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تعريف
الخدمة
خ��دم��ة ال�ن�ق��د االل �ك�ت�روين "موبايل موين" ه��ي و��س�ي�ل��ة دف��ع
ال�ك�ترون�ي��ة ج��دي��دة حت�ت��وي ع�ل��ى ب��اق��ة م��ن اخل��دم��ات املتميزة
وال�ف��ري��دة م��ن نوعها يقدمها ك��اك بنك بالتعاقد م��ع �شركات
االت���ص��االت يف اليمن ،حيث متكنكم ه��ذه اخل��دم��ة م��ن حتويل
وا�ستقبال الأم��وال وامت��ام الكثري من املعامالت املالية االخرى
وذل��ك بطريقة �سهلة و�آم�ن��ة و�سريعة ،وذل��ك ع�بر ح�ساب يتم
تفعيله مع رق��م هاتفك املحمول وه��و لي�س ح�ساب بنكي ولكن
ن �ظ��ام م ��ايل م��رت�ب��ط ب��رق��م ال �ه��ات��ف ،وك ��ل ذل ��ك ي�ت��م ع�بر عرب
الر�سائل الن�صية  ، SMSاو ع�بر التطبيق اخل��ا���ص باخلدمة
(كاك بنك موبايل موين) :
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مزايا الخدمة
٭ لي�س بال�ضرورة �أن يكون لديك ح�ساب بنكي ،و�إمنا يكفي فقط �أن
يكون لديك هاتف حممول لال�شرتاك يف اخلدمة.
٭ ميكنك �إر�سال و ا�ستقبال الأم��وال وكافة التحويالت املالية عرب
جوالك.
٭ �سداد كافة الفواتري (اجل��وال،ال�ه��ات��ف الثابت ،امل�ي��اه ،الكهرباء،
االنرتنت).
٭ و�سيلة دفع الكرتونية جديدة توفر الوقت واجلهد يف دفع فواتري
امل�شرتيات والر�سوم وغري ذلك.
٭ و�سيلة ال�ستالم املرتبات و دفع الر�سوم احلكومية.
٭ و�سيلة لتح�صيل اال�ستحقاقات املالية.
٭ ت���ض��م خ��دم��ه م��وب��اي��ل م ��وين جم�م��وع��ة وا� �س �ع��ة م��ن اخل��دم��ات
امل�صرفية من خالل تقنيه الر�سائل الق�صرية � SMSأو عرب
تطبيقات املوبايل.
٭ تتمتع بال�سرية العالية و�سهولة و�آم��ان ومراعاة اخل�صو�صية يف
ا�ستخدام اخلدمة.
٭ امكانية ا�ستخدام اخلدمة بفعالية وكفاءة من �أي مكان ويف �أي
وقت با�ستخدام جوالك وعلى مدار ال�ساعة.
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الخدمات المقدمة
عبر Mobile Money
من خالل الر�سائل الن�صية اىل موبايل موين ميكنك احل�صول على
اخلدمات التالية:
٭ حتويل الأم��وال من هاتف حممول �إىل هاتف حممول
�آخر.
(�إر�سال و ا�ستقبال الأموال وكافة التحويالت املالية).
٭ �سداد كافة الفواتري.
(االنرتنت-الهاتف الثابت-الكهرباء -املياه –فواتري وال�شحن
الفوري ل�شركات الهاتف املحمول).
٭ �سداد امل�شرتيات والدفع االلكرتوين.
(�سداد كافة فواتري امل�شرتيات من املواد الغذائية وامل�ستلزمات
امل�ن��زل�ي��ة واالل �ك�ترون �ي��ة وامل��دف��وع��ات احل�ك��وم�ي��ة وغ�يره��ا من
املعامالت املالية).
٭ اال�ستعالم عن الر�صيد.
٭ اال�ستعالم عن تفا�صيل �آخر العمليات .
٭ طلب ك�شف ح�ساب تف�صيلي ير�سل بالربيد االلكرتوين.
٭ تغيري الرمز ال�سري.
٭ توقيف اخلدمة ب�شكل م�ؤقت.
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(توقيف اخلدمة يف حالة ال�سفر مث ً
ال وملدة حمددة يتم �إعادة
التفعيل �آلياً بعد انق�ضاء املدة املحددة)
٭ الإيقاف الطارئ.
(خ��دم��ة �إي� �ق ��اف ال �ه��ات��ف يف ح��ال��ة ف �ق��دان ال �ه��ات��ف امل�ح�م��ول
با�ستخدام رقم الهاتف البديل).
٭ �إ�شعارات العمليات.
(�إر�سال ر�سالة  SMSلإ�شعار العميل بجميع عمليات اخل�صم
والإ�ضافة يف ح�ساب هاتفه املحمول)
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فئات عمالء
موبايل موني
• العميل امل�سجل:
وه��و م��ن ق��ام ب��زي��ارة �أح��د نقاط اخل��دم��ة املعتمدة ومت تعبئة
من ��وذج ط�ل��ب اخل��دم��ة ف ��أن��ه يح�صل ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل��زاي��ا التي
حتتويها اخلدمة.
• العميل الغري م�سجل:
يتم فتح ح�ساب له ب�شكل �آيل مبجرد ا�ستقبل مبلغ مايل اىل
رقم هاتفة ،وميكن لهذا العميل ا�ستخدام اخلدمة ب�شكل جزئي
وب�صالحيات حمدود.
تنبيه:
عزيزي العميل:
 �أن��ت امل���س��ؤول ع��ن اخل�سائر الناجتة ع��ن ع��دم حماية بياناتكال�شخ�صية �أو الرقم ال�سري.
 عليك الإل�ت��زام بالتعليمات الأمنية والن�صائح الإر�شادية التي�سيتم �إيرادها يف هذا الدليل.
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معلومات عامة
• يتم تقدمي خدمة موبايل موين من خالل رقم اخلدمة ()6464
جلميع م��زودي خدمة الهاتف املحمول والر�سائل الق�صرية يف
اليمن ،حيث يعتمد ه��ذا ال��رق��م عند �إر� �س��ال الر�سائل الق�صرية
جلميع �شركة االت�صاالت يف اليمن.

رقم اخلدمة الذي ير�سل اليه العميل جلميع �شركات االت�صاالت

6464
• الرمز ال�سري Pin

هو رﻗﻢ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ ارﻗﺎم ﻤﻳﻨﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ا�شرتاكة ﻲﻓ ﺧﺪﻣﺔ
موبايل موين وﻳ�ﺼﻞ اﻰﻟ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ر�ﺳﺎﻟﺔ ﻗ�ﺼﺮﻴة ﺗﺮ�ﺳﻞ
اﻰﻟ هاﺗﻔﻪ اﻤﻟﺤﻤﻮل  ،وﻻ ﻤﻳﻜﻦ �أن ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل موبايل
م��وين �إﻻ ب��ار�ﺳﺎل اﻟﻌﻤﻴﻞ ه��ذا اﻟﺮﻣﺰﻣﻦ هاتفه اﻤﻟﺤﻤﻮل اﻤﻟ�ﺴﺠﻞ
ﻲﻓ اﺨﻟﺪﻣﺔ وﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ �ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮ�ﺿﻴﺤﻬﺎ الحقا ( ،و�ﻷﻏﺮا���ض
ﺗ�ﺴﻬﻴﻞ �ﺷﺮح ﻃﺮق اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام �ﺳﻨﻔﺮﺘ�ض ﻲﻓ هذا اﻟﺪﻟﻴﻞ �أن الرمز
ال�سري هو .)1111
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تنبيه:
ين�صح بعدم م�شاركة بيانات الرقم ال�سري مع �أي �شخ�ص وعدم
تخزينه بطريقة ي�سهل قراءته من قبل �شخ�ص �آخر  ،كما ين�صح
بتغيري الرقم ال�سري ب�شكل دوري ويف حاالت الإ�شتباه.
• رمز الكود . Code
ه��و رم��ز خ��ا���ص بالعمليات امل��ال�ي��ة وم�ك��ون م��ن � 7أرق ��ام ﻳﺮ�ﺳﻞ �إﻰﻟ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ (�سحب� ،إي��داع ،حتويل ،مدفوعات
او م�شرتيات) وﻳﺘﻐﺮﻴهذا اﻟﺮﻣﺰ ﻣﻊ كل ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻳ�ﺴﺘﺨﺪم ﻤﻟﺮة واﺣﺪة
ﻓﻘﻂ وخالل فرتة زمنية حمددة ﻟﻐﺮ�ض تنفيذ العملية من ﺧﻼل
ابالغ الطرف الآخر بهذا الكود ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ �ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮ�ﺿﻴﺤﻬﺎ الحقاً.
• رمز الت�أكيد . OTP
هو رقم مكون من �أربعة �أرقام ير�سل �إىل العميل عند طلبه تنفيذ
عملية تتطلب خ�صم مبلغ من ح�ساب العميل ويتغري هذا الرمز مع
كل عملية وي�ستخدم ملرة واحدة فقط لغر�ض الت�أكد من موافقة
العميل على تنفيذ العملية م��ن خ�لال �إع ��ادة �إر��س��ال ه��ذا الرمز
خ�لال م��دة معينة من ا�ستالمه وبالطرق التي �سيتم تو�ضيحها
الحقاً( ،ولأغرا�ض ت�سهيل �شرح طرق اال�ستخدام �سنفرت�ض خالل
هذا الدليل �أن رمز الت�أكيد هو .)1234
تنبيه:
قبل �إر�سال رمز الت�أكيد يجب الت�أكد من تفا�صيل العملية وبياناتها
قبل تنفيذها.
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او ً
ال الخدمات المالية
 -1خدمة التحويل من هاتف �إىل هاتف �آخ��ر (ح��واالت
�إلكرتونية).
ه��ذه اﺨﻟﺪﻣﺔ ﻤﺗﻜﻨﻚ ﻣﻦ ﺤﺗﻮﻳﻞ �أﻣﻮال ��ك ﻣﻦ هاتفك اىل اي
هاتف �أخ��ر �سواء ك��ان م�شرتك بخدمة موبايل م��وين او غري
م�شرتك باخلدمة عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 TFRم�سافة الرمز ال�سري م�سافة الرقم املحول له م�سافة املبلغ املراد حتويله

�أو
حتويل م�سافة الرمز ال�سري م�سافة الرقم املحول له م�سافة املبلغ املراد حتويله

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• ي �ق��وم ال�ن�ظ��ام ب��ال��رد ع�ل�ي��ك ب��ر��س��ال��ة حت �ت��وي ع�ل��ى ك��ود
التحويل املكون من �سبعة ارقام.
• يتم ار�سال هذا الكود اىل ال�شخ�ص املحول له ،وتتم عملية
التحويل فور ادخاله للكود وار�سالة اىل رقم اخلدمة.
• يقوم النظام بالرد عليك م�ؤكداً جناح عملية التحويل
ويو�ضح رقم مرجع العملية.
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مثال:
(حتويل مبلغ  10000ريال ل�شخ�ص �آخر �سواء كان م�شرتك يف
اخلدمة او ال ،ونفرت�ض ان رقمة )*******77
ر�سالة التحويل:
TFR 1111 77******* 10000
�أو

حتويل 10000 77******* 1111
 ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻴﻚ بكود التحويل املكون من �سبعة ارقام. يتم اع�ط��اء ه��ذا ال�ك��ود اىل ال�شخ�ص امل�ح��ول ل��ه ،وت�ت��م عمليةالتحويل فور ادخال املحول له للكود وار�سالة اىل رقم اخلدمة.
تنبيه:
 يجب الت�أكد من رقم هاتف املحول �إليه عند ار�سال الر�سالة. البنك ي�ضع �سقوف وح��دود ملبالغ التحويل امل�سموح بها خاللاليوم الواحد.
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-2خدمة ال�سحب (ال�سحب النقدي من ر�صيدك يف موبايل
موين)
متكنك ه��ذه اخلدمة من �سحب ام��وال��ك امل��وج��ودة يف ح�سابك
ب�خ��دم��ة م��وب��اي��ل م ��وين ن �ق��داً م��ن ف ��روع ال�ب�ن��ك او اي وك�ي��ل
للخدمة ،عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 CWم�سافة الرمز ال�سري م�سافة املبلغ املراد �سحبه

�أو
�سحب م�سافة الرمز ال�سري م�سافة املبلغ املراد �سحبه

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على كود ال�سحب
املكون من �سبعة ارقام.
• يتم اعطاء ه��ذا الكود ملوظف ال�صندوق وا�ستالم املبلغ
نقداً.
• يقوم النظام بالرد عليك م��ؤك��داً جن��اح عملية ال�سحب
ويو�ضح رقم مرجع العملية.
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مثال:
(�سحب مبلغ  10000ريال)
ر�سالة ال�سحب:
CW 1111 10000
�أو

�سحب 10000 1111

 ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻴﻚ بكود ال�سحب املكون من �سبعة ارقام. يتم اعطاء هذا الكود اىل ال�شخ�ص ملوظف ال�صندوق يف البنك اوالوكيل وا�ستالم املبلغ نقداً.
تنبيه:
 ال ي�ستطيع العميل �سحب االموال نقدا اال اذا كان عميل م�سجلبياناته م�سبقا لدى فروع البنك او احد وكالء اخلدمة.
� -ضرورة �إ�صطحاب البطاقة ال�شخ�صية عند عملية ال�سحب.
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 -3خدمة الإيداع (الإيداع النقدي اىل ر�صيدك يف موبايل
موين)
متكنك هذه اخلدمة من الإيداع النقدي اىل ح�سابك يف خدمة
م��وب��اي��ل م��وين ع�بر ف ��روع ال�ب�ن��ك او اي وك�ي��ل ل�ل�خ��دم��ة ،عرب
اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 DPم�سافة الرمز ال�سري م�سافة املبلغ املراد �إيداعه

�أو
�إيداع م�سافة الرمز ال�سري م�سافة املبلغ املراد �إيداعه

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على كود الإيداع
املكون من �سبعة ارقام.
• يتم اعطاء ه��ذا الكود ملوظف ال�صندوق وت�سليم املبلغ
نقداً له.
• يقوم النظام ب��ال��رد عليك م��ؤك��داً جن��اح عملية الإي��داع
ويو�ضح رقم مرجع العملية.
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مثال:
(�إيداع مبلغ  10000ريال)
ر�سالة الإيداع:
DP 1111 10000
�أو

�إيداع 10000 1111

 ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻴﻚ بكود الإيداع املكون من �سبعة ارقام. يتم اعطاء هذا الكود اىل موظف ال�صندوق يف البنك او الوكيلوايداع املبلغ نقداً.
تنبيه:
 يجب على العميل غ�ير امل�سجل اال� �ش�تراك و ت�سجيل بياناتهال�شخ�صية ملرة واحدة يف احد فروع البنك او وكالء اخلدمة حتى
يتمكن من االيداع يف اي وقت.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

ثانيًا :خدمات المدفوعات
 -1خدمة �سداد فواتري الهاتف املحمول
هذه اﺨﻟﺪﻣﺔ ﻤﺗﻜﻨﻚ ﻣﻦ �ﺳﺪاد ﻓﺎﺗﻮرة �أي هاتف ﺤﻣﻤﻮل جلميع
�شركات الإت���ص��االت العامله يف اليمن ﺧ�ﺼم �اً ﻣﻦ ﺣ�ﺴﺎﺑﻚ ﻲﻓ
موبايل موين ،عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 Mم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف املحمول املراد �سداد فاتورته

�أو
موبايل م�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف املحمول املراد �سداد فاتورته

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على تفا�صيل
الفاتورة ورمز الت�أكيد.
• يتم الرد بر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
رمز الت�أكيد م�سافة املبلغ املراد �سداده
• يقوم النظام بالرد عليك م�ؤكداً جناح العملية ويو�ضح
رقم مرجع العملية.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

مثال:
(�سداد هاتف حممول مببلغ  1000ريال)
ر�سالة اال�ستعالم:
*******M 1111 77
�أو

موبايل 77******* 1111
ر�سالة الت�أكيد:
1234 1000

تنبيه:
 ل�سداد فاتورة العميل نف�سة ال داعي لكتابة رقم الهاتف. جميع ارق��ام مي��ن موبايل ��س��واء ال��دف��ع امل�سبق او الفواتري يتم�سدادها بنف�س الطريقة.
 ل�سداد الفاتورة بالكامل يتم ار�سال رمز الت�أكيد فقط. ي��رج��ى ال�ت��أك��د م��ن تفا�صيل العملية قبل تنفيذها حتى اليتمحدوث �أي خط�أ.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

 -2خدمة ال�شحن الفوري
ه��ذه اخل��دم��ة متكنك م��ن ال�شحن ال�ف��وري للهواتف بالفئات
التي تقدمها �شركات االت�صاالت (�سب�أفون� ،أم تي �أن ،واي) ،عرب
اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 Rم�سافة الرمز ال�سري م�سافة فئة الكرت املراد �شرا�ؤه م�سافة رقم الهاتف املراد �سداده

�أو
�شحن م�سافة الرمز ال�سري م�سافة فئة الكرت املراد �شرا�ؤه م�سافة رقم الهاتف املراد �سداده

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على نوع الكرت
وقيمته بالريال ورمز الت�أكيد.
• لت�أكيد ال�شراء ،يتم الرد بر�سالة ن�صية حتتوي على (رمز
الت�أكيد) فقط.
• يقوم النظام بالرد عليك م�ؤكداً جناح العملية ويو�ضح
رقم مرجع العملية.
• ت�صل ر�سالة اخرى اىل الرقم الذي قمت بتعبئة ر�صيده
حتوي الفئة التي متت التعبئة بها.
22

دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

مثال:
(�شراء كرت �شحن  MTNمن فئة )830
ر�سالة ال�شراء:
*******R 1111 830 73
�أو
�شحن 73******* 830 1111

ر�سالة الت�أكيد:
1234

تنبيه:
 ت�ضاف  % 16.5من فئة الكرت (�ضريبة مبيعات) لتحديد �سعرالكرت.
 عند تعبئة ر�صيد هاتفك الذي فيه خدمة املوبايل موين ال داعيلكتابة رقم املوبايل.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

 -3خدمة �سداد فواتري الهاتف الثابت
ه��ذه اخلدمة متكنك من �سداد فاتورة �أي هاتف ثابت باملبلغ
ال ��ذي حت ��دده خ���ص�م�اً م��ن ح���س��اب��ك يف م��وب��اي��ل م ��وين  ،عرب
اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 Tم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد فاتورته م�سبوق ًا مبفتاح املدينة

�أو

هاتف م�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد فاتورته م�سبوق ًا مبفتاح املدينة

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على تفا�صيل
الفاتورة ورمز الت�أكيد.
• يتم الرد بر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
رمز الت�أكيد م�سافة املبلغ املراد �سداده
• يقوم النظام ب��ال��رد عليك م ��ؤك��داً جن��اح عملية ال�سداد
ويو�ضح رقم مرجع العملية
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

مثال:
(ل�سداد فاتورة هاتف ثابت مببلغ  2500ريال)
ر�سالة اال�ستعالم:
*******T 1111 0
�أو
هاتف 0******* 1111

ر�سالة الت�أكيد:
1234 2500

تنبيه:
 -يرجى الت�أكد من العملية قبل تنفيذها حتى اليحدث �أي خلل.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

 -4خدمة �سداد االنرتنت ()ADSL
ه��ذه اخل��دم��ة متكنك م��ن � �س��داد اال� �ش�ت�راك يف خ��دم��ة �سوبر
مين نت ( )ADSLبقيمة اال�شرتاك ال�شهري امل�ستحقة مببلغ
اال�شرتاك كام ً
ال (ال�سداد اجلزئي مو�ضح يف الفقرة التالية)
خ�صماً من ح�سابك يف موبايل موين  ،عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
ً
م�سبوقا مبفتاح املدينة
 NETم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد ا�شرتاكه بالإنرتنت

�أو

نت م�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد ا�شرتاكه بالإنرتنت م�سبوق ًا مبفتاح املدينة

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على رقم الهاتف
ال��ذي طلبت ��س��داد ا��ش�تراك االن�ترن��ت ل��ه ومبلغ اال��ش�تراك
ال �� �ش �ه��ري ور� �ص �ي��د االن�ت�رن ��ت امل�ت�ب�ق��ي ل��دي��ك م ��ن وح ��دات
االنرتنت (جيجا بايت) ورمز الت�أكيد.
• ل�ت��أك�ي��د ال���س��داد ي�ت��م ال ��رد ب��ر��س��ال��ة حت�ت��وي ع�ل��ى (رم��ز
الت�أكيد) فقط.
• يقوم النظام ب��ال��رد عليك م ��ؤك��داً جن��اح عملية ال�سداد
ويو�ضح رقم مرجع العملية
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

مثال:
(�سداد فاتورة انرتنت )ADSL
ر�سالة التحويل:
*******NET 1111 0
�أو
نت 0******* 1111

ر�سالة الت�أكيد:
1234

تنبيه:
بالإمكان �إدخ��ال الهاتف املحمول ويتم �سداد باقات من الهاتف
املحمول ( نت الهاتف ).
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 -5خدمة ال�سداد اجلزئي للإنرتنت
هذه اخلدمة متكنك من �سداد اال�شرتاك يف خدمة �سوبر مين
نت ( )ADSLجزئياً خ�صماً من ح�سابك يف موبايل موين مع
�إع��ادة خدمة االنرتنت ف��ور عملية الت�سديد ، .عرب اخلطوات
التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
ً
م�سبوقا مبفتاح املدينة
 NETم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد ا�شرتاكه جزئيا بالأنرتنت

�أو

ً
م�سبوقا مبفتاح املدينة
نت م�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف الثابت املراد �سداد ا�شرتاكه جزئيا بالأنرتنت

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على رقم الهاتف
الذي طلبت ال�سداد اجلزئي للأنرتنت له ومبلغ اال�شرتاك
ال �� �ش �ه��ري ور� �ص �ي��د االن�ت�رن ��ت امل�ت�ب�ق��ي ل��دي��ك م ��ن وح ��دات
االنرتنت (جيجا بايت) ورمز الت�أكيد.
• لت�أكيد ال�سداد يتم الرد بر�سالة حتتوي على
رمز الت�أكيد م�سافة املبلغ املراد �سداده
• يقوم النظام ب��ال��رد عليك م ��ؤك��داً جن��اح عملية ال�سداد
ويو�ضح رقم مرجع العملية.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

مثال:
(ال�سداد اجلزئي من فاتورة االنرتنت )ADSL
ر�سالة اال�ستعالم:
*******NET 1111 0
�أو
نت 0******* 1111

ر�سالة الت�أكيد:
1234 600
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

 -6خدمة �سداد فواتري الكهرباء
هذه اخلدمة متكنك من �سداد فاتورة الكهرباء امل�ستحقة مببلغ
الفاتورة كام ً
ال (ال ي�سمح بال�سداد اجلزئي) خ�صماً من ح�سابك
يف موبايل موين  ،عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 Eم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم املنطقة املو�ضح يف الفاتورة م�سافة رقم امل�شرتك املو�ضح يف الفاتورة

�أو
كهرباء م�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم املنطقة املو�ضح يف الفاتورة م�سافة رقم امل�شرتك املو�ضح يف الفاتورة

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على تفا�صيل
الفاتورة ورمز الت�أكيد.
• لت�أكيد ال�سداد يتم الرد بر�سالة ن�صية حتتوي على (رمز
الت�أكيد) فقط.
• يقوم النظام ب��ال��رد عليك م ��ؤك��داً جن��اح عملية ال�سداد
ويو�ضح رقم مرجع العملية.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

مثال:
(�سداد فاتورة كهرباء يف �أمانة العا�صمة املنطقة الرابعة)
ر�سالة اال�ستعالم:
******* E 1111 14
�أو
كهرباء ******* 14 1111

ر�سالة الت�أكيد:
1234

تنبيه:
رق��م امل���ش�ترك ي�ت��م احل���ص��ول عليه م��ن ف��ات��ورة ال�ك�ه��رب��اء امل��راد
�سدادها.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

 -7خدمة �سداد فواتري املياه.
ه��ذه اخلدمة متكنك من �سداد ف��ات��ورة املياه امل�ستحقة مببلغ
الفاتورة كام ً
ال �أو جزئياً خ�صماً من ح�سابك يف موبايل موين،
عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 Wم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم االتفاقية املو�ضح يف الفاتورة

�أو
مياه م�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم االتفاقية املو�ضح يف الفاتورة

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على تفا�صيل
الفاتورة ورمز الت�أكيد.
• يتم الرد بر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
رمز الت�أكيد م�سافة املبلغ املراد �سداده بالريال اليمني
• يقوم النظام ب��ال��رد عليك م ��ؤك��داً جن��اح عملية ال�سداد
ويو�ضح رقم مرجع العملية.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

مثال:
(�سداد فاتورة مياه مببلغ  1300ريال)
ر�سالة اال�ستعالم:
******* W 1111
�أو
مياه ******* 1111

ر�سالة الت�أكيد:
1234 1300

تنبيه:
رقم االتفاقية يتم احل�صول عليه من فاتورة املياه املراد �سدادها.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

 -8خدمة املدفوعات (�سداد امل�شرتيات)
مت�ك�ن��ك ه ��ذه اخل��دم��ة م��ن � �س��داد ك��اف��ة امل���ش�تري��ات م��ن امل ��واد
ال�غ��ذائ�ي��ة وامل���س�ت�ل��زم��ات امل�ن��زل�ي��ة واالل �ك�ترون �ي��ة وامل��دف��وع��ات
احلكومية وغريها من املعامالت املالية ،عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 PAYم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم النقطة م�سافة املبلغ املتوقع �صرفه

�أو
دفع م�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم النقطة م�سافة املبلغ املتوقع �صرفه

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك بر�سالة حتتوي على كود ال�شراء
املكون من �سبعة ارقام.
• يتم اعطاء ه��ذا الكود ملوظف احل�سابات (الكا�شري) يف
ال�سوبر م��ارك��ت او غ�يره و��س��وف يتم خ�صم مبلغ ال�ف��ات��ورة
فقط حتى ان كان املبلغ املتوقع �صرفه اكرث.
• يقوم النظام ب��ال��رد عليك م ��ؤك��داً جن��اح عملية ال�شراء
ويو�ضح رقم مرجع العملية.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

مثال:
(�شراء ب�سقف اق�صاه مبلغ  25000ريال)
ر�سالة العملية:
PAY 1111 ****** 25000
�أو
دفع 25000 ****** 1111

 ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻴﻚ بكود ال�شراء املكون من �سبعة ارقام. -يتم اعطاء هذا الكود موظف احل�سابات (الكا�شري).

تنبيه:
.1ع�ن��د جت��اوز ال�سقف امل�ف�تر���ض يجب على العميل طلب رمز
جديد ببقية املبلغ.
 .2اذا بلغت فاتورة امل�شرتيات اقل من املبلغ املتوقع �صرفه �سوف
يتم خ�صم مبلغ فاتورة امل�شرتيات "فقط" فال داعي للقلق.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

ثالثًا :خدمات الحساب
 -1خدمة اال�ستعالم عن ر�صيد احل�ساب
متكنك هذه اخلدمة من معرفة الر�صيد املتاح لال�ستخدام يف
ح�سابك موبايل موين.
عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 BALم�سافة الرمز ال�سري

�أو
ر�صيد م�سافة الرمز ال�سري

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• ي �ق��وم ال �ن �ظ��ام ب��ال��رد ع�ل�ي��ك م��و� �ض �ح �اً ال��ر� �ص �ي��د امل �ت��اح
لال�ستخدام.
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

مثال:
(لال�ستعالم عن الر�صيد)
ر�سالة اال�ستعالم:
BAL 1111
�أو

ر�صيد 1111
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دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

 -2خدمة معرفة تفا�صيل العمليات
متكنك هذه اخلدمة من اال�ستعالم عن اخر اربع عمليات قام
بها العميل.
عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 LTRم�سافة الرمز ال�سري

�أو
تفا�صيل م�سافة الرمز ال�سري

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك مو�ضحاً اخر اربع عمليات قمت
بها.
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مثال:
(ملعرفة تفا�صيل العملية)
ر�سالة اال�ستعالم:
LTR 1111
�أو

تفا�صيل 1111
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 -3خدمة تغيري الرمز ال�سري
ميكن م��ن خ�لال ه��ذه اخل��دم��ة تغيري ال��رم��ز ال�سري اخلا�ص
بالعميل اىل �أي رمز يختاره العميل.
عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 PINم�سافة الرمز ال�سري ال�سابق م�سافة الرمز ال�سري اجلديد

�أو
�سري م�سافة الرمز ال�سري ال�سابق م�سافة الرمز ال�سري اجلديد
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مثال:
(لتغيري الرمز ال�سري من  1111اىل )2222
منوذج الر�سالة:
PIN 1111 2222
�أو

�سري 2222 1111

تنبيه:
ين�صح بعدم م�شاركة بيانات الرقم ال�سري مع �أي �شخ�ص وعدم
تخزينه بطريقة ي�سهل قراءته من قبل �شخ�ص �آخر  ،كما ين�صح
بتغيري الرقم ال�سري ب�شكل دوري ويف حاالت الإ�شتباه.

41

دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

 -4خدمة طلب ك�شف ح�ساب عرب الربيد االلكرتوين
متكنك ه��ذه اخل��دم��ة م��ن معرفة تفا�صيل العمليات ال�ت��ي مت
قيدها يف ح�سابك موبايل م��وين خ�لال ف�ترة �أق�صاها  15يوم
ما�ضية من خالل ك�شف ح�ساب ير�سل �إليك عن طريق الربيد
االلكرتوين (الإمييل) الذي حتدده انت ،عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 EMم�سافة الرمز ال�سري م�سافة عدد الأيام املطلوبه م�سافة الإمييل املراد �إر�سال ك�شف احل�ساب �إليه

�أو
امييل م�سافة الرمز ال�سري م�سافة عدد الأيام املطلوبه م�سافة الإمييل املراد �إر�سال ك�شف احل�ساب �إليه

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك مو�ضحاً �أنه مت الإر�سال.
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مثال:
(لنفر�ض العميل يريد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎ�ﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ل  8ايام م�ضت)
منوذج الر�سالة:
EM 1111 8 anybody@hotmail.com
�أو

امييل anybody@hotmail.com 8 1111
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 -5خدمة توقيف اخلدمة م�ؤقت َا
ﻤﺗﻜﻨﻚ هذه اﺨﻟﺪﻣﺔ ﻣﻦ توقيف اخلدمة لفرتة معينة يحددها
العميل الي �سبب وب�ع��د ان�ق���ض��اء ه��ذه ال �ف�ترة ت�ع��ود اخل��دم��ة
تلقائيا ،عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 STOPم�سافة الرمز ال�سري م�سافة عدد �أيام التوقيف

�أو
توقيف م�سافة الرمز ال�سري م�سافة عدد �أيام التوقيف

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك جناح العملية.
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مثال:
(لنفر�ض العميل يريد ال�سفر خارج البالد ملدة  20يوم)
منوذج الر�سالة:
STOP 1111 20
�أو

توقيف 20 1111

تنبيه:
اذا اراد ال�ع�م�ي��ل اع ��ادة اخل��دم��ة ق�ب��ل امل ��دة امل �ح��ددة ي�ج��ب عليه
احل�ضور اىل اقرب فرع من فروع البنك او وكالئه.
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 -6خدمة �أ�ضافة رقم الهوية
متكنك هذه اخلدمة من ادخال رقم الهوية ال�شخ�صية للعمالء
غري امل�سجلني ،عرب اخلطوات التالية:
• يتم �إن�شاء ر�سالة ن�صية بال�صيغة التالية:
 IDم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهوية

�أو
هوية م�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهوية

• ثم يتم �إر�سال الر�سالة �إىل رقم خدمة موبايل موين.
• يقوم النظام بالرد عليك جناح العملية.

مثال:
(لنفر�ض العميل يريد ادخال رقم الهوية اخلا�صة به ،بافرتا�ض ان
رقمها )100000002
منوذج الر�سالة:
ID 1111 100000002
�أو

هوية 100000002 1111
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ملخص رسائل االستخدام
لخدمات موبايل موني

او ًال :اخلدمات املالية

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
(  TFRاو حتويل)
خدمة ال�سحب.
(  CWاو �سحب)

ثاني ًا :خدمات املدفوعات

خدمة �سداد فواتري
الهاتف املحمول.
( Mاو موبايل)
خدمة ال�شحن الفوري
(MTN,Y,
)Sabafon
( Rاو �شحن)
خدمة �سداد فواتري
الهاتف االر�ضي.
( Tاو هاتف)

 TFRم�سافة الرمز ال�سري م�سافة الرقم املحول
له م�سافة املبلغ املراد حتويله
TFR 1111 77******* 00000
 CWم�سافة الرمز ال�سري م�سافة املبلغ املراد
�سحبه
CW 1111 00000
 DPم�سافة الرمز ال�سري م�سافة املبلغ املراد
�إيداعة
DP 1111 00000
 Mم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف
املحمول املراد �سداد فاتورته
*******M 1111 77
 Rم�سافة الرمز ال�سري م�سافة فئة الكرت املراد
�شرا�ؤه م�سافة رقم الهاتف املراد �سدادة
*******R 1111 830 73
 Tم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف
الثابت املراد �سداد فاتورته م�سبوقاً مبفتاح املدينة
*******T 1111 0

يتم ابالغ املحول
اليه بكود التحويل
يتم ابالغ موظف
البنك او الوكيل
بكود ال�سحب
يتم ابالغ املحول
الية بكود التحويل
رمز الت�أكيد م�سافة
املبلغ
(**** )0000

رمز الت�أكيد
فقط
(****)

جم����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ان���� ًا

خدمة الإيداع.
(  DPاو ايداع)

ر�سالة طلب اخلدمة

ر�سالة الت�أكيد

الر�سوم

ا�سم اخلدمة والرمز

�صيغة كتابة الر�سائل SMS

رمز الت�أكيد
م�سافة املبلغ
(**** )0000
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خدمة �سداد النت.
( NETاو نت)
ثاني ًا :خدمات املدفوعات

خدمة �سداد
فواتري املياة.
(  Wاو مياه)
خدمة املدفوعات
(�سداد امل�شرتيات)
(  PAYاو دفع)

ً
ثالثا :خدمات احل�ساب

خدمة اال�ستعالم
عن الر�صيد
احل�ساب.
( BALاو ر�صيد)

 NETم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهاتف
الثابت املراد �سداد ا�شرتاكه بالإنرتنت م�سبوقاً
مبفتاح املدينة

رمز الت�أكيد فقط
يف حال �سداد كامل
املبلغ او رمز الت�أكيد
م�سافة املبلغ يف حال
ال�سداد اجلزئي
(**** )0000

 Eم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم املنطقة
املو�ضح يف الفاتورة م�سافة رقم امل�شرتك املو�ضح
يف الفاتورة
E 1111 00 0000
 Wم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم االتفاقية
املو�ضح يف الفاتورة

رمز الت�أكيد فقط
(****)

*******NET 1111 0

W 1111 000
 PAYم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم النقطة
م�سافة املبلغ املتوقع �صرفه
PAY 1111 00 0000

رمز الت�أكيد م�سافة
املبلغ
(**** )0000
يتم ابالغ موظف
الكا�شري بكود
ال�شراء

 BALم�سافة الرمز ال�سري
Bal 1111

ال يوجد

جم����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ان���� ًا
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خدمة �سداد
الكهرباء.
(  Eاو كهرباء)

ر�سالة طلب اخلدمة

الر�سوم

ا�سم اخلدمة والرمز

�صيغة كتابة الر�سائل SMS

ر�سالة الت�أكيد

دليل استخدام موبايل موني للمشتركين

ثالث ًا :خدمات احل�ساب

خدمة طلب ك�شف
ح�ساب عرب الربيد
االلكرتوين.
( EMاو امييل)
خدمة توقيف
اخلدمة م�ؤقتاً
( STOPاو توقيف)
خدمة �إ�ضافة رقم
الهوية.
( IDاو هوية)

 LTRم�سافة الرمز ال�سري
LTR 1111

ال يوجد

 PINم�سافة الرمز ال�سري ال�سابق م�سافة الرمز
ال�سري اجلديد
PIN 1111 2222
 EMم�سافة الرمز ال�سري م�سافة عدد الأيام
املطلوبه م�سافة الإمييل املراد �إر�سال ك�شف
احل�ساب �إليه

ال يوجد

ال يوجد

EM 1111 15 anybody@hotmail.com
 STOPم�سافة الرمز ال�سري م�سافة عدد الأيام
التوقيف
STOP 1111 15

ال يوجد

جم����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ان���� ًا

خدمة معرفة
تفا�صيل احل�ساب
( LTRاو تفا�صيل)
خدمة تغيري
الرمز ال�سري.
( PINاو ر�صيد)

ر�سالة طلب اخلدمة

ر�سالة الت�أكيد

الر�سوم

ا�سم اخلدمة والرمز

�صيغة كتابة الر�سائل SMS

 IDم�سافة الرمز ال�سري م�سافة رقم الهوية
ID 1111 100000002

ال يوجد

دليل الرموز امل�ستخدمة:
الرمز ال�سري ، 1111 :رمز الت�أكيد ، **** :املبلغ ، 00000 :عدد الإيام15:
فئة كرت ال�شحن  ، 830:رقم امل�شرتك او رقم النقطة او رقم الإتفاقية 00 :
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تنبيه:
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األسئلة الشائعة

أسألني عن خدمة النقود
االلكترونية «موبايل موني»
• ما هي خدمة النقد االلكرتوين (.. )Mobile Money؟
ه��ي خدمة الكرتونية متكنك م��ن حتويل وا�ستقبال و �سحب
الأموال وت�سديد التزاماتك من فواتري وم�شرتيات من �أي مكان
ويف �أي وق��ت ،وب��دون فتح ح�ساب بنكي و�إمن��ا عرب رق��م جوالك
وبا�ستخدام ر�سائل � SMSأو عرب التطبيقات اخلا�صة باخلدمة.
• ما هو الفرق بني خدمة موبايل موين وخدمة كاك
موبايلي ؟
خدمة ك��اك موبايل تتطلب وج��ود ح�ساب بنكي للح�صول على
اخل��دم��ة وا�ستخدامها ،بينما خدمة موبايل م��وين ال يتطلب
وج��ود ح�ساب بنكي ويكفي ان ي�ك��ون العميل ل��دي��ه رق��م هاتف
ال�ستخدام اخلدمة.
• هل يوجد �أكرث من تطبيق ملوبايل موين ؟
نعم تطبيق خا�ص بالإفراد و �أخر خا�ص بالتجار.
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• من ميكنهُ ا�ستخدام خدمات "موبايل موين" ؟
جميع فئات املجتمع ميكنهم اال�ستفادة من خدمات "موبايل
موين".
• كيف ميكن اال�شرتاك بخدمات "موبايل موين" ؟
ميكن اال�شرتاك بخدمات "موبايل موين"من خالل طريقتني:
 oالطريقة االوىل  :اال�شرتاك عرب نقاط اخلدمة املعتمدة
للت�سجيل
يتم ذلك من خالل طلب اخلدمة و الت�سجيل من �أي فرع �أو
مكتب للبنك �أو �أحد وكالئنا املعتمدين �أو �أحد نقاط اخلدمة
املعتمدة وتعبئة منوذج طلب اال�شرتاك يف اخلدمة مع �إح�ضار
الهوية الوطنية.
 oالطريقة الثانيه  :اال�شرتاك �آلياً يف اخلدمة
وي�ت��م ذل��ك مب�ج��رد ا��س�ت�لام العميل لأي حت��وي��ل م��ايل يتم
�آل�ي�اً فتح ح�ساب غري م�سجل للعميل وت�صل ل� ُه ر�سالة �إىل
هاتفه املحمول بالرمز ال�سري اخلا�ص به والذي من خالله
ي�ستطيع �إ� �س �ت �خ��دام اخل��دم��ة ع�ب�ر ر� �س��ائ��ل � SMSأو عرب
تطبيقات اخلدمة.
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• كم �أحتاج من الوقت لتفعيل خدمة "موبايل موين" ؟
�سيتم تفعيل اخلدمة بعد تعبئة منوذج طلب اال�شرتاك وت�سليم ُه
للموظف م�ب��ا��ش��رة ،و� �س��وف ت�صلك ر��س��ال��ة اىل ج��وال��ك تفيد
بالت�سجيل ور�سالة خا�صة بالرمز ال�سري.
• هل ميكن �إ�ستخدام ح�سابي مبا�شرة يف موبايل موين
بعد تفعليهُ ؟
نعم ،ميكنك �إ�ستخدام ح�سابك يف موبايل م��وين بعد تفعيله
مبا�شرة.
• ما هو رقم ح�سابي يف خدمة "موبايل موين"؟
رقم ح�سابك يف خدمة "موبايل موين" هو رقم موبايلك ،ويتم
�إ��س�ت�خ��دام� ُه ع�بر ال��رم��ز ال���س��ري ال��ذي �سيتم ت��زوي��دك ب��ه عند
اال�شرتاك يف اخلدمة.
• �إذا مل يكن رقم الهاتف م�سجل ب�إ�سمي فهل ميكنني
�إ�ستخدام اخلدمة ؟
نعم ،ميكنك �إ�ستخدام اخلدمة و لكن من �أج��ل احل�صول على
جميع املميزات يف�ضل �أن يكون رقم الهاتف با�سمك.
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• يف حال و�صول مبلغ اىل رقم هاتفي عرب خدمة موبايل
موين فهل ميكنني �سحب املبلغ نقداً؟
نعم ،ميكنك �سحب املبلغ نقداً من �أقرب نقطة للخدمة ،و كما
ميكن اال�ستفادة من املبلغ يف ح��ال ع��دم �سحبه نقداً حيث �أنه
ب�أمكانك �سداد جميع التزاماتك من فواتري وم�شرتيات من �أي
مكان ويف �أي وقت.
• من �أي��ن �أ�ستطيع �سحب �أو اي��داع املبالغ يف خدمة
"موبايل موين"؟
م��ن �أق ��رب ف��رع �أو مكتب ل�ك��اك ب�ن��ك �أو ع�بر وك�لائ�ن��ا ون�ق��اط
اخلدمة املعتمدين ( ملعرفة املزيد ادخل على الرابط

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

• ماهو الفرق بني العميل غري امل�سجل والعميل امل�سجل؟
 oالعميل الغري م�سجل يتم فتح ح�ساب له ب�شكل �آيل مبجرد
�إ�ستقبال مبلغ م��ايل اىل رق��م هاتفة ،وميكن لهذا العميل
�إ�ستخدام اخلدمة ب�شكل جزئي وب�صالحيات حمدودة.
 oالعميل امل�سجل وه��و من ق��ام ب��زي��ارة �أح��د نقاط اخلدمة
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امل�ع�ت�م��دة ومت ت�ع�ب�ئ��ة من ��وذج ط�ل��ب اخل��دم��ة فيح�صل على
جميع مزايا اخلدمة.
• كيف ا�ستطيع احل�صول على �سقوف اعلى ومميزات اكرث
حل�سابي يف موبايل موين؟
� oإذا كنت عميل غري م�سجل فعليك الت�سجيل عرب �أقرب فرع
للبنك �أو مركز معتمد .
� oإذا ك�ن��ت عميل م�سجل و ال ي��وج��د ل��دي��ك ح���س��اب بنكي
فيمكنك الت�سجيل و ف�ت��ح ح���س��اب ط��رف ال�ب�ن��ك للح�صول
على �صالحيات و امتيازات �أكرث
ملعرفة املزيد ادخل على الرابط
https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/
SubPage/Mobile-Money

• كيف ميكنني �إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية عرب موبايل
موين؟
مبجرد و�صول الرمز ال�سري �إىل هاتف العميل بر�سالة ق�صرية
( ،)SMSف�أنه ميكنك �إ�ستخدام اخلدمة عرب الر�سائل الق�صرية
(� ،)SMSأو حتميل التطبيق اخلا�ص باخلدمة.
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• هل هنالك ر�سوم للح�صول على خدمة موبايل موين �أو
عموالت عند �إ�ستخدام اخلدمات التي تت�ضمنها؟
ال ،لي�س هناك ر��س��وم للح�صول على خدمة موبايل م��وين يف
الوقت احلايل ،و ال حتت�سب حالياً �أي عموالت لأغلب العمليات
و�إمنا هي جماناً.
ملعرفة املزيد ادخل على الرابط
https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/
SubPage/Mobile-Money

• ماهي اخلدمات التي ميكن احل�صول عليها من خالل
خدمة النقد االلكرتوين (.. )Mobile Money؟
 oحتويل الأموال من هاتف حممول �إىل هاتف حممول
(�إر�سال و ا�ستقبال الأموال وكافة التحويالت املالية).
� oسداد كافة الفواتري
(االن�ترن��ت-ال �ه��ات��ف ال �ث��ات��ب-ال �ك �ه��رب��اء -امل �ي��اه – ف��وات�ير
وال�شحن الفوري ل�شركات الهاتف املحمول).
� oسداد امل�شرتيات والدفع االلكرتوين.
(�سداد كافة فواتري امل�شرتيات من املواد الغذائية وامل�ستلزمات
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املنزلية واالل�ك�ترون�ي��ة وامل��دف��وع��ات احلكومية وغ�يره��ا من
املعامالت املالية).
 oاال�ستعالم عن الر�صيد
 oاال�ستعالم عن تفا�صيل �آخر العمليات
 oطلب ك�شف ح�ساب تف�صيلي ير�سل بالربيد االلكرتوين
 oتغيري الرمز ال�سري
 oتوقيف اخلدمة ب�شكل م�ؤقت
(توقيف اخلدمة يف حالة ال�سفر مث ً
ال وملدة حمددة يتم �إعادة
التفعيل �آلياً بعد �إنق�ضاء املدة املحددة)
 oالإيقاف الطارئ
(خدمة �إيقاف الهاتف يف حالة فقدان الهاتف املحمول ويتم
ب�إ�ستخدام رقم الهاتف البديل)
� oإ�شعارات العمليات
(�إر�سال ر�سالة  SMSلإ�شعار العميل بجميع عمليات اخل�صم
والإ�ضافة يف ح�ساب هاتفه املحمول)
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• ماهي اخلدمات التي ميكن للعميل غري امل�سجل �إ�ستخدامها
عرب خدمة موبايل موين ؟
ميكن للعميل غري امل�سجل باخلدمة �إ�ستقبال التحويالت املالية
اىل ح���س��اب��ه واج� ��راء بع�ض اخل��دم��ات م�ث��ل ال �� �س��داد وب�سقوف
حمددة ( .ملعرفة املزيد ادخل على الرابط.
https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/
)SubPage/Mobile-Money

• ماهي �شركات االت�صاالت التي تدعم ت�شغيل خدمة
موبايل موين؟
جميع �شركات االت�صاالت املزودة خلدمة الهاتف النقال يف اليمن
تدعم خدمة موبايل م��وين ،وملعرفة الفاعل منها حليا ً يرجى
زيارة موقع البنك:
https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/
SubPage/Mobile-Money
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• ه��ل �سيكون ل��دي ح�ساب خ��ا���ص مفتوح يف خدمات
"موبايل موين"؟
نعم ،وهو ح�ساب خا�ص يف خدمة موبايل موين مرتبط برقم
هاتفك ،و ميكنك من حفظ الأم��وال و�إ�ستخدامها ب�شكل �آمن
عرب اخلدمة.
• ه��ل جميع �أج��ه��زة الهاتف املحمول تدعم خدمات
"موبايل موين"؟
نعم ،كون اخلدمة ت�ستخدم عرب الر�سائل الن�صية  ،SMSوميكن
�أي�ضاً �إ�ستخدام التطبيق اخلا�ص باخلدمة عرب �أي جهاز هاتف
لديه نظام ت�شغيل  Androidال�ستخدام اخلدمة.
• ما هو تطبيق"موبايل موين" ؟
ه��و ب��رن��ام��ج ي�ع�م��ل ع�ل��ى ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ال �ت��ي ت��دع��م ن�ظ��ام
الأندرويد وي�ساعد هذا التطبيق العمالء على �إدارة اخلدمات
املالية اخلا�صة بهم واملتاحة يف خدمات "موبايل موين".
• كيف �أقوم بتحميل تطبيق "موبايل موين" ؟
ميكنك زي��ارة متجر جوجل �أو املوقع اخلا�ص به �إعتماداً على
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ن�ظ��ام هاتفك امل�ح�م��ول وال�ب�ح��ث ع��ن تطبيق "موبايل موين"
اخلا�ص.
لتحميل التطبيق SMS
www.cacbank.com.ye

لتحميل التطبيق NET
https://play.google.com/store/apps/
details?id=cac.mobilemoney.app

�أو البحث عن تطبيق (موبايل موين) يف اجلوجل بالي
• هل �أحتاج �إىل �شبكة نت ال�ستخدام تطبيق "موبايل
موين" ؟
ميكنك �إ�ستخدام تطبيق موبايل موين نت عرب �أي �شبكة �إنرتنت
متاحة ،ويف ح��ال ع��دم توفر �إنرتنت ميكنك �إ�ستخدام عمليات
اخلدمة عن طريق موبايل موين ( SMSمنط الر�سائل الن�صية
الق�صرية .)SMS
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• هل يجب �أن يكون ل��دي ح�ساب م�صريف لأمتكن من
�إ�ستخدام خدمات "موبايل موين" ؟
لي�س بال�ضرورة �أن يكون لديك ح�ساب م�صريف ،حيث و�أن رقم
هاتفك ميثل رق��م ح�سابك يف خ��دم��ة موبايل م��وين و لكن يف
حال �إمتالكك حل�ساب م�صريف ميكن احل�صول على �صالحيات
و امتيازات �أكرث.
• هل ميكن �إر�سال حواله �إىل �شخ�ص لي�س لديه ح�ساب
يف موبايل موين ؟
نعم ،ميكنك �إر�سال حواله من ح�سابك يف موبايل موين �إىل �أي
�شخ�ص غري م�شرتك يف اخلدمة و لديه رقم جوال لأحد مزودي
�شركات االت�صاالت اليمنية ،وي�صبح عميل غري م�سجل.
• كيف ميكن الإيداع �إىل ح�سابي يف خدمة موبايل موين؟
ميكنك �إيداع النقود عن طريق االيداع املبا�شر للمبلغ يف احل�ساب
من �أحد فروع ومكاتب البنك �أو �أحد وكالئنا و نقاط اخلدمة
املعتمدين.
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• هل هناك �سقوف معينة لإجراء عمليات التحويل �أو
ال�سداد عرب خدمة موبايل موين ؟
نعم هناك �سقوف يومية و�شهرية للعمليات املنفذة عرب اخلدمة،
وتختلف بح�سب فئة العميل وما اذا كان العميل م�سجل �أو غري
م�سجل ،ملعرفة املزيد ادخل على الرابط
https://cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/
)SubPage/Mobile-Money

• ماذا يحدث يف حال فقدان هاتفي املتوفر فيه خدمة
موبايل موين؟
بامكانك �إي�ق��اف اخل��دم��ة ع�بر ا�ستخدم ميزة "�إيقاف طارئ"
ب�إ�ستخدام رقم الهاتف البديل الذي �سجلته يف منوذج اال�شرتاك،
ال�ستخدامه يف مثل هذه احلاالت ،و�إذا مل يتوفر الهاتف البديل
يف ذلك الوقت فيمكنك زيارة �أقرب نقطة ملزود اخلدمة اخلا�صة
ب�شركة االت�صاالت امل�شرتك بها وقطع �شريحة بدل فاقد ،والذي
�سي�ضمن ل��ك ع��دم �إ��س�ت�خ��دام اخل��دم��ة مطلقاً كونها مرتبطه
بال�شريحة.
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• هل �أ�ستطيع �إ�ستخدام اخلدمة ب��دون وج��ود ر�صيد
ات�صال يف الهاتف النقال؟
ال ،لكونها ت�ستخدم عرب ر�سائل ٍ( )SMSويتطلب توفر ر�صيد
يف الهاتف حتى تتمكن من �إر��س��ال الر�سائل ،با�ستثناء اذا كان
التطبيق مرتبط باالنرتنت ميكن للعميل ا�ستخدام اخلدمة
بدون ر�صيد ات�صال.
• ماذا يجب �أن �أقوم به يف حال فقدان �أو ن�سيان الرمز
ال�سري اخلا�ص بخدمة موبايل موين ؟
ميكنك زي ��ارة �أق ��رب ف��رع �أو مكتب للبنك �أو ن�ق��اط اخل��دم��ة
املعتمدين ،مع �أح�ضار ما يثبت الهوية ال�شخ�صية و�سيتم منحك
رمز �سري جديد �أو الإت�صال على الكول �سنرت بالأرقام املجانية
التالية :
.GSM : 3033 CDMA :8003033

• هل ميكنني �إ�ضافة رقم جوال �آخر بخدمة موبايل موين
وربطه على نف�س الرقم امل�شرتك يف اخلدمة؟
ال ،حيث وان كل رقم هاتف ميثل ح�ساباً م�ستق ً
ال.
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• هل ميكنني �إ�ستخدام خدمة موبايل موين من جهاز نقال
�آخر عن طريق كلمة ال�سر اخلا�صة بي ؟
ال ميكن ذل��ك ،ويجب �أن تكون �شريحة الرقم املعرفة بخدمة
موبايل موين موجودة يف جهاز اجلوال املراد ا�ستخدام اخلدمة
فيه.
• هل ميكن �إ�ستخدام ح�ساب موبايل موين من خارج اليمن؟
ميكنك ا�ستخدام خدمة "موبايل موين" يف ح��ال كانت لديك
�صالحيات االت�صال الدويل من �شركة االت�صال املزودة للخدمة.
• ماذا �أعمل بكود التحويل الذي ي�صلني من ح�سابات
�أخرى موبايل موين ؟
يجب عليك ب�إعادة �إر�سال الكود اىل .6464
• هل ميكن لرجال االعمال و ال�شركات �إ�ستخدام خدمة
موبايل موين ل�صرف رواتب املوظفني ؟
نعم ،ميكن لل�شركات اال�ستفادة من خ��دم��ات موبايل موين,
ومن �ضمنها خدمة �صرف الراتب.
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• كيف ميكن حماية و�ضمان �سرية ح�ساب موبايل موين ؟
يجب ع��دم �إع�ط��اء ال��رق��م ال�سري لأي �شخ�ص �آخ��ر ,كما يجب
احلر�ص على حذف ر�سائل  SMSالتي ت�ستخدمها عند تنفيذ
العمليات يف خدمة موبايل موين.
• هل ميكنني تغيري الرمز ال�سري اخلا�ص بي يف خدمة
موبايل موين ؟
نعم ميكنك تغيري ال��رم��ز ال���س��ري ع�بر ر��س��ائ��ل � SMSأو عرب
التطبيق اخلا�ص باخلدمة.
• هل �أموايل �ستكون مبكان �آمن مع خدمة موبايل موين ؟
ن�ع��م� ،أم��وال��ك �ستكون يف �أم ��ان ت��ام وذل��ك م��ن خ�لال الت�شفري
العايل الذي تتمتع به خدمة موبايل موين.
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• هل ميكنني توقيف خدمة موبايل موين م�ؤقت ًا ؟
نعم ميكنك �إجراء عملية االيقاف امل�ؤقت خلدمة موبايل موين
وذلك عند عدم حاجتك للخدمة لأيام �أو �أ�سابيع حمددة ،وذلك
يف حالة ال�سفر �أو �أي ظرف �آخ��ر ,فما عليك �سوى حتديد عدد
االي ��ام امل ��راد ت��وق�ي��ف اخل��دم��ة ف�ي�ه��ا ,وب�ع��د ذل��ك �سيتم تفعيل
اخلدمة تلقائياً ال�ستخدامها جمدداً دون احلاجة للرجوع اىل
الفرع او نقاط اخلدمة.
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