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ــة لألعمــال الحزمــة الرقمي
هــي قنــوات اإلنترنــت البنكــي والموبايــل البنكــي التــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل عمــاء األعمال 
في بنك فلسطين )أفراد بهدف األعمال، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات(، بحيث 
يمكــن لعميــل األعمــال الحصــول علــى اســم مســتخدم ورقــم ســري وتنفيــذ العمليــات المصرفيــة 
المختلفــة لحســابات األعمــال بحســب تفويــض الشــركة رقميــا مــن خــال هــذه القنــوات الرقميــة. 

تشمل الحزمة مجموعه من الوظائف والخصائص  الرقمية كالتالي: 

ف ذوي العلقة عىل إدارة  ي من المستخدم�ي
كة تحديد عدد ال نها�أ نظام الموافقات االدارية بمستويات متعددة تصل اىل 4 مستويات: يمكن لل�ش

كة وبحسب أنظمتها  ف بحسب ما ترتأيه ال�ش كة من خلل الحزمة، بحيث يتم تحديد صلحيات مالية وغ�ي مالية لجميع المستخدم�ي حسابات ال�ش
، بحيث يقوم مستخدم بانشاء عملية مرصفية مالية، ويقوم مستخدم اخر  ف ف هؤالء المستخدم�ي الداخلية، فضل عن تحديد س�ي الموافقات ما ب�ي

بتدقيقها، وموظف اخر يقوم بتحريرها للموافقة، ومستخدم اخر يقوم بالموافقة النهائية عىل العملية

ي تخصها )ح�ت لو اختلفت أرقام الحسابات( من خلل اسم 
كة ال�ت عمليات ادارة الحسابات )مشاهدة حسابات وكشف حساب ودمج حسايات ال�ش

ف الدارة كل حساب عىل حدا( ف مختلف�ي كة، دون الحاجة لعمل مستخدم�ي المستخدم لل�ش

عمليات إدارة الشيكات )طلب دفاتر شيكات، استعلم عن شيكات قيد التحصيل

( مع وظائف تعريف حسابات مستفيدين ف ف الحسابات، داخل وخارج فلسط�ي التحويلت بجميع أنواعها )ب�ي

تسديد الفوات�ي وبطاقات االئتمان وبطاقات الدفع المسبق

كة تحميل وتنفيذ ملفات رواتب موظفي ال�ش

تحميل ملفات دفعات مختلفة من خلل ملفات

كل شركة تمتلك مستويين كما يلي:

ن عىل المستوى االداري والذي يشمل مستخدم�ي

)admin maker( أ مستخدم من�ش

)admin checker( مستخدم مسؤول

ة دون الرجوع للبنك كه بادارة مستخدمي العمليات من قبلها مبا�ش ي حال رغبة ال�ش
ف المستوى االداري«اختياري« �ف يكون انشاء مستخدم�ي

ن عىل مستوى العمليات ويشمل مستخدم�ي

)initiator( أ مستخدم من�ش

)reviewer( مستخدم مدقق

)authorizer( مستخدم مفوَّض

)releaser( مستخدم محرر
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مالحظات عامة
كــة بمخطــط ســ�ي عمــل ويتــم اعطــاء هــذا المســتخدم  	 كــة لموظــف واحــد يتــم معاملتهــا كفــرد وليــس ك�ش ي حــال امتــلك ال�ش

�ف
جميــع الوظائــف المرغوبة

ف عىل المستوى االداري 	 ف اساسي�ي كة يمكن انشاء مستخدَم�ي ي كل �ش
�ف

 	admin maker ئ مستخدم من�ش
 	 admin checker مستخدم مسؤول

بالوظائف التالية

كة )إنشاء – تفعيل – تعديل معلومات – اضافة صلحيات – اعادة ضبط كلمة ال�(.  	 ادارة جميع مستخدمي ال�ش
انشاء مصفوفات خاصة بتنفيذ العمليات المالية. 	

اضافة عميل للمجموعة.
ف عدد مرات الدخول. اعادة تعي�ي

مخطط س�ي العمل 

( االنشــاء- 	 كــة يتــم تنفيــذ العمليــات الماليــة عــ�ب مخطــط ســ�ي مكــون مــن اربعــة مراحــل مــن المعالجــة عــىل االكــ�ش ي كل �ش
�ف

المراجعة-التفويض-التحرير( 
ف عىل االأقل( االنشاء-التفويض(  	 يجب ان يحتوي مخطط س�ي العمليات عىل مرحلت�ي
ف وليست اجبارية 	 ي المراجعة والتحرير اختياريت�ي

وظيف�ت

ماذا تشمل الحزمة الرقمية لألعمال ؟
نت البنكي الخاص باالعمال بخدمات جديدة ومحدثة االن�ت

 الموبايل البنكي الخاص باالعمال

ف  ي الخدمــة بحــد اد�ف مســتوي�ي
اك �ف كــة عنــد االشــ�ت تمــر العمليــات وحســب طبيعتهــا بتســلل موافقــات يتــم تحديــده مــن قبــل ال�ش

وبحــد اعــىل اربعــة مســتويات
اك أ وبوظائف مخصصة لكل منهم يتم تحديها عند االش�ت كة ان تمتلك اك�ش من من�ش يمكن لل�ش

ف للموافقــة بحيــث يجــب دخــول المســتخدم المفــوض عــىل الشاشــة »عــرض حــركات العميــل  تظهــر الحــركات عنــد المســتخدم�ي
كات« ومنهــا يتــم الموافقــة ي تنــدرج تحــت قائمــة »الــ�ش

العالقــة« والــ�ت
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ــات  ــات والخدم ــات البطاق ــع الحاصــة ب PalPay  وخدم ــات الدف ــا خدم ــا فيه ــات الحاصــة بالحســاب وبم ــع العملي أ وتشــمل جمي ــ�ش ــل المن ــن قب ــة م ــذ العملي تنف
ــا يشــمل  ــة بم ك ــات المعــرف بال�ش ــر بتسلســل الموافق كات وتم ــ�ش الخاصــة بال

العمليات المتوفرة للمستخدم المنشئ وتشمل:

ادارة الحساب

كة » والمفوض للمستخدم االطلع عليها عند تعريف الصلحيات« عرض الحسابات الخاصة بال�ش

تعريف اسم مستعار للحساب وذلك يمكنكم من تعريف اسم يظهر الحساب فيه

كشف حساب مفصل

طلب دفاتر شيكات

ي تم تعريفها 
عند تقديم طلب الدفاتر من خلل هذه الوظيفة يمر من خلل سلسلة الموافقات ال�ت

كة يصل اىل البنك إشعار ليظهر من خللها ان هنالك طلب دفاتر شيكات تم تقديمه من قبل �ش

ي حــال كان الطلــب 
ي تــم اصدارهــا بحيــث ينعكــس عليــه �ف

متابعــة طلبــات دفاتــر الشــيكات، يتــم مــن خــلل هــذه الشاشــة متابعــة حالــة الطلــب الــ�ت

ي الطباعــة او قيــد التســليم 
�ف

الغــاء طلــب دفاتــر شــيكات، يمكنكــم مــن خــلل هــذه الوظيفــة الغــاء الطلــب الــذي تــم تقديمــه ولكــن بعــد انتهــاء الموافقــات عليــه ووصولــه اىل 

النظــام البنــكي

ي حسابكم للتحصيل
عرض الشيكات االآجلة، يتم عرض جميع الشيكات المودعة �ف

امات الخاصة بكم ف عرض القروض، يتم عرض جميع القروض واالل�ت

مشاهده معلومات الفروع

تفعيل جوال عميل، عند اضافة خدمة الموبايل البنكي عىل أي من االجهزة يظهر هنا لطلب تفعيل الجهاز

جميع الوظائف اعاله تظهر حسب الصالحيات الممنوحة لكل مستخدم من المستخدمين الخاصين بكم

تفاصيل العمليات من خالل نظام االنترنت البنكي 
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معلومات العميل

ف تعديل كلمة ال�، طلب تغي�ي كلمة ال� الخاصة باي من المستخدم�ي

ف  ــ�ي ــة ب ي يرغــب باســتخدامها للعمليات/حــواالت داخلي
ــ�ت ــ� ال ــة ال ــد كلم ــة تحدي ــث يجــب عــىل المســتخدم بداي ــات حي ــ� للعملي ــة ال ــل كلم تعدي

ــات ي هــذه العملي
ــا �ف ــم طلبه ــث يت الحســابات حي

تغي�ي الصورة المطابقة، تغي�ي الصورة الخاصة بالدخول اىل الحساب

عرض بيانات الحساب، عرض البيانات الخاصة بالحساب ورقمIBAN  الخاص به

عرض بيانات العميل، العنوان وااليميل ورقم الهاتف الخاص بالمستخدم » حسب بيانات الحساب الموجودة عىل نظام البنك«

العمالت 

أسعار تبادل العملت، تظهر من خلل هذه الشاشة أسعار تبادل العملت محدثة

أسعار فائدة العملت مقابل العملة المحلية، تظهر من خلل هذه الشاشة اسعار الفوائد المحدثة من قبل البنك

اسعار الفوائد عىل الودائع، تظهر االسعار الشهري، وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي 

ف العملت حسب السعر اليومي للبنك حاسبة تحويل العملت، تمكن هذه الشاشة من احتساب التحويل ب�ي
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الرسائل 

ادارة الرسائل، تشمل جميع الرسائل الواردة والمرسلة من المستخدم

بطاقات

 

ي يرغب بسداد أي مبلغ مستغل بها واختيار العملة حيث من الممكن السداد بجميع العملت 
تسديد بطافة ائتمان، يتم اختيار البطاقة ال�ت

ي يتم تحويلها اىل عملة البطاقة االساسية »الدوالر«
وال�ت

ة معينة يتم اختيارها ي تمت عىل البطاقة خلل ف�ت
خدمة الكشف الفوري لبطاقات االئتمان، يتم اصدار كشف للحركات ال�ت

ي تمت عىل البطاقة خلل أي شهر يتم تحديده
خدمة الكشف الشهري لبطاقات االئتمان، يتم اصدار كشف للحركات ال�ت

تسديد بطاقة مسبقة الدفع، تستخدم لشحن البطاقة مسبقة الدفع وبعملة الدوالر ويتم اقتطاع العمولة اليا

ة معينة يتم اختيارها ي حصلت عىل هذه البطاقة ضمن ف�ت
االستعلم عن حركات بطاقات مسبقة الدفع، يتم اظهار الحركات ال�ت
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تسديد الفواتير 

/الموبايل البنكي شحن الرصيد ودفع الفوات�ي ويقوم البنك  نت البنكي طلب اضافة رقم خدمة، يتم طلب اضافة رقم ليتم من خلل االن�ت

ي اي وقت
بالتواصل مع المفوض لتأكيد الرقم، الذي تم اضافته وعند الموافقة من البنك يصبح الرقم معرفا وامكانك الدفع/الشحن �ف

ي تم تقديمها وحالتها هل هي موافق عليها ام غ�ي 
حالة طلبات اضافة رقم خدمة، يتم االطلع من خلل هذه الشاشة عىل الطلبات ال�ت

موافق عليها

ي تم 
ي تظهر عند الضغط عىل استعلم وتمر بتسلسل الموافقات حسب المصفوفة ال�ت

، لتسديد الفوات�ي المستحقة ال�ت تسديد الفوات�ي

تعريفها حسب رغبتكم

ي تم تعريفها حسب رغبتكم
شحن مسبق، لشحن رصيد للأرقام المعرفة ويمر بتسلسل الموافقات ال�ت

التحويالت 

ي
ن حسابا�ت تحويل ب�ي

ي تم تعريفها حسب رغبتكم
ف الحسابات وتمر الحركة بتسلسل الموافقات االدارية ال�ت يتم التحويل ب�ي
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ن ن مختلف�ي ن حساب�ي تحويل ب�ي

ف حسابات مختلفة داخل البنك للمستفيدين الذين تم اضافتهم من قبلكم بالبند الخاص بمعالجة المستفيدين تستخدم للتحويل ب�ي

ي كل عملية تحويل
نت البنكي رمز تحويل يستخدم لمرة واحدة �ف أ بطلب التحويل يصل اىل رقمه المعرف عىل خدمة االن�ت عندما يقوم المن�ش

ي تم تعريفها حسب رغبتكم 
كة ال�ت تمر بتسلسل الموافقات الداخلية بال�ش

ة ف مبا�ش يتم تنفيذ الحواالت الداخلية داخل بنك فلسط�ي

حواالت محلية

ف الذين تم اضافتهم بالبند » معالجة المستفيدين«  ف حسابات مختلفة داخل فلسط�ي تستخدم للتحويل ب�ي

ي كل عملية تحويل
نت البنكي رمز تحويل يستخدم لمرة واحدة �ف أ المعرف عىل خدمة االن�ت يصل اىل رقم المن�ش

ي تم تعريها حسب رغبتكم
كة ال�ت وتمر بتسلسل الموافقات الداخلية بال�ش

يصل الطلب اىل البنك للتنفيذ

حواالت دولية

ف الذين تم اضافتهم بالبند » معالجة المستفيدين« ف حسابات مختلفة خارج فلسط�ي تستخدم للتحويل ب�ي

ي كل عملية تحويل
نت البنكي رمز تحويل يستخدم لمرة واحدة �ف أ المنفذ المعرف عىل خدمة االن�ت  يصل اىل رقم المن�ش

ي تم تعريها حسب رغبتكم
وتمر بتسلسل الموافقات الداخلية بال�ش    كة ال�ت

يصل الطلب اىل البنك للتنفيذ

اضافة مستفيد:

 / ي تمكنكم من التحويل لهم، عند اضافة مستفيد داخىلي
ضافة مستفيدين ليصبحوا بذلك ضمن قائمة المستفيدين ال�ت تستخدم هذه الوظيفة الإ

خارجي يتم التواصل من قبل البنك مع المفوض الخاص من قبلكم لتأكيد البيانات المدخلة من قبلكم قبل الموافقة

متابعة الحواالت الخارجية

ي البنك بانتظار الموافقة عليها 
بانتظار موافقة المركز: �ف

ي البنك بانتظار الموافقة عليها 
تتم معالجتها بالمركز: �ف

الشركات 

عرض الحركات العالقة من العميل

ي تم تنفيذها من قبله او التعديل عليها او مشاهدتها او اضافة أية ملحظات 
تمكن المستخدم من حذف اي من العمليات ال�ت

جاع عمليات المجموعة اس�ت

ي تم تنفيذها من قبل المجموعة الخاصة بالمستخدم وبكافة تفاصيلها
تظهر تفاصيل الحركات ال�ت

عرض الطلبات 

» ف / او تم تنفيذها من قبل شخص مع�ي ف ف من الطلبات/ او تاريخ مع�ي يمكن من خلل هذا البند عرض طلبات معينة » نوع مع�ي
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الرواتب والدفعات 

نت البنكي بانكم  عليكم التأكيد عىل الموظف عند زيارة الفرع من أجل إنشاء اليوزرات وإنشاء نظام س�ي العمل والموافقات لهم ع�ب االن�ت

كة عىل النظام لتتمكنوا من ذلك، وأيضاً تزويد الموظف ببعض البيانات الخاصة بتعريف  ترغبون بتحميل الرواتب ليتم بذلك تعريف ال�ش

ها كة( وغ�ي كة كنوع العمولة )عىل الموظف / عىل ال�ش ال�ش

: تحميل ملف دفعات الرواتب الخاص بكم من خلل هذه الوظيفة دون الحاجة للذهاب اىل البنك كالتاىلي

RM يتم تزويدكم بها من قبل موظف CSV صيغة الملف يجب ان تكون

ي الملف بجب ان تكون بنفس العملة
جميع الرواتب المدخلة �ف

محتوى الملف يجب ان يكون كالتاىلي

ي الملف:
ي يجب توافرها �ن

البنود ال�ت

كة اسم ال�ش
كة رقم االيبان الخاص بال�ش
الشهر المحول عنه الرواتب

التسلسل »1،2،3....«
اسم المستفيد المحول له الراتب
رقم الهوية الخاص بكل مستفيد

رقم االيبان الخاص بكل مستفيد 
قيمة الراتب المحول

العملة
كة ملحظات خاصة من قبل ال�ش

نت البنكي واختيار حساب الخصم بنفس عملة الملف  كة من خلل برنامج االن�ت تحميل ملف الرواتب من قبل ال�ش

كة ومروره بالموافقات اللزمة يذهب للبنك بشكل اىلي الستكمال االجراءات الخاصة  بعد تحميل الملف من ال�ش

Company Name XYZ Company

Company IBAN PS11XXXX111111111111111111111

Remarks Salaries for 02/2017

Details List

Sequence Benficiary Name Beneficiary ID Beneficiary IBAN Sum Currency Remarks Employee Number

1 test1 410174601 PS55PALS045411181810993000000 100 ILS test remark 1

2 test2 802068775 PS24PALS046002704790993000000 200 ILS test remark2 2

3 test3 802068775 PS67PALS046002704790993000002 400 ILS test remark3 3
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تحميل ملف عدة دفعات

ف وتنفيذها مره واحدة ولكن يجب ان يكون المستفيدين  يتم من خلل هذه الوظيفة تحميل حواالت من قبلكم الأشخاص مستفيدين مختلف�ي

ي بند معالجة المستفيد لتستطيعوا بذلك التحويل له/ا
ف �ف معرف�ي

يمكن ان يحتوي الملف عىل حواالت بعملت مختلفة  

ي سيتم خصم قيمة الحواالت منها من الوظيفة حسابات التسوية للدفعات المتعددة
يجب تحديد الحسابات ال�ت

يجب اضافة/تعديل المستفيدين من قبلكم من خلل وظيفة معالجة المستفيدين وتحديد أنواعهم » مستفيد حوالة داخل البنك/مستفيد 

حوالة محلية/مستفيد حوالة خارجية

يجب ان يكون الملف بالشكل التاىلي 

اسم المستفيد

)LBANK, FBANK( ي حال كانت طريقة الدفع
اسم بنك المستفيد “اجباري �ف

» ي حال بنك خارجي »دوىلي
ي حال بنك محىلي و FBANK �ف

LBANK  �ف

FBANK LBANK/دوىلي ي حال كانت طريقة الدفع هو بنك محىلي
فرع المستفيد اجباري �ف

»ACC ي حال كانت طريقة الدفع
رقم حساب المستفيد “اجباري �ف

ي جميع الملفات
تسلسل التحويل »1،2،3...« وال يجب ان يتكرر، يجب ان يبقى متسلسل �ف

ACC FBANK/ داخىلي LBANK/دوىلي طريقة الدفع: هل هو بنك محىلي

مبلغ الدفع: اجباري ويجب ادخال قيمة رقمية

 )JOD, EUR, ILS, USD( العملة: يجب ادخالها كالتاىلي

yyyymmdd التاريخ: يجب ادخاله بالصيغة التالية

FBANK LBANK/دوىلي ي حال كانت طريقة الدفع هو بنك محىلي
SWIFT البنك المستفيد: اجباري �ف

ي حال كانت طريقة الدفع هو بنك محىلي
العمولة تدفع من قبل: حقل اجباري ويجب ان يكون كالتاىلي )F: Company, B: Beneficiary( وفقط �ف

FBANK LBANK/دوىلي

FBANK LBANK/دوىلي ي حال كانت طريقة الدفع هو بنك محىلي
االيبان الخاص بالمستفيد اجباري فقط �ف

FBANK LBANK/دوىلي ي حال كانت طريقة الدفع هو بنك محىلي
رقم المحمول الخاص بالمستفيد اجباري فقط �ف

الغرض من التحويل: يتم ادخال كود غرض الحوالة حسب الجدول ادناه

IDي English Descالوصف بالعر�ب

WAGES AND SALARIESأجور ورواتب10

RETIREMENTS WAGES AND SALARIESأجور ورواتب تقاعدية11

END OF SERVICE INDEMNITYمكافئة نهاية خدمة12

FAMILY AID OR FAMILY ASSISTANCEمساعدات عائلية13

اث14 LEGACY / HERITANCEم�ي

TRAVEL AND TOURISMالسياحة والسفر15

EDUCATIONAL EXPENSESمصاريف تعليمية16
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TREATMENT EXPENSESمصاريف علجية17

يات بضاعة18 INVOICE PAYMENT AND PURCHASESتسديد فوات�ي ومش�ت

ELECTRICITY BILL PAYMENTتسديد فوات�ي كهرباء19

WATER BILL PAYMENTتسديد فوات�ي مياه20

UTILITY BILL PAYMENT ) INTERNET(تسديد فوات�ي خدمات )هاتف، ..(21

PREPAID CARDS RECHARGINGتغذية البطاقات المدفوعة مسبقا22ً

ئتمان23 CREDIT CARD PAYMENTدفعة بطاقة االإ

SCIENTIFIC RESEARCH SUPPORTدعم البحث العلمي24

ي25
اء أرا�ف PURCHASES LANDS�ش

ي26
SELL LANDSبيع أرا�ف

اء عقارات27 PURCHASE REAL ESTATE�ش

SELL REAL ESTATEبيع عقارات28

CONSTRUCT REAL ESTATEتمويل بناء عقار29

اء أسهم30 BUY SHARES�ش

SELL SHARESبيع أسهم31

اء سندات32 BUY BONDS�ش

SELL BONDSبيع سندات33

اد34 IMPORTاست�ي

EXPORTتصدير35

FEEDING OR FUNDING ACCOUNTتغذية حساب36

COMMISSIONSعموالت37

ائب38 TAXES�ف

يجار39 RENTAL EXPENSESمصاريف االإ

INVESTMENT RETURNS OR REVENUESعوائد وأرباح استثمارية40

BROKRAGE INVESTMENTالمتاجرة باالأسواق المالية41

FINANCIAL SERVICESخدمات مالية42

CONSULTING SERVICESخدمات استشارية43

CONSTRUCTION SERVICESخدمات إنشائية44

MAINTENANCE SERVICESخدمات صيانة45

ADVERTISING AND MARKETING SERVICESخدمات دعاية وتسويق46

COMMUNICATIONS SERVICESخدمات اتصاالت47

MEDICAL AND HEALTH SERVICESخدمات صحية وطبية48

MINING SERVICESخدمات التعدين49

ي50 LAND FREIGHTالنقل والشحن ال�ب

AIR FREIGHTالنقل والشحن الجوي51
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FBANK LBANK/دوىلي ي حال كانت طريقة الدفع هو بنك محىلي
رقم الهوية الخاص بالمستفيد اجباري فقط �ف

 FBANK LBANK/دوىلي ي حال كانت طريقة الدفع هو بنك محىلي
كود لغة المستفيد: وهي اجباري كالتاىلي )for Arabic, 1: for foreign :2( و�ف

فبذلك يجب ان تكون »1«

العلقة مع المستفيد يتم ادخال الكود حسب الجدول التاىلي

SEA FREIGHTالنقل والشحن البحري52

ف53 INSURANCE PAYMENTأقساط تأم�ي

ف54 INSURANCE COMPENSATIONSتعويضات التأم�ي

ي النقابات أو الجمعيات55
اكات �ف ASSOCIATIONS OR UNION SUBSCRIPTIONSاش�ت

ي صناديق التقاعد56
اكات �ف SUBSCRIPTION IN PENSIONS FUNDSاش�ت

اكات والعضويات57 SUBSCRIPTIONS AND MEMBERSHIPS FEESرسوم االش�ت

اء أو بيع دعوة عطاء58 TENDER BOND GUARANTEE�ش

عات59 GRANTS AND DONATIONSهبات وت�ب

AID AND SUBSIDIESمساعدات وإعانات للحكومة60

RELIGIOUS COMMUNITIES AIDمساعدات هيئات دينية61

INTERNATIONAL COMMUNITIES AIDمساعدات هيئات دولية62

ية63 CHARITY COMMUNITIES AIDمساعدة الهيئات الخ�ي

UN AIDمساعدات االأمم المتحدة64

GOVERNMENTAL DELEGATIONالبعثات الحكومية65

GOVERMENTAL EDUCATIONالتعليم الحكومي66

FUNDING AID FOR BUDGET SUPPORTمساعدات لدعم الموازنة67

FUNDING CAPITAL PROJECTالتمويل المقدم لمشاريع رأسمالية68

DIPLOMATIC MISSIONSالبعثات الدبلوماسية69

EMBASSIES REMITTANCESحواالت السفارات ومكاتب التمثيل70

ي رأس مال م.دولية71
SUBSCRIP TO INTERNATIONAL NON MONYمساهمات �ف

FUNDING CLUPS AND ASSOCIATIONSالتمويل المقدم للأندية والجمعيات72

LOANSقروض73

LOANS REPAYMENTتسديدات أقساط قروض74

MUNICIPALITY FUNDSالتمويل المقدم للبلديات والمجالس75

REROUTINGإعادة تحويل/ مقابل حوالة واردة76

FINES AND INFRACTIONSغرامات ومخالفات77

CULTURAL , EDU AND ENTERTAINMENTخدمات ثقافية وتعليمية وترفيهية78

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICESخدمات تكنولوجيا المعلومات79

OTHERأخرى80

USED CAR TRADINGتجارة مركبات مستعملة81

GOVERMENT PAYMETSمدفوعات حكومية82
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IDي English Descالوصف بالعر�ب

SON/DAUGHTERابن1

Othersأخرى2

SISTERأخت3

MOTHERام4

GRAND FATHERجد5

GRAND MOTHERجدة6

FATHER/MOTHER IN LAWحماه7

FIANCEخطيب8

FIANCEEخطيبة9

HUSBAND/WIFEزوج10

يك11 PARTNER�ش

FRIENDصديق12

COMMUNICATION OFFICERضابط اتصال13

MARITAL RELATIONSHIPعلقة مصاهرة14

UNCLEعم15

AUNTعمه16

RELATIVEقرابه17

ي18
LEGAL REPRESENTATIVEممثل قانو�ف

FATHERوالد19

GUARDIANو�ي20

DEPUTYوكيل21

CUSTODIANوىلي22

AUTHORIZEDمفوض23

BROTHERأخ25

بعد الموافقة عىل المستفيدين من البنك يتم تحميل الملف بالصيغة المرفقة 

ي كل عملية تحويل
نت البنكي رمز تحويل يستخدم لمرة واحدة �ف يصل اىل رقمه المعرف عىل خدمة االن�ت

ي تم تعريفها 
سيتم تنفيذ الخصم من الحسابات ال�ت

ي تم تعريفها بالمصفوفة من قبلكم
كة ال�ت وتمر بتسلسل الموافقات الداخلية بال�ش

يصل الطلب اىل البنك للتنفيذ  

ة ف يتم تنفيذها مبا�ش ي بنك فلسط�ي
الحواالت الداخلية �ف

كة ي هذه الوظيفة تذهب كل حركة عىل حدة للموافقة حسب المصفوفة المعرفة لل�ش
�ف

تحميل ملف عدة دفعات اجار
كة بمجموع الحواالت وعددها فقط  ي الوظيفة أعله ولكن يذهب الملف مرة واحدة للموافقة من المصفوفة داخل ال�ش

بإمكانكم التعامل بها �ف

عرض دفعات الرواتب

ف بإمكانكم اختياره ي تم تنفيذها بتاريخ مع�ي
تستخدم هذه الوظيفة لعرض دفعات الرواتب ال�ت
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عرض طلبات الدفعات

الدفعات الغ�ي محصله

الدفعات المحصلة

استعالم عن الدفعات المتعددة

ي ترغبون بها
يتم بها عرض الدفعات خلل 6 أشهر من تاريخ الكشف بإدخال التواريخ ال�ت

عرض تفاصيل الدفعة 

كة   يتم ادخال رقم المرجع لل�ش

ي الملف منها« وبإمكانكم الحذف 
ي ترغبون بخصم دفعات التحويالت �ن

حسابات التسوية للدفعات المتعددة »يتم من خاللها تحديد الحسابات ال�ت
والتعديل منها 

ن وذلك  ئ تذهب الحركة حسب رول الصالحيات الذي تم تعريفها حسب رغبتكم للموافقة من المستخدم�ي بعد تنفيذ العمليات من قبل المن�ش
بالدخول إىل »عرض حركات العميل العالقة«

في حال إدخال الرقم السري خاطئ واغالق الحساب ألي من المستخدمين:

ن عليه: ي حال إغالق الحساب الخاص بأي من المستخدم�ي
�ن

التواصل مع Admin maker  وابلغه بذلك
ف عدد مرات الدخول للعميل« يمكن تصف�ي محاوالت الدخول من خلل وظيفة » اعادة تعي�ي

اختيار اسم المستخدم والموافقة

ي حال نسيان كلمة الرس
�ن

التواصل مع Admin maker  وابلغه بذلك
يمكن طلب تغي�ي كلمة ال� للعميل/ة من خلل الوظيفة »طلب تغي�ي كلمة � للعميل« 

اختيار اسم المستخدم والموافقة

ي حال اغالق الحساب الخاص بمستخدم Admin  عليكم ومن خالل المفوض:
�ن

التواصل مع موظف RM الخاص بكم وابلغه بذلك

 PORTAL يمكن تصف�ي محاوالت الدخول اىل النظام الخاص بإدارة الخدمة

ف عدد مرات الدخول للعميل« من خلل » اعادة تعي�ي
اختيار اسم المستخدم والموافقة

ي حال نسيان كلمة الرس الخاصة بمستخدم Admin  عليكم ومن خالل المفوض :
�ن

التواصل مع موظف RM الخاص بكم وابلغه بذلك
يمكن طلب تغي�ي كلمة ال� للعميل/ة من خلل الوظيفة »طلب تغي�ي كلمة � للعميل« 

اختيار اسم المستخدم والموافقة
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Reviewer /Authorizer الحساب الخاص بالمدققين/ المفوضين

أ  وحسب التسلسل الذي تم تعريفه  ي تم تنفيذها من المن�ش
ف ال يمكن من خللهم تنفيذ حركات وتظهر من خلل هذا المستخدم جميع الحركات ال�ت هؤالء المستخدم�ي

بطلبكم

الشركات

عرض حركات العميل العالقة 

ف وتحتاج للموافقة ويظهر خيارات »الموافقة، الرفض، التعليق« ي تم تنفيذها من قبل المستخدم�ي
تظهر جميع الحركات ال�ت

جاع عمليات المجموعة اس�ت

ي تم تنفيذها من قبل المجموعة الخاصة بالمستخدم وبكافة تفاصيلها وحالة هذه الطلبات
 تظهر تفاصيل الحركات ال�ت

عرض الطلبات 

» ف / او تم تنفيذها من قبل شخص مع�ي ف ف من الطلبات/ او تاريخ مع�ي يمكن من خلل هذا البند عرض طلبات معينة حسب رغبتكم » نوع مع�ي

 Admin user الحسابات الخاصة بالمستخدم االداري

ف Admin Maker  مستخدم اداري: انشاء المرسش

أ والمفوض والمحرر ف المن�ش ي تختلف عن المستخدم�ي
يحتوي عىل مجموعة من الوظائف ال�ت

ف الخاص بكم عىل المستوى االداري ليمكنكم من التحكم بحسابات المنفذين وحسابات العمليات  أ - هو احدى المستخدم�ي المستخدم االداري المن�ش

وادارتها من قبلكم دون الرجوع للبنك وبتوف�ي الخدمات التالية:

كات: الوظائف الخاصة بالرسش
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تسجيل حساب لعميل 

ف ليستطيع بذلك  ف اضافة اي من الحسابات الي من المستخدم�ي يظهر من خللها قائمة الحسابات المسجلة وغ�ي المسجلة للعميل وبإمكان الم�ش
االطلع عليها وتنفيذ حركات 

Admin checker ف عند اضافة الحساب تذهب الحركة للموافقة من المستخدم االدري موافقة الم�ش

اضافة عميل لمجموعة 

تستخدم هذه الوظيفة لتسجيل أو إضافة مستخدم جديد داخل المجموعة من قبلكم ودون الرجوع للبنك وعندها سيتم منح العميل المسجل رقم 
مستخدم جديد.

يجب إدخال البيانات التالية:

 رقم المستخدم 

 اسم المستخدم 

، محرر، مفوض، مدقق« وبذلك سيأخذ تلقائيا الوظائف المعرفة  أ ي سيتم منحها للمستخدم من�ش
اضية “ الوظيفة ال�ت وظيفة المستخدم االف�ت

ف عليكم  ف السابق�ي ي حال رغبتكم بإنشاء اي مستخدم بوظائف جديدة ومختلفة عن المستخدم�ي
للمستخدم السابق الذي يحمل نفس الوظيفة »و�ف

 التوجه للبنك

 رقم الجوال

ي 
و�ف يد االلك�ت  ال�ب

 صالح ح�ت )تاريخ االستحقاق(

حالة كلمة ال� لمرة واحدة

المستخدم الجديد المسجل يحتاج لعمل الخطوات التالية قبل أن يستطيع الدخول إىل النظام:

 Admin Checkerف  الموافقة من قبل المستخدم الم�ش

Admin Checker ف تفعيل المستخدم من قبل المستخدم الم�ش

إرسال رقم المستخدم/ كلمة المرور للمستخدم الجديد ليستطيع الدخول وتحديد كلمة ال� الجديدة الخاصة به

تغي�ي حالة عميل

يقاف أو إلغاء المستخدم بشكل دائم من الخدمة ح�ت ال يستطيع  ف الإ ي حال حاجة الم�ش
تستخدم هذه الوظيفة من قبلكم لتعديل حالة العميل او �ف

نت الدخول اىل النظام البنكي ع�ب االن�ت

طلب تغي�ي كلمة رس العميل

ف كلمة ال� الخاصة بهم ي حال نسيان اي من المستخدم�ي
ضافة طلب تغي�ي الرقم ال�ي للمستخدم حيث تستخدم �ف تستخدم هذه الوظيفة الإ

ن عدد مرات الدخول لعميل اعادة تعي�ي

تستخدم هذه الوظيفة لتصف�ي محاوالت الدخول للحساب عند إدخال المستخدم كلمة مرور خطأ ووصله إىل الحد االأعىل من محاوالت الدخول »6 
محاوالت«

تعديل معلومات العميل

ي الذي يصل عليه اشعارات الموافقات( داخل المجموعة
و�ف يد االلك�ت  تستخدم هذه الوظيفة لتعديل معلومات المستخدم )رقم الجوال و/ أو ال�ب

ي ترغبون بتعديلها
ي هذه الوظيفة: أي من البيانات ال�ت

سوف يتم إدخال البيانات التالية �ف

 رقم المستخدم 
 اسم المستخدم 

اضية   وظيفة المستخدم االف�ت
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 رقم الجوال
ي 

و�ف لك�ت يد االإ  ال�ب
تاريخ الصلحية 

ن اضافة مجموعة تفويض للمستخدم�ي

ف أو لمجموعة موجودة، كما ويمكن تعديل المجموعة وذلك بإضافة أو إلغاء  يمكن من خللها إضافة صلحيات لمجموعة جديدة من المستخدم�ي
جاع اسم المجموعة وقائمة العملء‘ ف من خلل الوظيفة ’ اس�ت جاع قائمة المستخدم�ي ، حيث يتم اس�ت ف مستخدم�ي

أضافة مصفوفة تفويض

ي حال رغبتكم بإضافة مصفوفة موافقات جديدة
 تستخدم هذه الوظيفة الإضافة منظومة موافقات جديدة �ف

 يتم إضافة المعلومات التالية لمعلومات الموافقات الجديدة:

  رقم الحساب
  من مبلغ
  إىل مبلغ

 منظومة الموافقات

عرض مصفوفة التفويض

تستخدم لعرض مصفوفة ومنظومة الموافقات الحالية المعرفة لمجموعتك

عرض مجموعة العمالء 

يمكن من خللها عرض جميع العملء الموجودين داخل المجموعة   
البيانات التالية:

رقم المستخدم

 اسم المستخدم

 الحالة

 تاريخ البداية

دور المستخدم

 Admin Checker ترخيص المشرف

ي تحتاج للموافقة ومن خلل هذا المستخدم يمكنكم الموافقة أو الرفض
ف وال�ت ي تم تنفيذها من المستخدم الم�ش

تظهر الحركات ال�ت

ف لمجموعة عرض عمليات المرسش

ف ف�ي ف الم�ش ي تمت عىل المجموعة من قبل المستخدم�ي
يمكن من خللها عرض كل الحركات ال�ت






