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ميكنمك حتويل األموال بهسولة بني 

 احلسابات باستخدام اخلدمات 
املرصفية عرب اهلاتف احملمول

إدارة املدفوعات من خالل اخلدمات 
املرصفية عرب اهلاتف احملمول

تعد اخلدمات املرصفية عرب اهلاتف احملمول طريقة رائعة ملتابعة فواتريمك ومدفوعاتمك. دعونا نتدرب عىل 

كيفية القيام هبذه املهام باستخدام أنشطة تطبيق بنك Squirrel لألجهزة الذكية. تذكروا أنه بيمنا سيمت 

تنظمي تطبيق بنك Squirrel التدرييب بشلك خمتلف قليال عن تطبيق البنك الذي تتعاملون معه، فإن 

اخلطوات ستكون متشاهبة إىل حد كبري.

ّ ُ

ّ ّ

ً

حتويل األموال بني احلسابات

دعونا نرى كيف ميكنمك نقل األموال من حساب اإلنفاق إىل حساب التوفري اخلاص بمك باستخدام اخلدمات املرصفية 

عرب اهلاتف احملمول:

 باستخدام دورة  Be Connected إدارة املدفوعات من خالل اخلدمات املرصفية عرب اهلاتف احملمول، 	. 
انقروا فوق زر ابدأ اآلن (Start now) لنشاط ممارسة حتويل األموال بني احلسابات.

 انقروا فوق حتويل (Transfer) يف اجلزء السفيل من الشاشة.	. 

 تتيح لمك الشاشة التالية إدخال تفاصيل التحويل. سيظل حساب من 	.
 (To) من دون تغيري، لكننا نريد التحويل إىل حساب إىل (From)

.(Credit Card) خمتلف. انقروا فوق قسم بطاقة االئمتان

 

ِ

 .	.(Savings) اآلن انقروا فوق احلساب الذي نريده املدخرات 

 انقروا يف مربع املبلغ (Amount) وادخلوا 57.50 باستخدام لوحة 	. 
املفاتيح املنبثقة.

ّ

 انقروا املدخرات األسبوعية (Weekly savings) يف مربّع 	. 
الوصف اخلاص بمك.

 .	.(Done) أنقروا فوق مت ّ

 .	.(Transfer now) ّستظهر شاشة تأكيد. تأكدوا من حصة التفاصيل، مث انقروا فوق حتويل اآلن  

 .	.(Done) ّمبجرد أن يقر التطبيق بالتحويل، انقروا فوق مت ّ

 انقروا فوق زر تجسيل اخلروج (Log off) لتجسيل اخلروج بأمان من التطبيق.		. 
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إدارة املدفوعات من خالل اخلدمات املرصفية عرب اهلاتف احملمول

إضافة حمرر فواتري جديد

ميكنمك استخدام Bill Payment، أو BPAY لالختصار، لدفع معظم الفواتري من خالل اخلدمات املرصفية عرب اهلاتف 

احملمول، مبا يف ذلك الغاز واهلاتف والكهرباء. لك ما حتتاجونه هو رمز حمرر الفاتورة (Biller code) اخلاص 

بالرشكة ورمق مرجعية الزبون (Customer reference number) اخلاص بمك، والذي سيمت طباعته عىل 

فاتورتمك. يف هذا املثال، ندفع فاتورة الكهرباء.

ّ

 باستخدام دورة  Be Connected إدارة املدفوعات من خالل اخلدمات املرصفية عرب اهلاتف احملمول، 	. 
احبثوا عن نشاط ممارسة  إضافة حمرر فواتري جديد (Adding a new biller) وانقروا فوق زر 

.(Start now) ابدأ اآلن

 انقروا فوق ادفع لخشص ما (Pay someone) يف اجلزء السفيل من الشاشة.	. 

 تظهر الشاشة التالية قامئة مبحرري الفواتري احملفوظة حاليا 	. 
.(Add new) حلساباتمك. انقروا فوق إضافة جديد

ً ّ

 ادخلوا يف مربع  رمز حمرر الفاتورة (Biller code) وادخلوا 	. 
9562 باستخدام لوحة املفاتيح املنبثقة. هذا هو رمز BPay ل 

Squirrel Power، وستجدونه يف فاتورتمك.

ّ

 انقروا عىل الرمق 700513425 يف مربع املرجعية. هذا هو رمز 	. 
الزبون الذي سيستخدمه حمرر الفاتورة لضامن وصول الدفعة إىل 

حسابمك. ستجدون الرمز يف الفاتورة.

ّ

ّ أخريًا، انقروا فوق Squirrel Power يف مربع االمس.	. 

 انقروا فوق زر  حفظ (Save) . سوف يعرتف التطبيق باإلدخال. 	. 
.(Done) ّانقروا فوق مت

 انقروا فوق زر تجسيل اخلروج (Log off) لتجسيل اخلروج بأمان من التطبيق.	. 

دفع فاتورة

اآلن، دعونا نرى كيفية دفع فاتورة:

 باستخدام دورة Be Connected إدارة املدفوعات من خالل اخلدمات املرصفية عرب اهلاتف احملمول، احبثوا 	. 
.(Start now) وانقروا فوق زر ابدأ اآلن (Paying a bill) عن نشاط ممارسة دفع فاتورة

 انقروا فوق دفع لخشص ما (Pay someone) يف اجلزء السفيل من الشاشة.	. 

 .	.Squirrel Power تظهر الشاشة التالية قامئة مبحرري الفواتري احملفوظة حاليا حلساباتمك. انقروا فوق ً ّ

 تعرض الشاشة اآلن احلساب الذي ستدفعون منه وتفاصيل الفاتورة. اكتبوا مبلغ الفاتورة، 210، يف مربع 	. 
.(Amount) احلساب

ّ

ادفعوا الفواتري عن طريق تجسيل تفاصيل 

BPay يف تطبيق اخلدمات املرصفية عرب 
اهلاتف احملمول اخلاص بمك
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إدارة املدفوعات من خالل اخلدمات املرصفية عرب اهلاتف احملمول

 .	.(Enter description) يف مربع ادخل الوصف (Electricity bill) مث اكتبوا فاتورة الكهرباء ّ

 .	. (Pay) انقروا فوق زر دفع 

ّ حتققوا من شاشة وملخص الدفع (Payment summary) للتأكد من حصة لك يشء.	. 

 .	.(Get code) ستحتاجون إىل رمز أمان إلمتام الدفع، لذا انقروا فوق زر احلصول عىل رمز 

 سرتون رسالة SMS حتتوي عىل الرمز أعىل الشاشة. ادخلوا الرمز 1598 يف مربعات رمز األمان 	. 
.(Pay now) عىل الشاشة التالية وانقروا فوق الدفع اآلن (Security code)

ّ

 .		.(Done) مبجرد أن يقر التطبيق بالدفع، انقروا فوق مت ّ ّ

 انقروا فوق زر تجسيل اخلروج (Log off) لتجسيل اخلروج بأمان من التطبيق.		. 

وضع حدود لملعامالت املرصفية

أحد اإلجراءات األمنية اليت تستخدمها البنوك هو حتديد مبلغ املال الذي ميكن أن يؤخذ من احلساب لك يوم. لكن 

معظم البنوك ستحمس لمك بتغيري احلد:

 باستخدام دورة Be Connected إدارة املدفوعات من خالل اخلدمات املرصفية عرب اهلاتف احملمول، 	. 
 (Setting Transaction Limits) احبثوا عن نشاط ممارسة وضع حدود لملعامالت املرصفية

.(Start now) وانقروا فوق زر ابدأ اآلن

 انقروا فوق رمز القامئة (Menu icon) أعىل اليسار.	. 

 انقروا فوق اإلعدادات واألمان (Settings & security) يف 	. 
القامئة املنسدلة.

 ستنبثق قامئة منسدلة أخرى. انقروا فوق حدود التحويل 	. 
.(Transfer limits)

 .	 Maximum daily) ميكنمك أن تروا أن احلد األقىص اليويم 
limitّ) للحساب اليويم هو 2000 دوالر. دعونا نغريه.

 .	.(Everyday account) انقروا فوق احلساب اليويم 

 تظهر قامئة بالقمي املختلفة، وميكنمك النقر عىل خيار 4,000 دوالر 	. 
لتحديده حكد جديد.

 .	.(Save) انقروا فوق زر حفظ 

 .	.(Done) مبجرد أن يقر التطبيق بالتحويل، انقروا فوق مت ّ ّ

 انقروا فوق زر تجسيل اخلروج (Log off) لتجسيل اخلروج بأمان من التطبيق.		. 

تتيح لمك معظم تطبيقات اخلدمات املرصفية 

عرب اهلاتف احملمول تغيري املبلغ اليويم 

الذي ميكنمك حسبه من احلسابات
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