أٔد ذسأي ٔٚذٓ ٔجٍة
ط) ِا ً٘ فٛائذ ٔظاَ إي فٛاذٍشوُ؟
ج) ٌذمك إٌظاَ ٌٍؼًٍّ اٌشادح ٚذٛفٍش اٌٛلعد ٚاٌعّعاي ٚاٌعجعٙعذ
تذٍث ٌسرطٍغ اٌؼًٍّ ِؼشفح لٍّح فٛاذعٍعشٖ ٚذسعذٌعذ٘عا فعً
ِىاْ ٚادذ ٌٚرجٕة فصً اٌخذِح ٔرٍجح ٌرأخش اٌرسذٌذ.

ط) ً٘ ٌسرطٍغ اٌؼًٍّ اسرؼشاض ٚذسذٌذ اٌفٛاذٍش ٚاٌّعذفعٛػعاخ
حٍش اٌصادسج تاسّٗ؟
ج) ٔؼُ ٌّىٓ ٌٍؼًٍّ اٌمٍاَ تؼشض ٚذسذٌذ اٌفٛاذٍش ٚاٌّذفعٛػعاخ
حٍش اٌصادسج تاسّٗ وفاذٛسج ٚاٌذٖ ا ٚصٚجرٗ اِ ٚعذفعٛػعاخ
أٚالدٖ ٚحٍش٘ا.

ط) ً٘ ٌذراج اٌّٛاطٓ اٌى اٌفاذٛسج اٌفؼٍٍح (اٌٛسلٍح) ٌرسعذٌعذ
لٍّرٙا؟
ج) ال ٌشرشط رٌه ألْ إٌظاَ سٍّىٓ اٌؼًٍّ ِٓ االسرعؼعالَ ػعٓ
فٛاذٍشٖ ٚذسذٌذ٘ا اٌىرشٍٔٚا.

ط) ً٘ ػٍٍّح اٌرسذٌذ ِٓ خالي إٌظاَ إِٓح؟
ج) ٘زا إٌظاَ ٌرّرغ تذسجح ػاٌٍح ِٓ األِاْ ٚاٌعرعٛقعٍعك تعّعٛجعة
ِرطٍثاخ إِٓعح ٚذعذعد إشعشاف ٚسلعاتعح اٌعثعٕعه اٌعّعشوعضي
األسدًٔ.

ط) ِا ً٘ أٚلاخ ػًّ إٌظاَ؟ ً٘ ٌّىٓ ذسذٌذ اٌفعٛاذعٍعش أٌعاَ
اٌؼطً؟
ج) إٌظعاَ ٌعرعٍعخ اٌعخعذِعح ػعٍعى ِعذاس اٌسعاػعح ٌٚعىعافعح أٌعاَ
األسثٛع ٚسٛف ٌّ ّىٓ اٌؼًٍّ ِٓ ػشض ٚذسذٌذ فعٛاذعٍعشٖ
فً اٌٛلد اٌزي ٌٕاسثٗ.

ط) ً٘ ٌّىٓ ٌٍؼًٍّ ذسذٌذ فٛاذٍشٖ ِٓ خالي اٌعٕعظعاَ ِعٓ خعاسج
األسدْ؟
ج) ٌسرطٍغ اٌؼًٍّ ذسذٌذ جٍّغ فٛاذٍشٖ ِٚعذفعٛػعاذعٗ ِعٓ خعاسج
األسدْ ػٓ طشٌك االٔرشٔد اٌّصشفً اٌرعاتعغ ٌعثعٕعىعٗ ٚفعً اي
ٚلد ٌشاء.

ط) ِا ً٘ اٌمٕٛاخ اٌعّعرعادعح أِعاَ اٌعؼعّعٍعً ٌعؼعشض ٚذسعذٌعذ
اٌفٛاذٍش؟
ج) ٌسرطٍغ اٌؼًٍّ ػشض ٚذسذٌذ اٌفعٛاذعٍعش اٌعخعا عح تعٗ ِعٓ
خالي اٌعمعٕعٛاخ اٌعثعٕعىعٍعح ِعثعً (فعشٚع اٌعثعٕعٛن االٔعرعشٔعد
اٌّصشفً اٌعٙعاذعل اٌعّعصعشفعً أجعٙعضج اٌصعشاف اٌَعً)
ٚاٌمٕٛاخ اإلضافٍح ٚاٌرً ذخرٍل ِٓ تٕه َخش ِثً (أجٙعضج
لثٛي إٌمذ ٔٚ kioskماط اٌثٍغ ٚ POSاٌٙاذل إٌماي).

ط) ً٘ ٌرٍخ إٌظاَ االسرؼعالَ ػعٓ اٌعفعٛاذعٍعش ٚذسعذٌعذ٘عا تشعىعً
جضئً؟
ج) ٌسرطٍغ اٌؼًٍّ االسرؼالَ ػٓ جٍّغ فٛاذٍشٖ ِٚذفٛػاذٗ ٚرٌه
ِٓ خالي إدخاي اٌشلُ اٌخاص تٗ ٌٚسرطٍغ ذسذٌذ اٌفعاذعٛسج
تشىً جضئً ا ٚوًٍ .

ط) ِا ً٘ أٔٛع اٌّذفٛػاخ اٌرً ٌسرطٍغ اٌؼًٍّ ذسذٌذ٘عا ِعٓ
خالي إٌظاَ؟
ج) ٌرٍخ إٌظاَ خذِح ػشض ٚذسذٌذ جٍّغ أٔٛاع اٌّذفعٛػعاخ
سٛاء اٌّذفٛػعاخ اٌعذعىعِٛعٍعح أ ٚحعٍعش اٌعذعىعِٛعٍعح ِعثعً
اٌضشائة ٚاٌجّاسن ٚاٌعشسعٚ َٛاٌعّعسعمعفعاخ ٚاٌعّعخعاٌعفعاخ
اٌذىٍِٛح فٛاذٍش اٌخذِاخ اٌشئٍسٍح ِثً اٌىٙشتاء ٚاٌعّعٍعاٖ
ٚاالذصاالخ اٌّذفٛػح ِسثما أ ٚفٛاذٍش االشرشان اٌشعٙعشي
اٌشس َٛاٌجاِعؼعٍعح ٚاٌعّعذسسعٍعح ألسعاط اٌعرعأِعٍعٓ سسعَٛ
االٔرساب ٌعٍعٕعمعاتعاخ ذعزاوعش اٌسعفعش إشعرعشاوعاخ اٌضعّعاْ
االجرّاػً اٌطٛػً ٚأٌح ِذفٛػاخ ٌٍرجاسج اإلٌعىعرعشٔٚعٍعح
ٚحٍش٘ا.

ط ) وٍل ذذخً سلُ االشرشان ؟

تذن ذسذد فاذٛسج اًٌّ ....؟
ادخً ػٍى دساته اٌثٕىً ٚادفعغ ِعٓ
خالي ”إي فعٛاذعٍعشوعُ ” ...أ ٚساجعغ
ألشب تٕه ٚادفغ ػٍى اٌىأٚرش.
ّّ ٌٚا ذشرشن فً ٘زٖ اٌخذِح سح ذذصً ػٍى :






أٚي ششوح ٍِاٖ ذمذَ خذِح ذسذٌذ
اٌفٛاذٍش اٌىرشٍٔٚا ً

ػٕٛاْ اٌششوح :
شاسع تغذاد -استذ -األسدْ-

خذِح ٌُؼرّذ ػٍٍٙا ِغ دسجح ػاٌٍح ِٓ اٌثمعح
ٚاألِاْ.
اٌشادح ٚذٛفٍش اٌٛلد ٚاٌّاي ٚاٌجٙذ.
اٌععّععشٔٚععح تععرععٛفععش لععٕععٛاخ ذسععذٌععذ ِععرععؼععذدج
(شخصً فً اٌثٕعٛن إٔعرعشٔعد أِ ٚعٛتعاٌعً
ػثش دساته اٌثٕىً).
ذجٕة فصً اشرشاوه تاٌعّعٍعاٖ تسعثعة ذعشاوعُ
اٌزُِ ٔرٍجح ٌٍرأخش تاٌرسذٌذ.

ٕذٚق تشٌذ  873إستذ  01112األسدْ

عزٌزي الوشترك :
ًعرض لل هثاال لنٍفٍة الحصوه على الخدهة فً بعط
البٌوك لتتوني هي القٍام بتسدٌد أثواى الوٍاٍ هي خاله
” أي فواتٍرمن“

 اضغظ دفظ




وٍفٍح اٌذصٛي ػٍى خذِح ” إي -فٛاذٍشوُ ” -اٌثٕه اإلسالًِ

اٌذخٛي ػٍى ِٛلغ اٌثٕه اإلسالًِ ػٓ طشٌك االٔرشٔد

http://www.jordanislamicbank.com/
 اخرٍاس خذِاذٕا االٌىرشٍٔٚح قُ اخرٍاس ”خذِاذٕا اٌثٕىٍح
ػثش االٔرشٔد ”
 إدخاي اسُ اٌّسرخذَ ٚوٍّح اٌسش ٚاٌرً ٌذصً ػٍٍٙا
اٌّشرشن ػٓ طشٌك اٌثٕه

وٍفٍح اٌذصٛي ػٍى خذِح ” إي -فٛاذٍشوُ ” -تٕه اإلسىاْ

ٌٍ رسذٌذ اضغظ ػٍى اي فٛاذٍشوُ ٚاخرش ذسذٌذ اٌفٛاذٍش
 اخرش اسُ ِضٚد اٌخذِح ششوح ٍِاٖ اٌٍشِٛن
 ذظٙش ِؼٍِٛاخ ػٓ فاذٛسج اٌٍّاٖ اٌخا ح تشلُ
االشرشان ٌ ...رُ اٌضغظ ػٍى ” سلُ اٌفاذٛسج ”








تٌضٌل بشًاهج إسكاى هوباٌل ( )hbtfهي Play Store
ادخل باسن الوستخذم وكلوت السش التً تحصح حل ػحلحٍح حا هحي
البٌك.
اضغط ػلى فٛاذٍش وهي ثن ػلى فٛاذٍشوُ
اضغط ػلى دفغ فاذٛسج .
اختش اسن هقذم الخذهت ” ششوح ٍِاٖ اٌٍشِٛن“
اختش دفغ فاذٛسج هٍاٍ فً حقل ًوع الخذهت
ادخل سلُ اشرشان الوٍاٍ الوكوى هي  10خاًت بحوحافحً رلحك
االصفاس وبذوى اشاسة  /ثن اضغط صس بصث
ٌظ ش كاهل الوبلغ الوستصق اضغط ػلى اٌس ُٙللذفغ

 ذظٙش ِؼٍعِٛعاخ ػعٓ اٌعفعاذعٛسج ٌٚعظعٙعش وعاِعً اٌعّعثعٍع
اٌّسرذك ٌّىٓ ٌٍّشرشن أْ ٌؼذي اٌّثٍع تعاٌعمعٍعّعح اٌعرعً
ٌشحة ترسذٌذ٘ا.
 اخرٍاس أي فٛاذٍشوُ ”  ِٓٚقُ اخرٍاس ” إضافح إشرشان




 اضغظ ػٍى صس اضافح


أدخعً اسعُ اٌعّععشعرععشن ٚاخعرععش اٌععّعضٚد ”شعشوععح ِععٍععاٖ
اٌٍشِٛن“ قُ ادخً سلُ اشرشان اٌٍّاٖ اٌّى)10( ِٓ ْٛ
خأٗ ٚاٌّٛجٛد ػٍى فاذٛسج اٌٍّاٖ تّا فعً رٌعه األ عفعاس
ٚتذ ْٚاشاسج /

ذظٙش سساٌح ذأوٍذ ...اضغظ ػٍى ” طٍة وٍّح سش“ ،
ٌرصً تؼذ٘ا ِثاششج سساٌح ػٍى ٘اذفه ذذرٛي سلّا
سشٌا ادخً اٌشلُ اٌسشي قُ اضغظ ِٛافك.




تظ ش شاشت دفغ الفاتوسة
أدخل اٌّثٍ الزي تشغب بتسذٌذٍ.
اضغط ػلى صس اٌّفراح لت لك سسالت ػلى هاتفك الخلوي
ادخل الشقن السشي واضغط ػلى دفغ.

