكينات من  الناس  من  حولك .

وذلك  ملنع  اآلخرين  من   غالبًا  ما  تويص  ماكينة   ATM بتغطية  يدك  أثناء  إدخال  رمقك  الرسي .
اكنت  هناك  أيضًا  حاالت  مت  فهيا  وضع  اكمريات  صغرية  عىل   رؤية  رمقك  الرسي  الذي  تدخله .
لذا،  يعد  تغطية  لوحة  املفاتيح  بيدك   ماكينات   ATM أو  بالقرب  مهنا  لتجسيل  األرقام  الرسية .

عند  إدخال  رمقك  الرسي  فكرة  جيدة .

ً
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التاكليف 

ميكن  أن  يؤدي  الحسب  من  ماكينات   ATM التابعة  ملؤسسات  مالية  أخرى  أو  من   ماكينات   ATM اخلاصة  بالبنك  اخلاص  بك  يه  جمانية  لالستخدام .

لن  تسمتر  ماكينات   ATM هذه  يف  إصدار   غالبًا  ما  تكون  الرسوم  حوايل   2.50 دوالر . ماكينات   ATM اململوكة  من  قبل  رشاكت  منفصلة  إىل  جذب  رسوم .

أموالك  إال  بعد  أن  تؤكد  استعدادك  لدفع  الرسوم،  حبيث  ال   يمت محتيلك  رسوم  عن  طريق  اخلطأ .

مل  تعد  معظم  البنوك  الكربى  تفرض  رسومًا،  لذلك  إذا  مل  تكن  ماكينة   ATM اخلاصة  مبرصفك  يف  املتناول،  فميكنك  جتربة  أحدها .

تجسيل  الدخول  خطوة  خبطوة 

عادة  ما  حتتوي  عىل  صورة  غالبًا  ما  تكون  مضاءه  بشلك  ساطع  لتهسيل  العثور  علهيا . اخلطوة   1 . احبث  عن  الفتحة  اليت  ستدخل  فهيا  بطاقتك .
لبطاقة  مرصفية  حتهتا  حىت  تمتكن  من  معرفة  كيفية  إدخال  بطاقتك .

إذا  غريت  رأيك،  ميكنك   ستحسب  العديد  من  ماكينات   ATM البطاقة  بعد  إدخال  أول  جزء  صغري . اخلطوة   2 . أدخل  البطاقة  بإحاكم  ولكن  برفق .
الضغط  فوق  إلغاء  عىل  لوحة  املفاتيح  وسيمت  إخراج  بطاقتك .

اخلطوة   3 . بعد  توقف  مؤقت  بيمنا  تقرأ  ماكينة   ATM بطاقتك،  
 PIN   أدخل  رمز سوف  تدعوك  إلدخال  رمقك  الرسي .

باستخدام  األزرار  الفعلية  املوجودة  عىل  لوحة   

املفاتيح  مث  اضغط  عىل  مفتاح   إدخال  أو  موافق .

ال  تنىس  تغطية  يدك .

اخلطوة   4 . بعد  أن  تتحقق  ماكينة   ATM من  رمقك  الرسي،  سرتى  قامئة  باألشياء  اليت  ميكنك  القيام  هبا  عىل  ATM. بشلك  عام،  سيتضمن  ذلك  
يف  بعض  األحيان  تتوفر  خيارات  أخرى،  مثل  اإليداع . حسب  األموال  والتحقق  من  رصيدك  وحتويل  األموال  بني  احلسابات .
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اختيار  اخليارات 

 ATM   حتتوي  عىل  أزرار  فعلية  جبانب  الشاشة،  فستقوم  بإجراء  االختيارات  باستخدام  تلك  األزرار،  ولكن  يوجد  عدد  مزتايد  من  ماكينات ATM   إذا  اكن  ماكينة
لتحديد  يشء  ما،  انقر  فوق  أحد  اخليارات . اليت  حتتوي  عىل  شاشات  تعمل  بالملس .

ستمتكن  من  النقر  عىل  أحد  اخليارات،  ولكنك  لن   متيل  شاشات  الملس  ملاكينة   ATM التابعة  للبنك  إىل  أن  تكون  أقل  حساسية  من  هاتفك،  وأقل  تنوعًا .

وألهنا  أقل  حساسية،  فرمبا  حتتاج  إىل  النقر  بقوة  أكرب . تمتكن  من  المترير  أو  المترير  الرسيع  عىل  شاشة   ATM اليت  تعمل  بالملس .

عندما  تنقر  عىل  خيار  عىل  الشاشة  وال  حيدث  يشء،  انتظر  ثانية  أو  ثانيتني  قبل   غالبًا  ما  تكون  شاشات  الملس  ملاكينات   ATM بطيئة  قليال  يف  االستجابة .
احملاولة  مرة  أخرى .

ً

حسب  النقود  خطوة  خبطوة 

فقط  تذكر  أن  تأخذ  األمر  ببطء،  وتقرأ  الشاشة  وتضغط  عىل  األزرار   هذا  هسل . أحد  االستخدامات  الرئيسية  ملاكينات    ATM هو  حسب  النقود  من  حسابك .

حبزم  ومعد .

اخلطوة   1 . مق  بتجسيل  الدخول  إىل  ماكينة   ATM مكا  هو  موحض  أعاله.

ً

اخلطوة   2 . اضغط  عىل  زر   الحسب (قد  يطلق  هيلع  يشء 
خمتلف  قليال ).
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تعمتد   اخلطوة   1 . اضغط  عىل  احلساب  الذي  تريد  الحسب  منه .
احلسابات  املعروضة  عىل  الشاشة  عىل  البنك  الذي  

تتعامل  معه  والطريقة  اليت  يمت  هبا  تنظمي  حساباتك .

الشيك   غالبًا  ما  تكون  اخليارات  يه  شيك  و  توفري .
أحيانًا   ال  يعين  بالرضورة  أن  لديك  حساب  شياكت .

تمسى  احلسابات  الثانية  بذلك  ألسباب  تارخيية .

اخلطوة   2 . إذا  مل  تكن  متأكدًا  من  احلساب  الذي  ترغب  يف  الحسب  منه،  ميكنك  الضغط  عىل  زر  الرجوع  عىل  الشاشة  
مث  حتقق  من  أرصدة  احلسابات  املختلفة  ملساعدتك  عىل  اختاذ  القرار .

اخلطوة   3 . اخلطوة  التالية  يه  اختيار  مقدار  املال  الذي  جيب  
 ATM   بشلك  عام،  ستقدم  لك  ماكينة حسبه .

مجموعة  خمتارة  من  املبالغ  الثابتة  ( 20 دوالرًا،  

 50 دوالرًا،   100 دوالرًا  وما  إىل  ذلك)،  باإلضافة  إىل  
خيار  إدخال  مبلغ  باستخدام  لوحة  املفاتيح  الفعلية  

.ATM   ملاكينات
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حتتوي  ماكينة    ATM عىل  نوعني  خمتلفني  فقط  من  األوراق  النقدية،   مالحظة : اخلطوة   4 . اضغط  عىل  املبلغ،  أو  عىل  خيار  إدخال  مبلغ  خمتلف .
ستخربك  ماكينة   ATM إذا    عادة  20 دوالرًا  و   50 دوالرًا،  لذلك  ميكنك  فقط  إدخال  املبالغ  اليت  ميكن  رصفها  يف  تلك  األوراق  النقدية .

باإلضافة  إىل  ذلك،  سيكون  ملاكينة   ATM حد  أعىل  ملقدار  النقد  الذي  سيوفره . أدخلت  مبلغًا  ال  ميكهنا  التعامل  معه .

يف  هذه  املرحلة،  سوف  تسأل  بعض  ماكينات   ATM معا  إذا  كنت  تريد   اخلطوة   5 . اضغط  عىل  زر  إدخال  أو  أي  زر  يمت  توفريه  لتأكيد  املعاملة .
يشمتل  البعض  عىل  هذا  السؤال  يف  وقت  سابق  من  العملية . إيصاال  مطبوعًا .

ال  تنىس  أن  تأخذ  النقد  والبطاقة . اخلطوة   6 . بعد  فرتة،  ستقوم  ماكينة   ATM بإخراج  بطاقتك  مرة  أخرى  وإصدار  النقد  واإليصال  إذا  طلبت  ذلك .

تقوم  بتجسيل  الدخول  باستخدام  بطاقتك  ورمقك  الرسي،  وتقوم  بتحديد  املهمة  اليت  تريد  القيام  هبا،  متبوعة   لك  إجراء  آخر  تقوم  به  عىل   ATM مشابه .
باحلساب،  وإذا  لزم  األمر،  تشري  إىل  مبلغ  املال  الذي  تنطوي  هيلع .

بيطء  وثابت 

سواء  كنت  تأخذ  نقودًا  من  مرصفك،  أو  تشرتي  البقالة،  أو  تطلب  وجبات  رسيعة،  أو  جتد  طريقك  حول  مركز  تسوق،  فستستخدم  شاشة  تعمل  بالملس   
بشلك  متكرر .

وهذه  تمشل  القوامئ   تعد  شاشة   ATM الملسية  هسلة  االستخدام  ،  حيث  تقدم  الكثري  مهنا  التكنولوجيا  املساعدة  ومزيات  التصممي  لتحسني  إماكنية  الوصول .

والتعلميات  متعددة  اللغات،  ولوحات  مفاتيح  برايل،  واملساعدة  الصوتية  من  النص  إىل  الصوت،  وحلقات  المسع  لتوصيل  األجهزة  المسعية،  والشاشات  عالية  

ميكنك  االتصال  باملرصف  الذي  تتعامل  معه  للحصول  عىل  مزيد  من  املعلومات   التباين،  وإماكنية  وصول  األخشاص  الذين  يستخدمون  الكرايس  املتحركة .

حول  ماكينات   ATM اليت  ميكن  الوصول  إلهيا  بالقرب  منك .

عندما  تصبح  أكرث  إملامًا  مباكينة   ATM احمللية،  ستجد  أنك  تمكل  املعامالت  الشائعة  بشلك  أرسع  وأكرث  ثقة .
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