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دف��ع  و���ص��ي��ل��ة  "موبايل موين" ه��ي  �لل���ك���رتوين  �ل��ن��ق��د  خ��دم��ة 
�ل��ك��رتون��ي��ة ج��دي��دة حت��ت��وي ع��ل��ى ب��اق��ة م��ن �خل��دم��ات �ملتميزة 
�صركات  م��ع  بالتعاقد  بنك  ك��اك  يقدمها  نوعها  م��ن  و�ل��ف��ري��دة 
م��ن حتويل  ه��ذه �خل��دم��ة  �ليمن، حيث متكنكم  �لت�����ص��الت يف 
�ملالية �لخرى  �ملعاملت  �لكثري من  �لأم��و�ل و�مت��ام  و��صتقبال 
يتم  ح�صاب  ع��رب  وذل���ك  و�صريعة،  و�آم��ن��ة  �صهلة  بطريقة  وذل���ك 
ولكن  بنكي  ح�صاب  لي�س  وه��و  �ملحمول  هاتفك  رق��م  مع  تفعيله 
ن��ظ��ام م���ايل م��رت��ب��ط ب��رق��م �ل��ه��ات��ف، وك���ل ذل���ك ي��ت��م ع��رب عرب 
باخلدمة  �خل��ا���س  �لتطبيق  ع��رب  �و   ،  SMS �لن�صية  �لر�صائل 

)كاك بنك موبايل موين( :

تعريف 
الخدمة
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٭ لي�س بال�صرورة �أن يكون لديك ح�صاب بنكي، و�إمنا يكفي فقط �أن 
يكون لديك هاتف حممول لل�صرت�ك يف �خلدمة.

�ملالية عرب  �لتحويلت  �لأم��و�ل وكافة  ��صتقبال  �إر�صال و  ٭ ميكنك 
جو�لك.

�لكهرباء،  �مل��ي��اه،  �لثابت،  )�جل��و�ل،�ل��ه��ات��ف  �لفو�تري  كافة  �صد�د  ٭ 
�لنرتنت(.

٭ و�صيلة دفع �لكرتونية جديدة توفر �لوقت و�جلهد يف دفع فو�تري 
�مل�صرتيات و�لر�صوم وغري ذلك.

٭ و�صيلة ل�صتلم �ملرتبات و دفع �لر�صوم �حلكومية.
٭ و�صيلة لتح�صيل �ل�صتحقاقات �ملالية.

٭ ت�����ص��م خ��دم��ه م��وب��اي��ل م���وين جم��م��وع��ة و����ص��ع��ة م���ن �خل��دم��ات 
�أو عرب   SMS �لق�صرية   �لر�صائل  تقنيه  �مل�صرفية من خلل 

تطبيقات �ملوبايل.
�خل�صو�صية يف  ومر�عاة  و�آم��ان  و�صهولة  �لعالية  بال�صرية  تتمتع  ٭ 

��صتخد�م �خلدمة.
�أي  ويف  مكان  �أي  من  وكفاءة  بفعالية  �خلدمة  ��صتخد�م  �مكانية  ٭ 

وقت با�صتخد�م جو�لك وعلى مد�ر �ل�صاعة.

مزايا الخدمة
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من خلل �لر�صائل �لن�صية �ىل موبايل موين ميكنك �حل�صول على 
�خلدمات �لتالية:

حممول  هاتف  اإىل  حممول  هاتف  من  االأم��وال  حتويل  ٭ 
اآخر.

)�إر�صال و ��صتقبال �لأمو�ل وكافة �لتحويلت �ملالية(.
٭ �سداد كافة الفواتري.

و�ل�صحن  –فو�تري  �ملياه  �لثابت-�لكهرباء-  )�لنرتنت-�لهاتف 
�لفوري ل�صركات �لهاتف �ملحمول(.

٭ �سداد امل�سرتيات والدفع االلكرتوين.
)�صد�د كافة فو�تري �مل�صرتيات من �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�صتلزمات 
�مل��ن��زل��ي��ة و�لل��ك��رتون��ي��ة و�مل��دف��وع��ات �حل��ك��وم��ي��ة وغ��ريه��ا من 

�ملعاملت �ملالية(.
٭ اال�ستعالم عن الر�سيد.

٭ اال�ستعالم عن تفا�سيل اآخر العمليات .
٭ طلب ك�سف ح�ساب تف�سيلي ير�سل بالربيد االلكرتوين.

٭ تغيري الرمز ال�سري.
٭ توقيف اخلدمة ب�سكل موؤقت.

الخدمات المقدمة 
Mobile Money عبر
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�إعادة  )توقيف �خلدمة يف حالة �ل�صفر مثًل وملدة حمددة يتم 
�لتفعيل �آلياً بعد �نق�صاء �ملدة �ملحددة(

٭ االإيقاف الطارئ.
)خ���دم���ة �إي���ق���اف �ل��ه��ات��ف يف ح��ال��ة ف���ق���د�ن �ل��ه��ات��ف �مل��ح��م��ول 

با�صتخد�م رقم �لهاتف �لبديل(.
٭ اإ�سعارات العمليات.

SMS لإ�صعار �لعميل بجميع عمليات �خل�صم  )�إر�صال ر�صالة 
و�لإ�صافة يف ح�صاب هاتفه �ملحمول(
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امل�سجل: • العميل 
�أح��د نقاط �خل��دم��ة �ملعتمدة ومت تعبئة   وه��و م��ن ق��ام ب��زي��ارة 
من����وذج ط��ل��ب �خل��دم��ة ف��اأن��ه يح�صل ع��ل��ى ج��م��ي��ع �مل���ز�ي���ا �لتي 

حتتويها �خلدمة.
م�سجل: الغري  • العميل 

��صتقبل مبلغ مايل �ىل  �آيل مبجرد  ب�صكل  له   يتم فتح ح�صاب 
رقم هاتفة، وميكن لهذ� �لعميل ��صتخد�م �خلدمة ب�صكل جزئي 

وب�صلحيات حمدود. 

عزيزي العميل:
بياناتك  حماية  ع��دم  ع��ن  �لناجتة  �خل�صائر  ع��ن  �مل�����ص��وؤول  �أن���ت   -

�ل�صخ�صية �أو �لرقم �ل�صري.
�لتي  �لإر�صادية  و�لن�صائح  �لأمنية  بالتعليمات  �لإل��ت��ز�م  عليك   -

�صيتم �إير�دها يف هذ� �لدليل.

فئات عمالء 
موبايل موني

            تنبيه:
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معلومات عامة

• يتم تقدمي خدمة موبايل موين من خلل رقم �خلدمة )6464( 
يف  �لق�صرية  و�لر�صائل  �ملحمول  �لهاتف  خدمة  م���زودي  جلميع 
�لق�صرية  �لر�صائل  �إر���ص��ال  عند  �ل��رق��م  ه��ذ�  يعتمد  حيث  �ليمن، 

جلميع �صركة �لت�صالت يف �ليمن.

رقم اخلدمة الذي ير�سل اليه العميل جلميع �سركات االت�ساالت

 Pin الرمز ال�سري  •
هو رقم مكون من �ربعة �رقام مينح للعميل عند ��صرت�كة يف خدمة 
موبايل موين وي�صل �ىل �لعميل عن طريق ر�صالة ق�صرية تر�صل 
�ىل هاتفه �ملحمول ، ول ميكن �أن تنفذ عمليات من خلل موبايل 
�مل�صجل  �ملحمول  هاتفه  �لرمزمن  ه��ذ�  �لعميل  ب���ار�صال  �إل  م��وين 
غر�����س  )ولأ  ، لحقا  تو�صيحها  �صيتم  �لتي  وبالطرق  �خلدمة  يف 
ت�صهيل �صرح طرق �ل�صتخد�م �صنفرت�س يف هذ� �لدليل �أن �لرمز 

�ل�صري هو 1111(.

6464
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            تنبيه:
وعدم  �صخ�س  �أي  مع  �ل�صري  �لرقم  بيانات  م�صاركة  بعدم  ين�صح 
تخزينه بطريقة ي�صهل قر�ءته من قبل �صخ�س �آخر ، كما ين�صح 

بتغيري �لرقم �ل�صري ب�صكل دوري ويف حالت �لإ�صتباه.
. Code رمز الكود  •

�أرق����ام ير�صل �إىل  �مل��ال��ي��ة وم��ك��ون م��ن  7  ه��و رم��ز خ��ا���س بالعمليات 
�إي��د�ع، حتويل، مدفوعات  )�صحب،  عملية  تنفيذ  عند طلبه  �لعميل 
�و م�صرتيات( ويتغريهذ� �لرمز مع كل عملية وي�صتخدم ملرة و�حدة 
فقط وخلل فرتة زمنية حمددة لغر�س تنفيذ �لعملية من خلل 
�بلغ �لطرف �لآخر بهذ� �لكود بالطرق �لتي �صيتم تو�صيحها لحقاً.

. OTP رمز التاأكيد  •
هو رقم مكون من �أربعة �أرقام ير�صل �إىل �لعميل عند طلبه تنفيذ 
عملية تتطلب خ�صم مبلغ من ح�صاب �لعميل ويتغري هذ� �لرمز مع 
�لتاأكد من مو�فقة  كل عملية وي�صتخدم ملرة و�حدة فقط لغر�س 
�لرمز  ه��ذ�  �إر���ص��ال  �إع���ادة  خ��لل  م��ن  �لعملية  تنفيذ  على  �لعميل 
تو�صيحها  �صيتم  �لتي  وبالطرق  ��صتلمه  من  معينة  م��دة  خ��لل 
لحقاً، )ولأغر��س ت�صهيل �صرح طرق �ل�صتخد�م �صنفرت�س خلل 

هذ� �لدليل �أن رمز �لتاأكيد هو 1234(.
            تنبيه:

قبل �إر�صال رمز �لتاأكيد يجب �لتاأكد من تفا�صيل �لعملية وبياناتها 
قبل تنفيذها.
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اواًل الخدمات المالية

)ح��واالت  اآخ��ر  هاتف  اإىل  هاتف  من  التحويل  خدمة   -1
اإلكرتونية(.

�ي  �ىل  �أمو�ل���ك من هاتفك  ه��ذه �خلدمة متكنك من حتويل 
غري  �و  م��وين  موبايل  بخدمة  م�صرتك  ك��ان  �صو�ء  �أخ��ر  هاتف 

م�صرتك باخلدمة عرب �خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
ك��ود  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ب��ر���ص��ال��ة  ع��ل��ي��ك  ب��ال��رد  �ل��ن��ظ��ام  • ي��ق��وم 

�لتحويل �ملكون من �صبعة �رقام.
• يتم �ر�صال هذ� �لكود �ىل �ل�صخ�س �ملحول له، وتتم عملية 

�لتحويل فور �دخاله للكود و�ر�صالة �ىل رقم �خلدمة.
�لتحويل  عملية  جناح  موؤكد�ً  عليك  بالرد  �لنظام  يقوم   •

ويو�صح رقم مرجع �لعملية.

TFR م�صافة الرمز ال�سري م�صافة الرقم املحول له م�صافة املبلغ املراد حتويله

حتويل م�صافة الرمز ال�سري م�صافة الرقم املحول له م�صافة املبلغ املراد حتويله
اأو
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مثال:
)حتويل مبلغ 10000 ريال ل�صخ�س �آخر �صو�ء كان م�صرتك يف 

�خلدمة �و ل، ونفرت�س �ن رقمة 77*******(

ر�صالة �لتحويل:

- يقوم �لنظام بالرد عليك بكود �لتحويل �ملكون من �صبعة �رقام.
ل��ه، وت��ت��م عملية  �مل��ح��ول  �ل��ك��ود �ىل �ل�صخ�س  - يتم �ع��ط��اء ه��ذ� 
�لتحويل فور �دخال �ملحول له للكود و�ر�صالة �ىل رقم �خلدمة.

            تنبيه:
- يجب �لتاأكد من رقم هاتف �ملحول �إليه عند �ر�صال �لر�صالة.

خلل  بها  �مل�صموح  �لتحويل  ملبالغ  وح��دود  �صقوف  ي�صع  �لبنك   -
�ليوم �لو�حد.

TFR  1111  77*******  10000

حتويل   1111   *******77   10000
اأو
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النقدي من ر�سيدك يف موبايل  ال�سحب )ال�سحب  2-خدمة 
موين(

�مل��وج��ودة يف ح�صابك  �م��و�ل��ك  متكنك ه��ذه �خلدمة من �صحب 
ب��خ��دم��ة م��وب��اي��ل م���وين ن���ق���د�ً م���ن ف����روع �ل��ب��ن��ك �و �ي وك��ي��ل 

للخدمة، عرب �خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
• يقوم �لنظام بالرد عليك بر�صالة حتتوي على كود �ل�صحب 

�ملكون من �صبعة �رقام.
�ملبلغ  و��صتلم  �ل�صندوق  ملوظف  �لكود  ه��ذ�  �عطاء  يتم   •

نقد�ً.
�ل�صحب  عملية  جن��اح  م��وؤك��د�ً  عليك  بالرد  �لنظام  يقوم   •

ويو�صح رقم مرجع �لعملية.

CW م�صافة الرمز ال�سري م�صافة املبلغ املراد �سحبه

�سحب  م�صافة الرمز ال�سري م�صافة املبلغ املراد �سحبه
اأو
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مثال:
)�صحب مبلغ 10000 ريال(

ر�صالة �ل�صحب:

- يقوم �لنظام بالرد عليك بكود �ل�صحب �ملكون من �صبعة �رقام.
- يتم �عطاء هذ� �لكود �ىل �ل�صخ�س ملوظف �ل�صندوق يف �لبنك �و 

�لوكيل و��صتلم �ملبلغ نقد�ً.

            تنبيه:
- ل ي�صتطيع �لعميل �صحب �لمو�ل نقد� �ل �ذ� كان عميل م�صجل 

بياناته م�صبقا لدى فروع �لبنك �و �حد وكلء �خلدمة.
- �صرورة �إ�صطحاب �لبطاقة �ل�صخ�صية عند عملية �ل�صحب.

CW  1111   10000

�سحب   1111    10000
اأو
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خدمة االإيداع )االإيداع النقدي اىل ر�سيدك يف موبايل   -3
موين(

متكنك هذه �خلدمة من �لإيد�ع �لنقدي �ىل ح�صابك يف خدمة 
م��وب��اي��ل م���وين ع��رب ف���روع �ل��ب��ن��ك �و �ي وك��ي��ل ل��ل��خ��دم��ة، عرب 

�خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
• يقوم �لنظام بالرد عليك بر�صالة حتتوي على كود �لإيد�ع 

�ملكون من �صبعة �رقام.
�ملبلغ  وت�صليم  �ل�صندوق  ملوظف  �لكود  ه��ذ�  �عطاء  يتم   •

نقد�ً له.
�لإي���د�ع  عملية  جن��اح  م��وؤك��د�ً  عليك  ب��ال��رد  �لنظام  يقوم   •

ويو�صح رقم مرجع �لعملية.

DP م�صافة الرمز ال�سري م�صافة املبلغ املراد اإيداعه

اإيداع  م�صافة الرمز ال�سري م�صافة املبلغ املراد اإيداعه
اأو
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مثال:
)�إيد�ع  مبلغ 10000 ريال(

ر�صالة �لإيد�ع:

- يقوم �لنظام بالرد عليك بكود �لإيد�ع �ملكون من �صبعة �رقام.
- يتم �عطاء هذ� �لكود �ىل موظف �ل�صندوق يف �لبنك �و �لوكيل 

و�يد�ع �ملبلغ نقد�ً.

            تنبيه:
بياناته  ت�صجيل  و  �ل���ص��رت�ك  �مل�صجل  غ��ري  �لعميل  على  يجب   -
�ل�صخ�صية ملرة و�حدة يف �حد فروع �لبنك �و وكلء �خلدمة حتى 

يتمكن من �ليد�ع يف �ي وقت.

DP  1111   10000

اإيداع   1111    10000
اأو
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ثانيًا: خدمات المدفوعات

1- خدمة �سداد فواتري الهاتف املحمول
هذه �خلدمة متكنك من �صد�د فاتورة �أي هاتف حممول جلميع 
يف  ح�صابك  من  خ�صم���اً  �ليمن  يف  �لعامله  �لإت�����ص��الت  �صركات 

موبايل موين، عرب �خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
تفا�صيل  على  حتتوي  بر�صالة  عليك  بالرد  �لنظام  يقوم   •

�لفاتورة ورمز �لتاأكيد.
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  بر�صالة  �لرد  • يتم 

              رمز �لتاأكيد م�صافة �ملبلغ �ملر�د �صد�ده
ويو�صح  �لعملية  جناح  موؤكد�ً  عليك  بالرد  �لنظام  يقوم   •

رقم مرجع �لعملية.

M م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهاتف املحمول املراد �سداد فاتورته

موبايل م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهاتف املحمول املراد �سداد فاتورته
اأو



دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

21

مثال:
)�صد�د هاتف حممول مببلغ 1000 ريال(

ر�صالة �ل�صتعلم:

            تنبيه:
- ل�صد�د فاتورة �لعميل نف�صة ل د�عي لكتابة رقم �لهاتف.

يتم  �لفو�تري  �و  �مل�صبق  �ل��دف��ع  ���ص��و�ء  موبايل  �رق���ام مي��ن  - جميع 
�صد�دها بنف�س �لطريقة.

- ل�صد�د �لفاتورة بالكامل يتم �ر�صال رمز �لتاأكيد فقط.
ليتم  حتى  تنفيذها  قبل  �لعملية  تفا�صيل  م��ن  �ل��ت��اأك��د  ي��رج��ى   -

حدوث �أي خطاأ.

ر�صالة �لتاأكيد:

M  1111  77*******

موبايل   1111   *******77  

1234  1000

اأو
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2- خدمة ال�سحن الفوري 
بالفئات  للهو�تف  �ل��ف��وري  �ل�صحن  م��ن  متكنك  �خل��دم��ة  ه��ذه 
�لتي تقدمها �صركات �لت�صالت )�صباأفون، �أم تي �أن، و�ي(، عرب 

�خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
�لكرت  نوع  على  حتتوي  بر�صالة  عليك  بالرد  �لنظام  • يقوم 

وقيمته بالريال ورمز �لتاأكيد.
• لتاأكيد �ل�صر�ء، يتم �لرد بر�صالة ن�صية حتتوي على )رمز 

�لتاأكيد( فقط.
ويو�صح  �لعملية  جناح  موؤكد�ً  عليك  بالرد  �لنظام  يقوم   •

رقم مرجع �لعملية.
ر�صيده  بتعبئة  قمت  �لذي  �لرقم  �ىل  �خرى  ر�صالة  • ت�صل 

حتوي �لفئة �لتي متت �لتعبئة بها.

R م�صافة الرمز ال�سري م�صافة فئة الكرت املراد �سراوؤه م�صافة رقم الهاتف املراد �سداده

�سحن م�صافة الرمز ال�سري م�صافة فئة الكرت املراد �سراوؤه م�صافة رقم الهاتف املراد �سداده
اأو
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مثال:
)�صر�ء كرت �صحن MTN من فئة 830(

ر�صالة �ل�صر�ء:

            تنبيه:
% من فئة �لكرت )�صريبة مبيعات( لتحديد �صعر  - ت�صاف 16.5 

�لكرت.
- عند تعبئة ر�صيد هاتفك �لذي فيه خدمة �ملوبايل موين ل د�عي 

لكتابة رقم �ملوبايل.

ر�صالة �لتاأكيد:

R  1111  830  73******* 

�سحن   1111  830  *******73  

1234

اأو
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3- خدمة �سداد فواتري الهاتف الثابت
باملبلغ  ثابت  هاتف  �أي  فاتورة  �صد�د  من  متكنك  �خلدمة  ه��ذه 
�ل����ذي حت����دده خ�����ص��م��اً م���ن ح�����ص��اب��ك يف م��وب��اي��ل م���وين ، عرب 

�خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
تفا�صيل  على  حتتوي  بر�صالة  عليك  بالرد  �لنظام  يقوم   •

�لفاتورة ورمز �لتاأكيد.
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  بر�صالة  �لرد  • يتم 

              رمز �لتاأكيد م�صافة �ملبلغ �ملر�د �صد�ده
�ل�صد�د  عملية  جن��اح  م��وؤك��د�ً  عليك  ب��ال��رد  �لنظام  يقوم   •

ويو�صح رقم مرجع �لعملية

T م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد فاتورته م�سبوقًا مبفتاح املدينة

هاتف م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد فاتورته م�سبوقًا مبفتاح املدينة
اأو
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مثال:
)ل�صد�د فاتورة هاتف ثابت مببلغ 2500 ريال(

ر�صالة �ل�صتعلم:

            تنبيه:
- يرجى �لتاأكد من �لعملية قبل تنفيذها حتى ليحدث �أي خلل.

ر�صالة �لتاأكيد:

T  1111   0******* 

هاتف   1111   *******0  

1234  2500

اأو
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)ADSL( 4- خدمة �سداد االنرتنت
ه���ذه �خل��دم��ة متكنك م��ن ���ص��د�د �ل����ص���رت�ك يف خ��دم��ة �صوبر 
مببلغ  �مل�صتحقة  �ل�صهري  �ل�صرت�ك  بقيمة   )ADSL( نت  مين 
�لتالية(  �لفقرة  يف  مو�صح  �جلزئي  )�ل�صد�د  كامًل  �ل�صرت�ك 

خ�صماً من ح�صابك يف موبايل موين ، عرب �خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
• يقوم �لنظام بالرد عليك بر�صالة حتتوي على رقم �لهاتف 
�ل��ذي طلبت ���ص��د�د ����ص��رت�ك �لن��رتن��ت ل��ه ومبلغ �ل���ص��رت�ك 
�ل�����ص��ه��ري ور���ص��ي��د �لن���رتن���ت �مل��ت��ب��ق��ي ل���دي���ك م���ن وح����د�ت 

�لنرتنت )جيجا بايت( ورمز �لتاأكيد.
)رم��ز  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ب��ر���ص��ال��ة  �ل���رد  ي��ت��م  �ل�����ص��د�د  • ل��ت��اأك��ي��د 

�لتاأكيد( فقط.
�ل�صد�د  عملية  جن��اح  م��وؤك��د�ً  عليك  ب��ال��رد  �لنظام  يقوم   •

ويو�صح رقم مرجع �لعملية

NET م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد ا�سرتاكه باالإنرتنت م�سبوقًا مبفتاح املدينة

نت م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد ا�سرتاكه باالإنرتنت م�سبوقًا مبفتاح املدينة
اأو
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مثال:
)ADSL صد�د فاتورة �نرتنت�(

ر�صالة �لتحويل:

            تنبيه:
�لهاتف  من  باقات  �صد�د  ويتم  �ملحمول  �لهاتف  �إدخ��ال  بالإمكان 

�ملحمول ) نت �لهاتف (.

ر�صالة �لتاأكيد:

NET  1111   0******* 

نت   1111   *******0  

1234

اأو
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5- خدمة ال�سداد اجلزئي لالإنرتنت
هذه �خلدمة متكنك من �صد�د �ل�صرت�ك يف خدمة �صوبر مين 
نت )ADSL( جزئياً خ�صماً من ح�صابك يف موبايل موين مع 
�خلطو�ت  عرب   ، �لت�صديد.  عملية  ف��ور  �لنرتنت  خدمة  �إع��ادة 

�لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
• يقوم �لنظام بالرد عليك بر�صالة حتتوي على رقم �لهاتف 
�ل�صرت�ك  ومبلغ  له  للأنرتنت  �جلزئي  �ل�صد�د  طلبت  �لذي 
�ل�����ص��ه��ري ور���ص��ي��د �لن���رتن���ت �مل��ت��ب��ق��ي ل���دي���ك م���ن وح����د�ت 

�لنرتنت )جيجا بايت( ورمز �لتاأكيد.
على حتتوي  بر�صالة  �لرد  يتم  �ل�صد�د  • لتاأكيد 

              رمز �لتاأكيد م�صافة �ملبلغ �ملر�د �صد�ده
�ل�صد�د  عملية  جن��اح  م��وؤك��د�ً  عليك  ب��ال��رد  �لنظام  يقوم   •

ويو�صح رقم مرجع �لعملية.

NET م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد ا�سرتاكه جزئيا باالأنرتنت م�سبوقًا مبفتاح املدينة

نت م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد ا�سرتاكه جزئيا باالأنرتنت م�سبوقًا مبفتاح املدينة
اأو
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مثال:
)ADSL ل�صد�د �جلزئي من فاتورة �لنرتنت�(

ر�صالة �ل�صتعلم:

ر�صالة �لتاأكيد:

NET  1111   0******* 

نت   1111   *******0  

1234  600

اأو
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6- خدمة �سداد فواتري الكهرباء
هذه �خلدمة متكنك من �صد�د فاتورة �لكهرباء �مل�صتحقة مببلغ 
�لفاتورة كامًل )ل ي�صمح بال�صد�د �جلزئي( خ�صماً من ح�صابك 

يف موبايل موين ، عرب �خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
تفا�صيل  على  حتتوي  بر�صالة  عليك  بالرد  �لنظام  يقوم   •

�لفاتورة ورمز �لتاأكيد.
ن�صية حتتوي على )رمز  بر�صالة  �لرد  يتم  �ل�صد�د  • لتاأكيد 

�لتاأكيد( فقط.
�ل�صد�د  عملية  جن��اح  م��وؤك��د�ً  عليك  ب��ال��رد  �لنظام  يقوم   •

ويو�صح رقم مرجع �لعملية.

E م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم املنطقة املو�سح يف الفاتورة م�صافة رقم امل�سرتك املو�سح يف الفاتورة

كهرباء  م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم املنطقة املو�سح يف الفاتورة م�صافة رقم امل�سرتك املو�سح يف الفاتورة
اأو
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مثال:
)�صد�د فاتورة كهرباء يف �أمانة �لعا�صمة �ملنطقة �لر�بعة(

ر�صالة �ل�صتعلم:

            تنبيه:
رق���م �مل�����ص��رتك ي��ت��م �حل�����ص��ول عليه م��ن ف��ات��ورة �ل��ك��ه��رب��اء �مل���ر�د 

�صد�دها.

ر�صالة �لتاأكيد:

E  1111   14  ******* 

كهرباء   1111   14   *******  

1234

اأو
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7- خدمة �سداد فواتري املياه.
مببلغ  �مل�صتحقة  �ملياه  ف��ات��ورة  �صد�د  من  متكنك  �خلدمة  ه��ذه 
�لفاتورة كامًل �أو جزئياً خ�صماً من ح�صابك يف موبايل موين، 

عرب �خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
تفا�صيل  على  حتتوي  بر�صالة  عليك  بالرد  �لنظام  يقوم   •

�لفاتورة ورمز �لتاأكيد.
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  بر�صالة  �لرد  • يتم 

    رمز �لتاأكيد م�صافة �ملبلغ �ملر�د �صد�ده بالريال �ليمني
�ل�صد�د  عملية  جن��اح  م��وؤك��د�ً  عليك  ب��ال��رد  �لنظام  يقوم   •

ويو�صح رقم مرجع �لعملية.

W م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم االتفاقية املو�سح يف الفاتورة

مياه  م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم االتفاقية املو�سح يف الفاتورة
اأو
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مثال:
)�صد�د فاتورة مياه مببلغ 1300 ريال(

ر�صالة �ل�صتعلم:

            تنبيه:
رقم �لتفاقية يتم �حل�صول عليه من فاتورة �ملياه �ملر�د �صد�دها.

ر�صالة �لتاأكيد:

W  1111   ******* 

مياه   1111    *******  

1234  1300

اأو
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8- خدمة املدفوعات )�سداد امل�سرتيات(
مت��ك��ن��ك ه���ذه �خل��دم��ة م��ن ���ص��د�د ك��اف��ة �مل�����ص��رتي��ات م��ن �مل���و�د 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�مل�����ص��ت��ل��زم��ات �مل��ن��زل��ي��ة و�لل��ك��رتون��ي��ة و�مل��دف��وع��ات 
�حلكومية وغريها من �ملعاملت �ملالية، عرب �خلطو�ت �لتالية:

�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
• يقوم �لنظام بالرد عليك بر�صالة حتتوي على كود �ل�صر�ء 

�ملكون من �صبعة �رقام.
يف  )�لكا�صري(  �حل�صابات  ملوظف  �لكود  ه��ذ�  �عطاء  يتم   •
�ل��ف��ات��ورة  مبلغ  خ�صم  يتم  و���ص��وف  غ��ريه  �و  م��ارك��ت  �ل�صوبر 

فقط حتى �ن كان �ملبلغ �ملتوقع �صرفه �كرث.
�ل�صر�ء  عملية  جن��اح  م��وؤك��د�ً  عليك  ب��ال��رد  �لنظام  يقوم   •

ويو�صح رقم مرجع �لعملية.

PAY م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم النقطة م�صافة املبلغ املتوقع �سرفه

دفع  م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم النقطة م�صافة املبلغ املتوقع �سرفه
اأو
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مثال:
)�صر�ء ب�صقف �ق�صاه مبلغ 25000 ريال(

ر�صالة �لعملية:

- يقوم �لنظام بالرد عليك بكود �ل�صر�ء �ملكون من �صبعة �رقام.
- يتم �عطاء هذ� �لكود موظف �حل�صابات )�لكا�صري(.

            تنبيه:
رمز  طلب  �لعميل  على  يجب  �مل��ف��رت���س  �ل�صقف  جت���اوز  1.ع��ن��د 

جديد ببقية �ملبلغ.
2. �ذ� بلغت فاتورة �مل�صرتيات �قل من �ملبلغ �ملتوقع �صرفه �صوف 

يتم خ�صم مبلغ فاتورة �مل�صرتيات "فقط" فل د�عي للقلق.

PAY  1111   ******  25000

دفع   1111    ******  25000
اأو
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ثالثًا: خدمات الحساب

1- خدمة اال�ستعالم عن ر�سيد احل�ساب
متكنك هذه �خلدمة من معرفة �لر�صيد �ملتاح لل�صتخد�م يف 

ح�صابك موبايل موين.
 عرب �خلطو�ت �لتالية:

�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
�مل��ت��اح  �ل��ر���ص��ي��د  م��و���ص��ح��اً  ع��ل��ي��ك  ب���ال���رد  �ل��ن��ظ��ام  • ي���ق���وم 

لل�صتخد�م.

BAL م�صافة الرمز ال�سري

ر�سيد م�صافة الرمز ال�سري
اأو
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مثال:
)لل�صتعلم عن �لر�صيد(

ر�صالة �ل�صتعلم:

BAL  1111

ر�سيد   1111
اأو
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2- خدمة معرفة تفا�سيل العمليات
متكنك هذه �خلدمة من �ل�صتعلم عن �خر �ربع عمليات قام 

بها �لعميل.
 عرب �خلطو�ت �لتالية:

�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
�ربع عمليات قمت  �خر  بالرد عليك مو�صحاً  �لنظام  • يقوم 

بها.

LTR  م�صافة الرمز ال�سري

تفا�سيل م�صافة الرمز ال�سري
اأو
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مثال:
)ملعرفة تفا�صيل �لعملية(

ر�صالة �ل�صتعلم:

LTR  1111

تفا�سيل   1111
اأو
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3- خدمة تغيري الرمز ال�سري
�ل�صري �خلا�س  �ل��رم��ز  ميكن م��ن خ��لل ه��ذه �خل��دم��ة تغيري 

بالعميل �ىل �أي رمز يختاره �لعميل.
 عرب �خلطو�ت �لتالية:

�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

PIN م�صافة الرمز ال�سري ال�سابق م�صافة الرمز ال�سري اجلديد

�سري م�صافة الرمز ال�سري ال�سابق م�صافة الرمز ال�سري اجلديد
اأو
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مثال:
)لتغيري �لرمز �ل�صري من 1111 �ىل 2222(

منوذج �لر�صالة:

PIN  1111  2222

�سري   1111   2222
اأو

            تنبيه:
وعدم  �صخ�س  �أي  مع  �ل�صري  �لرقم  بيانات  م�صاركة  بعدم  ين�صح 
تخزينه بطريقة ي�صهل قر�ءته من قبل �صخ�س �آخر ، كما ين�صح 

بتغيري �لرقم �ل�صري ب�صكل دوري ويف حالت �لإ�صتباه.
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4- خدمة طلب ك�سف ح�ساب عرب الربيد االلكرتوين
مت  �ل��ت��ي  �لعمليات  تفا�صيل  معرفة  م��ن  �خل��دم��ة  ه��ذه  متكنك 
يوم   15 �أق�صاها  ف��رتة  خ��لل  م��وين  موبايل  ح�صابك  يف  قيدها 
�إليك عن طريق �لربيد  ما�صية من خلل ك�صف ح�صاب ير�صل 
�للكرتوين )�لإمييل( �لذي حتدده �نت، عرب �خلطو�ت �لتالية:

�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
�لإر�صال. مت  �أنه  مو�صحاً  عليك  بالرد  �لنظام  • يقوم 

EM م�صافة الرمز ال�سري م�صافة عدد االأيام املطلوبه م�صافة االإمييل املراد اإر�سال ك�سف احل�ساب اإليه

امييل م�صافة الرمز ال�سري م�صافة عدد االأيام املطلوبه م�صافة االإمييل املراد اإر�سال ك�سف احل�ساب اإليه
اأو
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مثال:
)لنفر�س �لعميل يريد معرفة تفا�صيل �لعمليات ل 8 �يام م�صت(

منوذج �لر�صالة:

EM  1111  8   anybody@hotmail.com 

 anybody@hotmail.com   8  1111   امييل
اأو
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5- خدمة توقيف اخلدمة موؤقتَا
متكنك هذه �خلدمة من توقيف �خلدمة لفرتة معينة يحددها 
ت��ع��ود �خل��دم��ة  �ل��ف��رتة  ه���ذه  �ن��ق�����ص��اء  وب��ع��د  �صبب  �لعميل لي 

تلقائيا، عرب �خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
�لعملية. جناح  عليك  بالرد  �لنظام  • يقوم 

STOP م�صافة الرمز ال�سري م�صافة عدد اأيام التوقيف

توقيف م�صافة الرمز ال�سري م�صافة عدد اأيام التوقيف
اأو
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مثال:
)لنفر�س �لعميل يريد �ل�صفر خارج �لبلد ملدة 20 يوم(

منوذج �لر�صالة:

            تنبيه:
�مل���ح���ددة ي��ج��ب عليه  �ذ� �ر�د �ل��ع��م��ي��ل �ع����ادة �خل��دم��ة ق��ب��ل �مل���دة 

�حل�صور �ىل �قرب فرع من فروع �لبنك �و وكلئه.

STOP  1111  20 

توقيف   1111  20  
اأو
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6- خدمة اأ�سافة رقم الهوية
متكنك هذه �خلدمة من �دخال رقم �لهوية �ل�صخ�صية للعملء 

غري �مل�صجلني، عرب �خلطو�ت �لتالية:
�لتالية: بال�صيغة  ن�صية  ر�صالة  �إن�صاء  • يتم 

موين. موبايل  خدمة  رقم  �إىل  �لر�صالة  �إر�صال  يتم  • ثم 
�لعملية. جناح  عليك  بالرد  �لنظام  • يقوم 

ID م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهوية

هوية م�صافة الرمز ال�سري م�صافة رقم الهوية
اأو

مثال:
)لنفر�س �لعميل يريد �دخال رقم �لهوية �خلا�صة به، بافرت��س �ن 

رقمها 100000002(
منوذج �لر�صالة:

ID  1111  100000002 

هوية   1111  100000002  
اأو
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ا�سم اخلدمة والرمز
SMS سيغة كتابة الر�سائل�

ر�سالة التاأكيدر�سالة طلب اخلدمة

خدمة �لتحويل
�و حتويل(  TFR (

TFR م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة �لرقم �ملحول 
يتم �بلغ �ملحول له م�صافة �ملبلغ �ملر�د حتويله

�ليه بكود �لتحويل
TFR 1111 77******* 00000

خدمة �ل�صحب.
) CW �و �صحب(

CW م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة �ملبلغ �ملر�د 
�صحبه

يتم �بلغ موظف 
�لبنك �و �لوكيل 

بكود �ل�صحب CW 1111 00000

خدمة �لإيد�ع.
) DP �و �يد�ع(

DP م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة �ملبلغ �ملر�د 
يتم �بلغ �ملحول �إيد�عة

�لية بكود �لتحويل
DP 1111 00000

خدمة �صد�د فو�تري 
�لهاتف �ملحمول.
) M�و موبايل(

M م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة رقم �لهاتف 
�ملحمول �ملر�د �صد�د فاتورته

رمز �لتاأكيد م�صافة 
�ملبلغ

)0000 ****( M 1111 77*******

خدمة �ل�صحن �لفوري 
 MTN،Y،(
)Sabafon

) R�و �صحن(

R م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة فئة �لكرت �ملر�د 
رمز �لتاأكيد �صر�وؤه م�صافة رقم �لهاتف �ملر�د �صد�دة

فقط
)****( R 1111 830 73*******

خدمة �صد�د فو�تري 
�لهاتف �لر�صي.
) T�و هاتف(

T م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة رقم �لهاتف 
�لثابت �ملر�د �صد�د فاتورته م�صبوقاً مبفتاح �ملدينة

رمز �لتاأكيد 
م�صافة �ملبلغ

)0000 ****( T 1111 0*******
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ا�سم اخلدمة والرمز
SMS سيغة كتابة الر�سائل�

ر�سالة التاأكيدر�سالة طلب اخلدمة

خدمة �صد�د �لنت.
)NET �و نت(

NET م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة رقم �لهاتف 
�لثابت �ملر�د �صد�د ��صرت�كه بالإنرتنت م�صبوقاً 

مبفتاح �ملدينة

رمز �لتاأكيد فقط 
يف حال �صد�د كامل 

�ملبلغ �و رمز �لتاأكيد 
م�صافة �ملبلغ يف حال 

�ل�صد�د �جلزئي
)0000 ****(

NET 1111 0*******

خدمة �صد�د 
�لكهرباء.

) E �و كهرباء(

E م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة رقم �ملنطقة 
�ملو�صح يف �لفاتورة م�صافة رقم �مل�صرتك �ملو�صح 

يف �لفاتورة

رمز �لتاأكيد فقط
)****(

E 1111 00 0000
خدمة �صد�د 
فو�تري �ملياة.
) W �و مياه(

W م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة رقم �لتفاقية 
�ملو�صح يف �لفاتورة

رمز �لتاأكيد م�صافة 
�ملبلغ

)0000 ****( W 1111 000

خدمة �ملدفوعات 
)�صد�د �مل�صرتيات(
) PAY �و دفع(

PAY م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة رقم �لنقطة 
م�صافة �ملبلغ �ملتوقع �صرفه

يتم �بلغ موظف 
�لكا�صري بكود 

�ل�صر�ء PAY 1111 00 0000

خدمة �ل�صتعلم 
عن �لر�صيد 

�حل�صاب.
)BAL �و ر�صيد(

BAL م�صافة �لرمز �ل�صري

ل يوجد
Bal 1111
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ا�سم اخلدمة والرمز
SMS سيغة كتابة الر�سائل�

ر�سالة التاأكيدر�سالة طلب اخلدمة
خدمة معرفة 

تفا�صيل �حل�صاب
)LTR �و تفا�صيل(

LTR م�صافة �لرمز �ل�صري

ل يوجد
LTR  1111

خدمة تغيري 
�لرمز �ل�صري.

)PIN �و ر�صيد(

PIN م�صافة �لرمز �ل�صري �ل�صابق م�صافة �لرمز 
�ل�صري �جلديد

ل يوجد
PIN 1111 2222

خدمة طلب ك�صف 
ح�صاب عرب �لربيد 

�للكرتوين.
)EM �و �مييل(

EM م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة عدد �لأيام 
�ملطلوبه م�صافة �لإمييل �ملر�د �إر�صال ك�صف 

ل يوجد�حل�صاب �إليه

EM 1111 15 anybody@hotmail.com

خدمة توقيف 
�خلدمة موؤقتاً

)STOP �و توقيف(

STOP م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة عدد �لأيام 
ل يوجد�لتوقيف

STOP 1111 15

خدمة �إ�صافة رقم 
�لهوية.

)ID �و هوية(

ID م�صافة �لرمز �ل�صري م�صافة رقم �لهوية

ل يوجد
ID 1111 100000002

اب
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 خ
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ثال

دليل الرموز امل�ستخدمة:
�لرمز �ل�صري: 1111      ،      رمز �لتاأكيد: ****       ،      �ملبلغ: 00000       ،      عدد �لإيام:15

فئة كرت �ل�صحن :830      ،      رقم �مل�صرتك �و رقم �لنقطة �و رقم �لإتفاقية : 00
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            تنبيه:
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األسئلة الشائعة

• ما هي خدمة النقد االلكرتوين )Mobile Money( ..؟
�صحب  و  و��صتقبال  حتويل  م��ن  متكنك  �لكرتونية  خدمة  ه��ي 
�لأمو�ل وت�صديد �لتز�ماتك من فو�تري وم�صرتيات من �أي مكان 
�أي وق��ت، وب��دون فتح ح�صاب بنكي و�إمن��ا عرب رق��م جو�لك  ويف 
وبا�صتخد�م ر�صائل SMS �أو عرب �لتطبيقات �خلا�صة باخلدمة.

كاك  وخدمة  موين  موبايل  خدمة  بني  الفرق  هو  ما   •
موبايلي ؟

على  للح�صول  بنكي  ح�صاب  وج��ود  تتطلب  موبايل  ك��اك  خدمة 
يتطلب  ل  م��وين  موبايل  خدمة  بينما  و��صتخد�مها،  �خل��دم��ة 
هاتف  رق��م  ل��دي��ه  �لعميل  ي��ك��ون  �ن  ويكفي  بنكي  ح�صاب  وج���ود 

ل�صتخد�م �خلدمة.

؟ موين  ملوبايل  تطبيق  من  اأكرث  يوجد  • هل 
نعم تطبيق خا�س بالإفر�د و �أخر خا�س بالتجار.

أسألني عن خدمة النقود 
االلكترونية »موبايل موني«
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موين" ؟ "موبايل  خدمات  ا�ستخدام  ميكنُه  • من 
"موبايل  خدمات  من  �ل�صتفادة  ميكنهم  �ملجتمع  فئات  جميع 

موين".

موين" ؟ "موبايل  بخدمات  اال�سرتاك  ميكن  • كيف 
ميكن �ل�صرت�ك بخدمات "موبايل موين"من خلل  طريقتني: 
o �لطريقة �لوىل : �ل�صرت�ك عرب نقاط �خلدمة �ملعتمدة 

للت�صجيل
يتم ذلك من خلل طلب �خلدمة و �لت�صجيل من �أي فرع �أو 
مكتب للبنك �أو �أحد وكلئنا �ملعتمدين �أو �أحد نقاط �خلدمة 
�ملعتمدة وتعبئة منوذج طلب �ل�صرت�ك يف �خلدمة مع �إح�صار 

�لهوية �لوطنية.  
�خلدمة  يف  �آلياً  �ل�صرت�ك   : �لثانيه  �لطريقة   o

����ص��ت��لم �لعميل لأي حت��وي��ل م���ايل يتم  وي��ت��م ذل���ك مب��ج��رد 
�إىل  ر�صالة  ل��ُه  وت�صل  للعميل  م�صجل  غري  ح�صاب  فتح  �آل��ي��اً 
هاتفه �ملحمول بالرمز �ل�صري �خلا�س به و�لذي من خلله 
عرب  �أو   SMS ر���ص��ائ��ل  ع���رب  �خل���دم���ة  �إ���ص��ت��خ��د�م  ي�صتطيع 

تطبيقات �خلدمة.
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األسئلة الشائعة

موين" ؟ "موبايل  خدمة  لتفعيل  الوقت  من  اأحتاج  • كم 
�صيتم تفعيل �خلدمة بعد تعبئة منوذج طلب �ل�صرت�ك وت�صليمُه 
تفيد  ج��و�ل��ك  �ىل  ر���ص��ال��ة  ت�صلك  و���ص��وف  م��ب��ا���ص��رة،  للموظف 

بالت�صجيل ور�صالة خا�صة بالرمز �ل�صري.

موين  موبايل  يف  مبا�سرة  ح�سابي  اإ�ستخدام  ميكن  هل   •
بعد تفعليُه ؟

تفعيله  بعد  م��وين  موبايل  يف  ح�صابك  �إ�صتخد�م  ميكنك  نعم، 
مبا�صرة.

موين"؟ "موبايل  خدمة  يف  ح�سابي  رقم  هو  • ما 
رقم ح�صابك يف خدمة "موبايل موين" هو رقم موبايلك، ويتم 
�إ���ص��ت��خ��د�م��ُه ع��رب �ل��رم��ز �ل�����ص��ري �ل���ذي �صيتم ت��زوي��دك ب��ه عند 

�ل�صرت�ك يف �خلدمة.

ميكنني  فهل  باإ�سمي  م�سجل  الهاتف  رقم  يكن  مل  اإذا   •
اإ�ستخدام اخلدمة ؟

على  �حل�صول  �أج��ل  من  لكن  و  �خلدمة  �إ�صتخد�م  ميكنك  نعم، 
جميع �ملميز�ت يف�صل �أن يكون رقم �لهاتف با�صمك.
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• يف حال و�سول مبلغ اىل رقم هاتفي عرب خدمة موبايل 
موين فهل ميكنني �سحب املبلغ نقدًا؟

�أقرب نقطة للخدمة، و كما  نعم، ميكنك �صحب �ملبلغ نقد�ً من 
�أنه  حيث  نقد�ً  �صحبه  ع��دم  ح��ال  يف  �ملبلغ  من  �ل�صتفادة  ميكن 
باأمكانك �صد�د جميع �لتز�ماتك من فو�تري وم�صرتيات من �أي 

مكان ويف �أي وقت.

خدمة  يف   املبالغ  اي��داع  اأو  �سحب  اأ�ستطيع  اأي��ن  من   •
موين"؟ "موبايل 

�أق����رب ف���رع �أو مكتب ل��ك��اك ب��ن��ك �أو ع��رب وك��لئ��ن��ا ون��ق��اط  م��ن 
�خلدمة �ملعتمدين ) ملعرفة �ملزيد �دخل على  �لر�بط
https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/

)  SubPage/Mobile-Money

امل�سجل؟ والعميل  امل�سجل  غري  العميل  بني  الفرق  • ماهو 
�آيل مبجرد  ب�صكل  له  فتح ح�صاب  يتم  م�صجل  �لغري  �لعميل   o
�لعميل  لهذ�  وميكن  هاتفة،  رق��م  �ىل  م��ايل  مبلغ  �إ�صتقبال 

�إ�صتخد�م �خلدمة ب�صكل جزئي وب�صلحيات حمدودة.
�خلدمة  نقاط  �أح��د  ب��زي��ارة  ق��ام  من  وه��و  �مل�صجل  �لعميل   o
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على  �خل���دم���ة فيح�صل  ط��ل��ب  ت��ع��ب��ئ��ة من����وذج  �مل��ع��ت��م��دة ومت 
جميع مز�يا �خلدمة.

•  كيف ا�ستطيع احل�سول على �سقوف اعلى ومميزات اكرث 
حل�سابي يف موبايل موين؟

�أقرب فرع  �إذ� كنت عميل غري م�صجل فعليك �لت�صجيل عرب   o
للبنك �أو مركز معتمد . 

بنكي  ح�����ص��اب  ل��دي��ك  ي��وج��د  ل  و  م�صجل  عميل  ك��ن��ت  �إذ�   o
للح�صول  �ل��ب��ن��ك  ط���رف  ح�����ص��اب  ف��ت��ح  و  �لت�صجيل  فيمكنك 

على �صلحيات و �متياز�ت �أكرث
ملعرفة �ملزيد �دخل على  �لر�بط

https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/    
SubPage/Mobile-Money

موبايل  عرب  امل�سرفية  اخلدمات  اإ�ستخدام  ميكنني  • كيف 
موين؟

مبجرد و�صول �لرمز �ل�صري �إىل هاتف �لعميل بر�صالة ق�صرية 
)SMS(، فاأنه ميكنك �إ�صتخد�م �خلدمة عرب �لر�صائل �لق�صرية 

)SMS(، �أو حتميل �لتطبيق �خلا�س باخلدمة.
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اأو  موين  موبايل  خدمة  على  للح�سول  ر�سوم  هنالك  • هل 
عموالت عند اإ�ستخدام اخلدمات التي تت�سمنها؟

يف  م��وين   موبايل  خدمة  على  للح�صول  ر���ص��وم  هناك  لي�س  ل، 
�لوقت �حلايل، و ل حتت�صب حالياً �أي عمولت لأغلب �لعمليات 

و�إمنا هي جماناً.
ملعرفة �ملزيد �دخل على  �لر�بط  

https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/ 
   SubPage/Mobile-Money

خالل  من  عليها  احل�سول  ميكن  التي  اخلدمات  ماهي   •
خدمة النقد االلكرتوين )Mobile Money( ..؟

حممول هاتف  �إىل  حممول  هاتف  من  �لأمو�ل  حتويل   o
)�إر�صال و ��صتقبال �لأمو�ل وكافة �لتحويلت �ملالية(.

�لفو�تري كافة  �صد�د   o
)�لن��رتن��ت-�ل��ه��ات��ف �ل��ث��ات��ب-�ل��ك��ه��رب��اء- �مل��ي��اه – ف��و�ت��ري 

و�ل�صحن �لفوري ل�صركات �لهاتف �ملحمول(.
�للكرتوين. و�لدفع  �مل�صرتيات  �صد�د   o

)�صد�د كافة فو�تري �مل�صرتيات من �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�صتلزمات 
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من  وغ��ريه��ا  �حلكومية  و�مل��دف��وع��ات  و�لل��ك��رتون��ي��ة  �ملنزلية 
�ملعاملت �ملالية(.

�لر�صيد عن  �ل�صتعلم   o
�لعمليات  �آخر  تفا�صيل  عن  �ل�صتعلم   o

�للكرتوين بالربيد  ير�صل  تف�صيلي  ح�صاب  ك�صف  طلب   o
�ل�صري �لرمز  تغيري   o

موؤقت ب�صكل  �خلدمة  توقيف   o
)توقيف �خلدمة يف حالة �ل�صفر مثًل وملدة حمددة يتم �إعادة 

�لتفعيل �آلياً بعد �إنق�صاء �ملدة �ملحددة(
�لطارئ �لإيقاف   o

)خدمة �إيقاف �لهاتف يف حالة فقد�ن �لهاتف �ملحمول ويتم 
باإ�صتخد�م رقم �لهاتف �لبديل(

�لعمليات �إ�صعار�ت   o
)�إر�صال ر�صالة SMS لإ�صعار �لعميل بجميع عمليات �خل�صم 

و�لإ�صافة يف ح�صاب هاتفه �ملحمول(
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• ماهي اخلدمات التي ميكن للعميل غري امل�سجل اإ�ستخدامها 
عرب خدمة موبايل موين ؟

ميكن للعميل غري �مل�صجل باخلدمة �إ�صتقبال �لتحويلت �ملالية 
وب�صقوف  �ل�����ص��د�د  م��ث��ل  �خل���دم���ات  بع�س  و�ج�����ر�ء  ح�����ص��اب��ه  �ىل 

حمددة. ) ملعرفة �ملزيد �دخل على �لر�بط.
https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/

)SubPage/Mobile-Money

خدمة  ت�سغيل  تدعم  التي  االت�ساالت  �سركات  • ماهي 
موبايل موين؟

جميع �صركات �لت�صالت �ملزودة خلدمة �لهاتف �لنقال يف �ليمن 
يرجى  حليا ً منها  �لفاعل  وملعرفة  م��وين،  موبايل  خدمة  تدعم 

زيارة موقع �لبنك:
https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/

SubPage/Mobile-Money
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خدمات  يف  مفتوح  خ��ا���س  ح�ساب  ل��دي  �سيكون  ه��ل   •
موين"؟ "موبايل 

برقم  مرتبط  موين  موبايل  خدمة  يف  خا�س  ح�صاب  وهو  نعم، 
�آمن  ب�صكل  و�إ�صتخد�مها  �لأم��و�ل  حفظ  من  ميكنك  و  هاتفك، 

عرب �خلدمة.

خدمات  تدعم  املحمول  الهاتف  اأج��ه��زة  جميع  ه��ل   •
موين"؟ "موبايل 

نعم، كون �خلدمة ت�صتخدم عرب �لر�صائل �لن�صية SMS، وميكن 
�إ�صتخد�م �لتطبيق �خلا�س باخلدمة عرب �أي جهاز هاتف  �أي�صاً 

لديه نظام ت�صغيل Android ل�صتخد�م �خلدمة. 

موين" ؟ تطبيق"موبايل  هو  • ما 
ه���و ب��رن��ام��ج  ي��ع��م��ل ع��ل��ى �ل��ه��و�ت��ف �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي ت��دع��م ن��ظ��ام 
�إد�رة �خلدمات  �لعملء على  �لتطبيق  �لأندرويد  وي�صاعد هذ� 

�ملالية �خلا�صة بهم و�ملتاحة يف خدمات "موبايل موين".

موين" ؟ "موبايل  تطبيق  بتحميل  اأقوم  • كيف 
على  �إعتماد�ً  به  �خلا�س  �ملوقع  �أو  جوجل  متجر  زي��ارة  ميكنك 
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موين"  "موبايل  تطبيق  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث  �مل��ح��م��ول  هاتفك  ن��ظ��ام 
�خلا�س.

SMS لتحميل �لتطبيق
www.cacbank.com.ye

NET لتحميل �لتطبيق
https://play.google.com/store/apps/

details?id=cac.mobilemoney.app

�أو �لبحث عن تطبيق )موبايل موين( يف �جلوجل بلي

"موبايل  تطبيق  ال�ستخدام  نت  �سبكة  اإىل  اأحتاج  هل   •
موين" ؟

ميكنك �إ�صتخد�م تطبيق موبايل موين نت عرب �أي �صبكة �إنرتنت 
عمليات  �إ�صتخد�م  ميكنك  �إنرتنت  توفر  ع��دم  ح��ال  ويف  متاحة، 
�خلدمة عن طريق موبايل موين SMS )منط �لر�صائل �لن�صية 

.)SMS لق�صرية�



62

األسئلة الشائعة

من  الأمتكن  م�سريف  ح�ساب  ل��دي  يكون  اأن  يجب  هل   •
اإ�ستخدام خدمات "موبايل موين" ؟

و�أن رقم  �أن يكون لديك ح�صاب م�صريف، حيث  بال�صرورة  لي�س 
يف  لكن  و  م��وين  موبايل  خ��دم��ة  يف  ح�صابك  رق��م  ميثل  هاتفك 
حال �إمتلكك حل�صاب م�صريف ميكن �حل�صول على �صلحيات 

و �متياز�ت �أكرث.

ح�ساب  لديه  لي�س  �سخ�س  اإىل  حواله  اإر�سال  ميكن  هل   •
يف موبايل موين ؟

نعم، ميكنك �إر�صال حو�له من ح�صابك يف موبايل موين �إىل �أي 
�صخ�س غري م�صرتك يف �خلدمة و لديه رقم جو�ل لأحد مزودي 

�صركات �لت�صالت �ليمنية، وي�صبح عميل غري م�صجل.

• كيف ميكن االإيداع اإىل ح�سابي يف خدمة موبايل موين؟
ميكنك �إيد�ع �لنقود عن طريق �ليد�ع �ملبا�صر للمبلغ يف �حل�صاب 
�أو �أحد وكلئنا و نقاط �خلدمة  من �أحد فروع ومكاتب �لبنك 

�ملعتمدين.
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اأو  التحويل  عمليات  الإجراء  معينة  �سقوف  هناك  هل   •
ال�سداد عرب خدمة موبايل موين ؟

نعم هناك �صقوف يومية و�صهرية للعمليات �ملنفذة عرب �خلدمة، 
وتختلف بح�صب فئة �لعميل وما �ذ� كان �لعميل م�صجل �أو غري 

م�صجل،  ملعرفة �ملزيد �دخل على �لر�بط 
https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/

)SubPage/Mobile-Money

خدمة  فيه  املتوفر  هاتفي  فقدان  حال  يف  يحدث  ماذا   •
موبايل موين؟

طارئ"  "�إيقاف  ميزة  ��صتخدم  ع��رب  �خل��دم��ة  �إي��ق��اف  بامكانك 
باإ�صتخد�م رقم �لهاتف �لبديل �لذي �صجلته يف منوذج �ل�صرت�ك، 
ل�صتخد�مه يف مثل هذه �حلالت، و�إذ� مل يتوفر �لهاتف �لبديل 
يف ذلك �لوقت فيمكنك زيارة �أقرب نقطة ملزود �خلدمة �خلا�صة 
ب�صركة �لت�صالت �مل�صرتك بها وقطع �صريحة بدل فاقد، و�لذي 
مرتبطه  كونها  مطلقاً  �خل��دم��ة  �إ���ص��ت��خ��د�م  ع��دم  ل��ك  �صي�صمن 

بال�صريحة.
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ر�سيد  وج��ود  ب��دون  اخلدمة  اإ�ستخدام  اأ�ستطيع  هل   •
ات�سال يف الهاتف النقال؟

ٍ)SMS( ويتطلب توفر ر�صيد  ل، لكونها ت�صتخدم عرب ر�صائل 
كان  �ذ�  با�صتثناء  �لر�صائل،  �إر���ص��ال  من  تتمكن  حتى  �لهاتف  يف 
�خلدمة  ��صتخد�م  للعميل  ميكن  بالنرتنت  مرتبط  �لتطبيق 

بدون ر�صيد �ت�صال.  

الرمز  ن�سيان  اأو  فقدان  حال  يف  به  اأقوم  اأن  يجب  • ماذا 
ال�سري اخلا�س بخدمة موبايل موين ؟

�خل��دم��ة  ن��ق��اط  �أو  للبنك  مكتب  �أو  ف���رع  �أق����رب  زي����ارة  ميكنك 
�ملعتمدين، مع �أح�صار ما يثبت �لهوية �ل�صخ�صية و�صيتم منحك 
رمز �صري جديد �أو �لإت�صال على �لكول �صنرت بالأرقام �ملجانية 

�لتالية :
.GSM : 3033 CDMA :8003033

• هل ميكنني اإ�سافة رقم جوال اآخر بخدمة موبايل موين 
وربطه على نف�س الرقم امل�سرتك يف اخلدمة؟

ل، حيث و�ن كل رقم هاتف ميثل ح�صاباً م�صتقًل.
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• هل ميكنني اإ�ستخدام خدمة موبايل موين من جهاز نقال 
اآخر عن طريق كلمة ال�سر اخلا�سة بي ؟

بخدمة  �ملعرفة  �لرقم  �صريحة  تكون  �أن  ويجب  ذل��ك،  ميكن  ل 
موبايل موين موجودة يف جهاز �جلو�ل �ملر�د ��صتخد�م �خلدمة 

فيه.

• هل ميكن اإ�ستخدام ح�ساب موبايل موين من خارج اليمن؟
لديك  كانت  ح��ال  موين" يف  "موبايل  خدمة  ��صتخد�م  ميكنك 
�صلحيات �لت�صال �لدويل من �صركة �لت�صال �ملزودة للخدمة. 
ح�سابات  من  ي�سلني  الذي  التحويل  بكود  اأعمل  • ماذا 

اأخرى موبايل موين ؟ 
يجب عليك باإعادة �إر�صال �لكود �ىل 6464.

خدمة  اإ�ستخدام  ال�سركات  و  االعمال  لرجال  ميكن  • هل 
موبايل موين ل�سرف رواتب املوظفني ؟

موين،  موبايل  خ��دم��ات   من  �ل�صتفادة  لل�صركات   ميكن   نعم، 
ومن �صمنها خدمة �صرف �لر�تب.
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• كيف ميكن حماية و�سمان �سرية ح�ساب موبايل موين ؟
�آخ���ر، كما يجب  �صخ�س  �ل�صري لأي  �ل��رق��م  �إع��ط��اء  ع��دم  يجب 
تنفيذ  ت�صتخدمها عند  �لتي   SMS ر�صائل  �حلر�س على حذف 

�لعمليات يف خدمة موبايل موين.

خدمة  يف  بي  اخلا�س  ال�سري  الرمز  تغيري  ميكنني  هل   •
موبايل موين ؟ 

�أو عرب   SMS ر���ص��ائ��ل  ع��رب  �ل�����ص��ري  �ل��رم��ز  تغيري  نعم ميكنك 
�لتطبيق �خلا�س باخلدمة.

اآمن مع خدمة موبايل موين ؟ �ستكون مبكان  اأموايل  • هل 
�أم���ان ت��ام وذل���ك م��ن خ��لل �لت�صفري  �أم��و�ل��ك �صتكون يف  ن��ع��م، 

�لعايل �لذي تتمتع به خدمة موبايل موين.
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؟ موؤقتًا  موين  موبايل  خدمة  توقيف  ميكنني  • هل 
نعم ميكنك �إجر�ء عملية �ليقاف �ملوؤقت خلدمة موبايل موين 
وذلك عند عدم حاجتك للخدمة لأيام �أو �أ�صابيع حمددة، وذلك 
�آخ��ر، فما عليك �صوى حتديد عدد  �أو �أي ظرف  يف حالة �ل�صفر 
�لي����ام �مل����ر�د ت��وق��ي��ف �خل��دم��ة ف��ي��ه��ا، وب��ع��د ذل���ك �صيتم تفعيل 
�ىل  للرجوع  دون �حلاجة  ل�صتخد�مها جمدد�ً  تلقائياً  �خلدمة 

�لفرع �و نقاط �خلدمة.
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