
 

 

 

 

 

 

  بالموبايل الدفع " اشتراك العميل بخدمةخطوات “JoMoPay: 

 ."مدفوعات" ىانقر علمن الشاشة الرئيسية  -1

 ."الدفع بالموبايل"انقر على  -2

 ." تسجيل " على انقر -3

 : البيانات التالية بتعبأة قم -4

 .""المدينة باختيارقم  -

 .00962مع إضافة مفتاح الدولة  "رقم الهاتف الخلوي"بتعبأة قم  -

اإلنجليزية ومن الممكن ان يحتوي على أحرف كبيرة، )يجب ان يكون باللغة "، االسم المستعار" بتعبأةم ق -

 .أحرف صغيرة، ارقام، والرموز @ $(

 ." استمرار "انقر على ، ثم عليهالدفع بالموبايل  لتقييد الحركات الخاصة بخدمة "حساب دائن" باختيارقم  -

 ." تأكيد " نقر على، ثم استظهر شاشة تحتوي على تفاصيل الحساب -5

  قم بتعبأة كلمة المرور التي سيتم ارسالها الى رقم هاتفك المسجل. -6

 .االشتراكستظهر رسالة بنجاح عملية  -7

 

  بالموبايل الدفع " او حذف العميل اشتراكه بخدمةتعديل، إضافة خطوات "JoMoPay: 

  الخاص بخدمة "الدفع بالموبايل"ملف الللتعديل على 

 ."الملف"انقر على  -

 ."تفاصيل الملف الشخصي"ستظهر لك  -

  ."تعديل "على  انقر -

 ."استمرار"قم بتعديل البيانات المراد تعديلها، ثم انقر على  -

 .تأكيد "" ستظهر شاشة تحتوي على تفاصيل الحساب، ثم انقر على  -

 الى رقم هاتفك المسجل. المرور التي سيتم ارسالهاكلمة  قم بتعبأة -

 ستظهر رسالة بنجاح عملية التعديل. -

 

 

 



 

 الخاص بخدمة "الدفع بالموبايل"ملف ال لحذف 

 ."الملف"انقر على  -

 ."حذف"انقر على  -

 ."حذف"ثم انقر على  "تفاصيل الملف الشخصي"،ستظهر لك  -

 ."تأكيد"ق لتفاصيل الملف الشخصي، ثم انقر على ستظهر شاشة العرض المسب -

 قم بتعبأة كلمة المرور التي سيتم ارسالها الى رقم هاتفك المسجل. -

 ستظهر رسالة بنجاح عملية الحذف. -

 

  حساب على خدمة "الدفع بالموبايل"إلضافة  

 انقر على "الحساب". -

 على إشارة اإلضافة )+( والموجودة في أسفل الشاشة.انقر  -

 بتعبأة نوع الحساب )الهاتف المحمول او شركة(.قم  -

 .00962مع إضافة مفتاح الدولة  "رقم الهاتف الخلوي"قم بتعبأة  -

 "استمرار". ثم انقر على"االسم المستعار"، قم بتعبأة  -

 ."تأكيد"ستظهر شاشة العرض المسبق لتفاصيل الملف الشخصي، ثم انقر على  -

 الها الى رقم هاتفك المسجل.قم بتعبأة كلمة المرور التي سيتم ارس -

 ستظهر رسالة بنجاح عملية إضافة الحساب. -

 

  بالموبايل الدفع " بخدمةالتحويل المالي خطوات "JoMoPay 

 .“" تحويل األموال  انقر على -

 ."رقم الحساب المراد التحويل منه"اختر  -

 تف الخلوي او االسم المستعار(.بها )رقم الهاالتحويل  الطريقة المراد اختر -

)يمكنك اختيار رقم الهاتف الخلوي للمستفيد من خالل  للمستفيد. او االسم المستعار رقم الهاتف الخلويقم بتعبأة  -

 .سجل الهاتف عن طريق النقر على االيقونة الموجودة جانب الحقل(

 المراد تحويله. "المبلغ"قم بتعبأة  -

 ان وجد. المالحظات"قم بإضافة " -

 ."نوع الدفعة"قم باختيار  -

 ."تأكيد"تظهر شاشة العرض المسبق لتفاصيل التحويل، ثم انقر على س -

 قم بتعبأة كلمة المرور التي سيتم ارسالها الى رقم هاتفك المسجل. -

 ستظهر رسالة بنجاح عملية التحويل. -

 


