


ماهي محفظتي؟ 
ـــات الشـــراء والدفـــع، مـــن  ـــة لتســـهيل عملي خدمـــة نقـــود إلكتروني
ــر حمـــل  خـــال الهاتـــف المحمـــول، بهـــدف التخلـــص مـــن مخاطـ

النقـــود.
وتقـــدم للمشـــترك إمكانيـــة إجـــراء الحـــواالت الماليـــة، وســـداد 

الفواتيـــر والمشـــتريات وغيرهـــا مـــن أشـــكال الدفـــع المالـــي.

خدمات محفظتي..
التحويـــل مـــن حســـابك البنكـــي عبـــر التطبيـــق، لتغذيـــة 	 

)عبـــر  الخدمـــات  مـــن  واالســـتفادة  حســـاب محفظتـــي، 
إنترنـــت(. بـــدون  أو  اإلنترنـــت، 

واألصدقـــاء 	  لألهـــل  الحـــواالت  واســـتقبال  إرســـال 
والقـــرى،  المـــدن  فـــي  المشـــتركين  وغيـــر  المشـــتركين 
إنترنـــت(. بـــدون  أو  اإلنترنـــت،  )عبـــر  الجـــوال،  بواســـطة 

البيـــع المعتمـــدة 	  دفـــع قيمـــة المشـــتريات فـــي نقـــاط 
إنترنـــت(. بـــدون  أو  اإلنترنـــت،  )عبـــر  محفظتـــي،  لخدمـــة 

.)QR(اوعبر رقم نقطة البيع او عبر الباركود          
استام الراتب الشهري للشركات.	 
ســـداد الفواتيـــر، وشـــحن الرصيـــد )عبـــر اإلنترنـــت، أو بـــدون 	 

إنترنـــت(.
إمكانيـــة معرفـــة عناويـــن نقـــاط البيـــع والـــوكاء، عبـــر قنـــوات 	 

التواصـــل االجتماعي.
إمكانيـــة ســـداد: )اإلنترنـــت - الهاتـــف الثابـــت(  )عبـــر اإلنترنـــت   	 

أو بـــدون إنترنـــت(.
تغذية المحفظة عبر الحوالة الواردة من تضامن باي.	 
ارسال طلب سداد مستحقات.	 
استقبال طلبات سداد المستحقات الواردة.  	 
استعراض رمز الQR الخاص بالمحفظة. 	 



مميزات محفظتي..
رقم جوالك، هو رقم حسابك في خدمة محفظتي.	 
سهولة االشتراك في الخدمة. 	 
سرعة إرسال واستقبال األموال.	 
الثقة واألمان.	 
االنتشار الواسع لنقاط تقديم الخدمة.	 
إمكانية استخدام التطبيق في حال عدم االتصال.	 

.)SMS( باإلنترنت، وذلك بواسطة الرسائل النصية          
التعـــرض 	  مـــن  وحمايتهـــا  األمـــوال  حمـــل  مخاطـــر  تجنـــب 

الضيـــاع. أو  للســـرقة 
إمكانية استام الحواالت المالية من فروع البنك، أوالوكاء.	 

آلية االشتراك في محفظتي..
العميل :         يتم تعبئة نموذج الطلب في أحد فروع البنك

                      أو الوكاء .
نقطة البيع:   زيارة أقرب فرع أو وكيل والتوقيع على العقد.

الوكيل:          زيارة أقرب فرع للبنك أو وحده محفظتي  
                      والتوقيع على العقد.  

متطلبات الحصول على الخدمة..
اإلشـــتراك فـــي الخدمـــة وفتـــح حســـاب محفظتـــي : وثيقـــة 	 

إثبــــــات الهويــــــة )بطاقــــــة شــــــخصية - عائليــــــة - جــــــواز ســــــفر(  
ســــــارية المفعـــول.

هاتف ذكي.	 

استالم حوالة )من حساب محفظتي إلى غير مشترك(:
ــة 	  ــر مـــن 50,000 تصـــرف بالبطاقـ اذا كان مبلـــغ الحوالـــة أصغـ

شـــخصية -عائليـــة -جـــواز ســـفر-عسكرية – ضمان اجتماعي-
انتخابية 

إذا كان مبلـــغ الحوالـــة أكبـــر مـــن 50,000  تصـــرف بالبطاقـــة 	 
الشـــخصية أو جـــواز الســـفر.



الحماية واألمان..
الدخـــول للحســـاب يتطلـــب )اســـم المســـتخدم وكلمـــة 	 

ســـر(.
فـــي حالـــة تكـــرار محاولـــة الدخـــول علـــى التطبيـــق يقـــوم 	 

النظـــام أليـــًا بتعليـــق المحفظـــة ويســـتدعي التفعيـــل 
التواصـــل مـــع الكـــول ســـنتر او الحضـــور لفـــروع البنـــك

 
استعادة كلمة السر..

اضغط على )نسيت كلمة السر(.	 
أدخل: اسم المستخدم، ورقم الهوية الوطنية.	 
ستصلك رسالة نصية على جوالك تتضمن 	 

          اسم المستخدم، وكلمة السر.

فقدان الموبايل..
فـــي حالـــة تعـــرض الهاتـــف للســـرقة أو الفقـــدان، يمكنكـــم 
إيقـــاف الحســـاب باالتصـــال علـــى الرقـــم المجانـــي 8001010 

ــنتر( . )كـــول سـ

محفظتي في أكثر من موبايل..
بمجـــرد اســـتخدامك للخدمـــة مـــن أي جـــوال آخـــر ســـيتوجب 
عليـــك إدخـــال رمـــز التأكـــد واألمـــان عبـــر اإلنترنـــت فقـــط، 
الهاتـــف  إلـــى  الرمـــز  هـــذا  بإرســـال  آليـــًا  النظـــام  وســـيقوم 
يمكـــن  وال  فيـــه،  الخدمـــة  تفعيـــل  تـــم  الـــذي  األساســـي 
الدخـــول بـــدون إنترنـــت إال عبـــر الجهـــاز الـــذي أدخلـــت فيـــه 

مـــرة. أول  النظـــام 

واإلرشـــادات  المعلومـــات  مـــن  المزيـــد  التطبيـــق  يقـــدم 
لاســـتفادة مـــن الخدمـــة بشـــكل أمثـــل، يمكنكـــم االطـــاع 
عليهـــا فـــي الموقـــع، أو صفحـــات محفظتـــي علـــى مواقـــع 

االجتماعـــي. التواصـــل 



خدمة سداد 
فواتير شركات االتصاالت 

وخدمات الهاتف الثابت واإلنترنت
وتجديد الباقات



خدمات التحويل والشراء 
من نقاط البيع 

* خدمة محفظتي تسمح بإمكانية اإلستفادة من خدمات  
   محفظتي في حال عدم توفير اإلنترنت في جوالك . 

* رقم الحوالة الموجودة في الصفحة الرئيسية.

ظة
الح

م

1-  التحويل من محفظة الى محفظة ) يمكنك تحويل األموال مجانا من 
      محفظة الى محفظة مشترك أخر .

2- التحويل من محفظة إلى غير مشترك ) يمكنك تحويل األموال إلى أي 
    شخص غير مشترك بالخدمة – وإستام الحوالة من فروع بنك التضامن

    أو وكائه الصرافيين (.
3- امكانية التحويل لنقاط البيع عبر دفع المشتريات، بقراء QR او عبر

     التحويل لرقم نقطة بيع- بحسب رقم النقطة الموجود لدى نقطة البيع.
4- باالمكان ارسال المطالبات لعماء محفظتي لتسهيل عملية دفع

    المستحقات بساسة ويسر.



خــدمـــــــة البحـــث 
عن مواقع نقاط 
البيـــع والوكــــــاء 
عبـــــــــر التطبيـــــــق

* الدخــــول إلى اإلعدادات في
  تطبيق محفظتـــــي والضغط 
  على مربع البحــــــث )نتواجــــد 

   هنا(.
يمكــــــن للمشتركين البحــــث عــــــن 
عنــــــاوين نقـــــاط البيــع ووكـــــــالء 
محفظــــــتي، أو وكالء التضامـــن 
الحوالـــة  اســـتالم  لغـــرض  بـــاي 

ــط . فقـ



اســـتعراض طلبـــــــات تســـديد 
المستحقــــــــــات الـــواردة مـــن 
األخـــــــرى وتمريـــر  الجهـــــــــات 
العمليـــة ســـــواًء بالتحقيـــق أو 

الرفـــض 

شاشة المطالبات 
الصادرة والواردة



امكانيـــة ارســـال طلـــب لســـداد 
المســـتحقات المطلوبـــة 

عند ارسال 
الطلب



فـــي جميـــع نقـــاط البيـــع يتـــم 

ســـداد المشـــتريات عـــن طريـــق 

رقـــم   عبـــر  الشاشـــة  هـــذه 

نقطة البيع أو  عبـــــــــــر مســــــح    

الخــــــــــاص   )QR( الباركـــود 

بالنقطـــة 

حركة دفع 
المشتريات 
جديدنالنقاط البيع



بهـــذه الشاشـــة يمكـــن للعميـــل 
تعديـــل كلمـــة المـــرور وتفعيـــل 
بصمـــة اليـــد او الوجـــة ، و ايضـــا 
ــابة البنكـــي. االطـــالع علـــى حسـ



حمفظتي
ُتغنيك عن الكا�ش

كــول سنتـــــر:

Tadhamonbank

w w w . m a h f a t h a t i . c o m
800  10  10

800 1010

Lamasat


