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• اختر نوع التحويل (الحواالت المحلية) من القائمة الرئيسة

• اخرت الحساب املراد التحويل منه

• اضغط عىل زر "اىل مستفيد " ثم اخرت  املستفيد من القا�ة 

•  !) بإمكانك استخدام إدارة املستفيدين إلضافة مستفيد

•  تعبئة تفاصيل الحوالة

• اخرت نوع التنفيذ
- فوري: يتم التحويل  فورا

- مجدول: يتم التحويل حسب التاريخ املدخل         
•  اخرت نوع الحوالة : (مستعجلة أو عادية)

• !) الحواالت املحلية لها رسوم 
•  اضغط تحويل

•  بإمكان العميل إضافة حوالة آخرى بالضغط عىل زر (إضافة عملية آخرى)



4

•  ادخل ال OTP (كود يرسل ويستخدم مرة واحدة للتحقق) أو رمز التشف� يف حال 

اختيار العميل لجهاز التشف�

•  اكتملت العمليه 

الحواالت الداخلیة 
لبنوك محلیة



الحواالت الداخلیة- مسار عمل
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•  تسجيل الدخول إلى األهلي إي كورب كمنشئ

•  اخرت الحساب املراد  للتحويل منه 

•  اضغط عىل زر "اىل مستفيد " ثم اخرت  املستفيد من القاة

•   بإمكانك استخدام إدارة املستفيدين إلضافة مستفيد

•  تعبئة تفاصيل الحوالة
•   اخرت نوع التنفيذ 

- فوري: يتم التحويل  فورا

- مجدول: يتم التحويل حسب التاريخ املدخل      

•  اخرت نوع الحوالة : مستعجلة أو عادية
•  !) الحواالت املحلية لها رسوم

بإمكان العميل إضافة حوالة آخرى بالضغط عىل زر (إضافة عملية آخرى)

!
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•  اخرت املعمد التايل من القا�ة

•  ادخل ال OTP  (كود يرسل ويستخدم مرة واحدة للتحقق) او رمز التشف
 يف حال 

 
اختيار العميل لجهاز التشف
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•  تسجيل الدخول كمعمد لتعميد العملية

•  إختيار نوع العملية من قا�ة التعميدات

•  تحديد العملية املراد تعميدها بالقبول أو الرفض

•  الضغط عىل زر تأكيد لقبول العملية أو زر رفض وذلك لرفض العملية

•  اكتملت العمليه 
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•  اخرت زر "تأكيد"
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