
ـدليل الدفع عرب اإلنرتنت

ـتم إعداد هذا الدليل للمساعدة يف تقديم املدفوعات عرب اإلنرتنت لربنامج الدراسة بالخارج ملدارس فيكتوريا 

ني إمكانية  الحكومية وبرامج املدارس االبتدائية والثانوية. وقد تم إدخال نظام الدفع عرب اإلنرتتل تنحس

الوصول وضمان سهت ةلوقديم المدفوعات. يقدم هذا اليلدل إرشادات خطوة بخطوة إلجراء ادلفع عبر 

: اإلنترتن، ويانتول أاضق ييأشنت دق ا. ولبق القايم بدلافأت ،عكنم د أن دليام ك ييل

(1) اوتافلرة ااصلدرة ةموكح نم والية فوتكريا،  وزارة اميلعتل ، والمشت يتل ريعجقم مر فريد والملبغ 

. المطبول دفهع (دوالر أسترايل)

(2) بطةقا ائتمان اسريت) ةقلب فزيا أو سامتر كارد). ااجرلء اأتلكنم د أن بطةقا االئتمان لم هتنت وأن الملبغ 

المطبول دفهع ال ياجتوز الحد ايمويل اصاخل بك.

CRICOS Provider Name and Code: Department of Education, 00861K © Copyright 
State Government of Victoria, 2023



1

)Payment Details( عفدلا ليصافت

 )Next( يلاتلا قوف رقنا .ةيمازلإ )*( ةمجنلا ةمالع لمحت يتلا لوقحلا

 عفدلا ليصافت ضارعتسا كنكمي ثيح ،ديكأتلا ةحفص ىلإ ةعباتملل

.كب ةصاخلا

 ءزجلا يف عقي يذلاو ،ًامقر 16 نم نوكملا يعجرملا مقرلا لخدأ – )Reference( ةيعجرملا

.ةروتافلا نم لفسألا

 رهاظ وه امك نامتئالا ةقاطب بحاص مسا لخدأ – )Card holder name( ةقاطبلا بحاص مسا

.ةقاطبلا ىلع

.ةروتافلا يف دراو وه امك قحتسملا غلبملا لخدأ – )Payment amount( عفدلا غلبم

 ش( نامتئالا ةقاطب ىلع رهاظ وه امك ءاهتنالا خيرات لخدأ – )Expiry date( ءاهتنالا خيرات

)س س س س /ش

 ىلع رهاظ وه امك نامتئالا ةقاطب مقر لخدأ – )Credit card number( نامتئالا ةقاطب مقر

.ةقاطبلا

)Card Verification Number( ةقاطبلا نم ققحتلا مقر

 عوبطم ماقرأ 3 نم نوكملاو ةقاطبلا نم ققحتلا مقر نإ

 نم يفلخلا بناجلا ىلع عقت يهو .عيقوتلا ةحول ىلع

.ةرشابم ةقاطبلا باسح مقر دعب ةقاطبلا

.تنرتنإلا ةحفص ىلإ ةدوعلاو عفدلا ةيلمع ءاغلإ رتخا – )Cancel( ءاغلإ

 ةيلمع ةعباتمل يلاتلا رتخا ،هالعأ تامولعملا لاخدإ درجمب – )Next( يلاتلا

.عفدلا

عفدلا ليصافت لخدأ – 1 ةوطخلا

ةوطخلا“ ناونع تحت 1 ةوطخلاب ةقلعتملا لكاشملا حرش متي 

.”ةلمتحملا لكاشملا – 1

.ديكأتلا ةحفص ىلإ كهيجوت متيسف حاجنب 1 ةوطخلا تمت اذإ 

.”ليصافتلا ديكأت – 2 ةوطخ“ ىلإ عجرا 

 ةقدب اهلاخدإ متي تنأو ةحيحص كب ةصاخلا تامولعملا نوكت نأ مهملا نم

 نوللاب صن يف( كمالعإب ماظنلا موقيسف ،ةلكشم كانه تناك اذإ .كلذك

 ءارجإب مق .هاندأ أشنت دق يتلا لكاشملا فلتخم حرش متيو .)رمحألا

 ىلإ ةعباتملل يلاتلا ىلع رقنا .ةحفصلا هذه ىلع ةرشابم تارييغتلا

.كب ةصاخلا عفدلا ليصافت ضارعتسا كنكمي ثيح ديكأتلا ةحفص

 ىلع ًامقر 16 نم نوكملا يعجرملا مقرلا تلخدأ دق كنأ نم دكأت – )Reference( ةيعجرملا

.ةروتاف لكل صصخم ديرف مقر وهو .كب ةصاخلا ةروتافلا

ةلمتحملا لكاشملا – 1 ةوطخلا

 رالودلاب( ددحملا غلبملا تلخدأ دق كنأ نم دكأت – )Payment amount( عفدلا غلبم

.لوبقم ريغ رفص مقر .ةروتافلا نم لفسألا ءزجلا يف دراو وه امك طبضلاب )يلارتسألا

 ةقاطب لماح مسا تلخدأ دق كنأ نم دكأت – )Card holder name( ةقاطبلا لماح مسا

.لقألا ىلع فرحأ 3 لاخدإ كنم بولطم .ةقاطبلا ىلع رهظي امك ًامامت ،نامتئالا

 نامتئالا ةقاطب مقر تلخدأ دق كنأ نم دكأت – )Credit card number( نامتئالا ةقاطب مقر

 ازيف .ًامقر 13 نع لقي ال ام لاخدإ كنم بولطم .كتقاطب نم ةيمامألا ةهجلا ىلع دوجوملا

.ةلوبقملا ةديحولا تاقاطبلا يه دراك رتسامو

 ىلع حضوم وه امك ءاهتنالا خيرات تلخدأ دق كنأ نم دكأت – )Expiry Date( ءاهتنالا خيرات

 .)08 وه بآ/سطسغأ ،لاثملا ليبس ىلع( رسيألا عبرملا يف رهشلا لخدأ .نامتئالا ةقاطب

 يف خيراتلا نوكي نأ بجي .)2015 لاثملا ليبس ىلع ( نميألا عبرملا يف ةنسلا لخدأ

.لبقتسملا

 ماقرألا تلخدأ دق كنأ نم دكأت – )Card verification number( ةقاطبلا نم ققحتلا مقر

 نامتئالا ةقاطب نم يفلخلا بناجلا ىلع ةدوجوملا عيقوتلا ةحول ىلع ةريخألا ةثالثلا

.كب ةصاخلا

.تنرتنإلا ةحفص ىلإ ةدوعلاو عفدلا ةيلمع ءاغلإ رتخا – )Cancel( ءاغلإ

 ةعباتمل يلاتلا رتخا ،هالعأ تامولعملا حيحصت درجمب – )Next( يلاتلا

.عفدلا ةيلمع



)Confirmation( ديكأتلا

.كب ةصاخلا عفدلا ةيلمع ليصافت ديكأت يه 2 ةوطخلا

كب ةصاخلا ليصافتلا ةعجارم

 .ةحفصلا هذه ىلع كب ةصاخلا نامتئالا ةقاطب ليصافتو ديرف يعجرم مقر رهظي

.ةحيحص ةمدقملا تامولعملا نأ نم دكأتلل ةيانعب اهصحفا

)Captcha verification code( ققحتلا زمر

 يتلا )بيترتلاب( ماقرألاو فرحألا لخدأ .ةينمأ ضارغأل اذه ققحتلا زمر رادصإ متي

.ديدج ققحت زمر رادصإل رطسملا صنلا قوف رقنا ،ةحضاو نكت مل اذإ .ةروصلا يف رهظت

 ةيأ نادقف مدع نامضل .تارييغتلا ءارجإو 1 ةوطخلا ىلإ ةدوعلل رتخا – )Back( ةدوعلا

.ةقباسلا ةشاشلا ىلإ لاقتنالل ةدوعلا مدختسا ،تانايب

.تنرتنإلا ةحفص ىلإ ةدوعلاو عفدلا ةيلمع ءاغلإ رتخا – )Cancel( ءاغلإ

 نوكت امدنعو ،هالعأ تامولعملا قيقدت دعب – )Make Payment( عفدلا ءارجإ

.عفدلا ءارجإ ىلع رقنا ،عفدلا ءارجإل ًادعتسم
يتم رشح املشاكل املتعلقة بالخطوة 2 تحت عنوان ”الخطوة 

2 – املشاكل املحتملة“.

إذا متت الخطوة 2 بنجاح فسيتم توجيهك إىل صفحة إيصال 

الدفع. ارجع إىل ”خطوة 3 – إيصال الدفع“.

)Online Payment Declined( لوبقم ريغ ينورتكلإلا عفدلا

 متيسو .كب ةصاخلا نامتئالا ةقاطب ضفر مت اذإ ةحفصلا هذه ءاشنإ متيس

 مقرلا ةعجارمب موقت نأ ًاددجم حرتقن ،ةلكشملا هذه تثدح اذإ .ببس ميدقت

.نامتئالا ةقاطب ليصافتو كب صاخلا يعجرملا

 )Reason declined( لوبقلا مدع ببس

 بناجلا ىلع ةلباقملا ةمجرتلا نيودت متي .ةقاطبلا لوبق مدع ببس ركذ متي انه

:نميألا

Refer to card issuer )01(  

Pick up card )04(  

Do not honour )05( 

No universal account )42(  

Stolen card, pick up )43(  

Not sufficient funds )51( 

Expired Card )54(  

Restricted Card )62(  

Issuer/switch is inoperative )91( 

)01( ةقاطبلا ردصم ىلإ عوجرل

)04( ةقاطبلا ةداعإ

)05( غلبملاب يفوت ال

)42( يملاع باسح كيدل سيل

)43( ةقاطبلا ةداعإ ،ةقورسم ةقاطب

)51( ةيفاك ريغ لاومأ

)54( ةيهتنم ةقاطب

)62( ةديقم ةقاطب

)91( لمعي ال ليدبتلا وأ ردصملا

.ىرخأ ةرم عجار ،ةئطاخ ةروصب كب ةصاخلا نامتئالا ةقاطب ليصافت تلخدأ دق نوكت امبر

.تنرتنإلا ةحفص ىلإ ةدوعلاو عفدلا ةيلمع ءاغلإل ءاهنإ رتخا – )Finish( ءاهنإ

.تارييغت لمعو 1 ةوطخلا ىلإ ةدوعلل رتخا – )Try Again( ىرخأ ةرم لواح

ليصافتلا ديكأت -2 ةوطخلا

ةلمتحملا لكاشملا – 2 ةوطخلا
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عفدلا لاصيإ – 3 ةوطخلا

 )Online Payment Receipt( ينورتكلإلا عفدلا لاصيإ

.حاجنب عفدلا مت دقل

.كتالجسل لاصيإلا مقرب ظافتحالا ءاجرلا – )Receipt number( لاصيإلا مقر

.عفدلا تقوو خيرات – )Date( خيراتلا

.انه كب ةصاخلا نامتئالا ةقاطب ليصافتو يعجرملا مقرلا رهظي

 لاسرإب رمحألا رزلا موقي .كل ينورتكلإ لاصيإ لاسرإل ينورتكلإلا كديرب ناونع فضأ

)Send( هلاخدإ مت يذلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلإ لاصيإلا.

.تنرتنإلا ةحفص ىلإ ةدوعلل ءاهنإ رتخا - )Finish( ءاهنإ

.كب صاخلا ينورتكلإلا عفدلا لاصيإ ةعابطل رتخا – )Print( عبط

.تنرتنإلا ربع عفدلا ةيلمع تلمكأ دقل

 ةقاطبب قلعتت لئاسم يأ كانه تناك اذإ

 كنبلاب لاصتالا ءاجرلا ،كب ةصاخلا نامتئالا

.كب صاخلا

، 
هذه عفدال ةيلمع لوح ةلئسأ يأ كيدل ناك اذإ  بريدتالو 

ميلعتال ةرازو  ةرازوب الصتاال ءاجرال  انب لصتا وأ 

sfinance@education.vic.gov.ai ىلع
.2990 9637 3 61+ مقرلا ىلع
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