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صفر μηδέν (midén)

رقم

واحد ένα (éna)

رقم

اثنان δύο (dío)

رقم

ثالثة τρία (tría)

رقم

أربعة τέσσερα (téssera)

رقم

خمسة πέντε (pénte)

رقم

ستة έξι (éxi)

رقم

سبعة εφτά (eftá)

رقم

ثمانية οχτώ (ohtó)

رقم

تسعة εννιά (eniá)

رقم

Sida 1 23.05.2023



Resa
Siffror och pengar

عشرة δέκα (déka)

رقم

إحدى عشر έντεκα (énteka)

رقم

إثنا عشر δώδεκα (dódeka)

رقم

ثالثة عشر δεκατρία (dekatría)

رقم

أربعة عشر δεκατέσσερα (dekatéssera)

رقم

خمسة عشر δεκαπέντε (dekapénte)

رقم

ستة عشر δεκαέξι (dekaéxi)

رقم

سبعة عشر δεκαεφτά (dekaeftá)

رقم

ثمانية عشر δεκαοχτώ (dekaoxtó)

رقم

تسعة عشر δεκαεννιά (dekaeniá)

رقم

عشرون είκοσι (íkosi)

رقم
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ثالثون τριάντα (triánta)

رقم

أربعون σαράντα (saránta)

رقم

خمسون πενήντα (penínta)

رقم

ستون εξήντα (exínta)

رقم

سبعون εβδομήντα (ebdomínta)

رقم

ثمانون ογδόντα (ogdónda)

رقم

تسعون ενενήντα (enenínta)

رقم

مائة εκατό (ekató)

رقم

مليون εκατομμύριο (ekatomírio)

رقم

مليار δισεκατομμύριο (disekatomírio)

رقم
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هل تقبلون_____؟ Δέχεστε ___; (Déheste ___?)

االستفسار عن طرق الدفع المقبولة

...بطاقات ائتمان؟ ...πιστωτικές κάρτες; (...pistotikés kártes?)

طريقة دفع

... بطاقات اعتماد؟ ...χρεωστικές κάρτες; (...hreostikés kártes?)

طريقة دفع

...نقدا؟ ...μετρητά; (...metritá?)

طريقة دفع

... شيكات؟ ...επιταγές; (...epitagés?)

طريقة دفع

أرغب في تصريف بعض األموال. Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. (Tha íthela na
alláxo kápya hrímata.)

طلب تصريف المال من عملة إلى أخرى

ما هو سعر التصريف بين _[عملة 1]_
و_[عملة 2]_؟

Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ _
[νόμισμα 1] _ και _ [νόμισμα 2] _; (Pya íne i
sinalagmatikí isotimía metaxí _[nómisma 1] _ και _
[nómisma 2] _?)

االستفسار بخصوص سعر التصريف

Siffror och pengar - 
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أدخل الرمز السري الخاص بك. Εισάγετε τον κωδικό PIN σας. (Iságete ton kodikó PIN
sas.)

اإلجراء الفوري إلدخال رمزك الخاص

سحب األموال Ανάληψη χρημάτων (Análipsi hrimáton)

خيار الحصول على أموال
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تأكيد Επιβεβαίωση (Epivevéosi)

قبول إجراء

إلغاء Ακύρωση (Akírosi)

إلغاء إجراء

اختيار المبلغ Επιλέξτε ποσό (Epiléxte posó)

اختيار المبلغ من المال

هل تريد إيصاال؟ Θέλετε απόδειξη; (Thélete apódixi?)

الحصول على إيصال على عملية السحب
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