
األهلي إي کورب

التسجیل الذاتي لخدمة نقاط البیع
(للتاجر الغیر مسجل في الخدمة) 



الخطوة 1

أدخل رمز املنشأة ، رمز املستخدم و الرمز السري

1

رمز املنشأة
رمز املستخدم

الرمز السري

XXXX

XXXX

XXXX



أدخل رمز التفعیل املرسل إلی هاتفکم املسجل لدینا

الخطوة 2

2

XXXX



بعد تسجیل الدخول أختر "نقاط البیع" ومن ثم
«طلب نقاط البیع» و من ثم «إضافة تاجر»

الخطوة 3

3

1

2



بعد اختیار رقم الحساب املطلوب ربط خدمة «نقاط 
البیع » علیه، ستظهر املعلومات املسجلة و یرجی 

استکمال املعلومات املطلوبة للتاجر

الخطوة 4

4



الخطوة 5
لقبول الشروط و األحکام و توثیق الطلب الرجاء ادخال 

 (OTP) رمز التفعیل

5

XXXX



تم استالم الطلب و سیتم دراسته و الرد عند انتهاء 
الطلب برسالة نصیة

الخطوة 6

6

xxxx



األهلي إي کورب

التسجیل الذاتي لخدمة نقاط البیع
(للتاجر املسجل في الخدمة مسبقًا) 



الخطوة 1

أدخل رمز املنشأة ، رمز املستخدم و الرمز السري

1

رمز املنشأة
رمز املستخدم

الرمز السري

XXXX

XXXX

XXXX



أدخل رمز التفعیل املرسل إلی هاتفکم املسجل لدینا

الخطوة 2

2

XXXX



الخطوة 3
 اختر من القائمة «طلب نقاط البیع» الضافة جهاز الرجاء الضغط علی «تفاصیل»

لتحدیث املعلومات بالضغط علی «تعدیل»

الضافة جهاز

لتحدیث املعلومات

3

1

2

XXXX

XXXX

XXXX



الخطوة 4
الضافة جهاز الرجاء التأکد من البیانات املوضحة

ثم الضغط علی «إضافة جهاز»

4

XXXX XXXX



الخطوة 5
تحدید عدد االجهزه بحد اقصی ( 5 اجهزة)

لکل طلب و الضغط علی «انشاء»

5



لتعدیل معلومات التاجر, قم بتحدیث
املعلومات ثم الضغط علی "حفظ"

الخطوة 6

6



لقبول الشروط و األحکام و توثیق الطلب الرجاء ادخال 
(OTP) رمز التفعیل

الخطوة 7

7



تم استالم الطلب و سیتم دراسته و الرد عند انتهاء 
الطلب برسالة نصیة

الخطوة 8

8



بإمکان التاجر اإلطالع علی حالة الطلب من خانة 
«استفسار عن الطلبات» و اختیار «نوع الخدمة»

الخطوة 9

9



اختر رقم الحساب ثم ادخل رقم الطلب و اختر
«نوع الخدمة» ستظهر حالة الطلب

الخطوة 10

10



www.alahliecorp.com    |                /alahlincb    |    920000856

For Corporate clients: Please fill out AlahlieCorp additional form 
and request point of sale to activate the service 

لعمالء الشرکات: الرجاء تعبئة نموذج األهلي إي کورب و طلب 
خدمة نقاط البیع لتفعیل الخدمة


	Existing client slides
	new client slides



