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المدفوعات المباشرة

للت )  مباشرة مدفوعات تطبيقأو
هي: التطبيق خل ل من السموحة العمليات مباشرة، التشتكي على الاسبية العمليات كافة بتنفيذ التطبيق يسمح

المشتركت ) رصيد في تزيد التي (العمليات الدفعات
التكيب أجور على حسم إثبات
واحدة) (لرة التشهري الشت ك على حسم إثبات
مان شهري اشتا ك تسديد
نقدية دفعة تسديد
آخر متشت ك حساب إل متشت ك حساب من تويل
مصرف تويل عب تسديد

المشتركت ) رصيد من تنقص التي (العمليات المطالبات
تركيب استحقاق إثبات
ميزة قيمة استحقاق إثبات
واحدة) (لرة شهري اشتا ك إثبات
سرعة زيادة فرق إثبات
نقدية دفعة رد
مصرفية حوالة رد

مصرف تويل عب لعملية: تسديد شرح يلي وفيما
مصرف) نوع من بيع بنقطة يرتبط أن وينكن الصرف، يلثل مال حساب (وهو الصرف صندوق وحساب الزبون حساب تر ك العملية



الدارة واجهة خل ل من العملية نفس بتنفيذ يسمح مباشرة مدفوعات التطبيق ولنكن الصرف، بيع نقطة خل ل من تتم العملية

العمل آلية
مطالبة: أضف والمر مباشرة، مدفوعات التطبيق اختيار ث التشت ك حساب إل الدارة واجهة من الدخو ل يتم

مصرف تويل عب العملية: تسديد اختيار يتم

مصرف) بيع نقطة (صندوق نوع من الالية بالسابات قائمة مباشرة فتظهر



المشترك اسم منكلمة:  (العملية) وتظهر النسدلة القائمة بانب التشت ك اسم ظهور إل الختيار عند النتباه يب

أو الصرف من ارسالا ت كما الدفعة معرف أو الشعار رقم يوي أن فيجب اليصا ل رقم أما الدفوعة، بالقيمة القيمة حقل تعبئة يتم ث ومن
مصرف. بنكل الاصة النتنت بنك واجهة خل ل من

للمتتشر ك الال البيان ف تظهر سوف ملحظة أي تر ك ينكن اللحظات حقل وف

الدفعة قيمة عدا ما اختيارية القو ل كافة



حساب إل الصرف حساب من الدفوعة القيمة نقل يلثل الذي الناسب الاسب القيد بإدخا ل النظام يقوم الرسا ل زر على الضغط بعد
من للتأكد تلقائية بصورة للمتشت ك الال البيان بعرض النظام يقوم ث ومن ذاتا، بالقيمة الصرف حساب ونقص الزبون حساب وزيادة الزبون،



الاسبية. بالعملية الرتبطة الناسبة النصية الرسالة بإرسا ل مباشرة النظام اليصا ل. ويقوم ورقم اللحظة تظهر الدفعة. حيث دخو ل
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