


سجل الدخول على حسابك 
باستخدامعبر اإلنترنت المصرفي 

منشئ الكود



http://www.swedbank.seافتح صفحة السوید بنك 
الموجود في اعلى یمین زاویة  الصفحةLogga inاضغط على مفتاح 

استخدم المعرف االلكتروني لك للتعریف عن نفسك
)احفظ المعرف االلكتروني ورقم كارت البنك في مكان امن: تنبیھ(

شخصيالااللكترونيالمعرفاستخداماختیاراختاربعدھاومنالشخصيبرقمكالفارغةالخانةاملئ•
الشركاتمعرفاو

دخولسجل•
جھازفيالموجوداالزرقباللونالمفتاحعلىالضغطخاللمنااللكترونيالمعرفدخولفعل•

االلكترونيالمعرف
وخذجاھھاباتالمبایلوجھ,منظمةمربعاتشكلعلىالموبایلاوالكومبیوترشاشةعلىصورةستظھر•

الشاشةعلىالتيللمربعاتصورة

الموافقةسجلوبعدھاااللكترونيللمعرفبكالخاصالسريالرقمادخل•
سجیلھابتقمتوانسبقالتيمعلوماتكفیھاموجودنافذةتظھرااللكترونيالمعرففي•

وذللكتھاسجلالتيالمعلوماتتاكیدفقطمنكالمطلوبیكونحینھاالشخصيالرقمكمثل
الموافقةمفتاحعلىبالضغط

جھازاشةشعلىالظاھرالسريالرقمتكتبلكیمافارغةخانةتظھرااللكترونيالمعرففي•
االلكترونيالمعرف



نترنیت ادفع الفواتیر من حسابك البنكي في اال

https://www.youtube.com/watch?v=Mqr4h-
K5mJU

https://www.youtube.com/watch?v=Mqr4h-K5mJU


ثم أمأل رقم التجییر البنكي أو رقم التجییر البریدي
( Bankgiro  , plusgiro  )   حسب ما موجود في الفاتورة

نسبة وعادةً یكتب في الجھة الیمنى السفلى من الفاتورة بال
.جییر البریديللتجییر البنكي وبالجھة الیمنى العلیا بالنسبة للت

 Bankgiroنوع التجییر
, plusgiro

OCRرقم الـ  يقیمة الفاتورة بالكرون السوید لھارقم التجییر للجھة التي تدفع



OCRفاتورة دفع مع او بدون 

OCRمع OCRبدون 



تاح عند االنتھاء قم بتسجیل الخروج من خالل الضغط على مف
Logga ut الیسارالموجود في نھایة القائمة الموجودة على.



تاغلق بطاقة البنك لخدمة الشراء على االنترن/افتح
یك ان تفتح لكي تتمكن من الشراء عن طریق االنترنت باستخدام بطاقة البنك یتوجب عل•

نك یمكنك ان تفعل ھذا من خالل موقع الب. بطاقة البنك لخدمة الشراء على االنترنت
.االلكتروني او تطبیق البنك

اقة قبل فتحھا عند الحصول على بطاقة بنك جدیدة یتوجب علیك اوال ان تقوم بتفعیل البط•
الجدیدةھكذا تقوم بتفعیل بطاقتك . لخدمة الشراء على االنترنت

عند . فوراعندما تفتح بطاقة البنك لخدمة الشراء على االنترنت یمكنك البدء استخدامھا•
لى تاكید الشراء من مواقع االنترنت المربوطة بفحص اثبات ھویة ماستر كارد ستحتاج ا

عرف اذا لیست لدیك امكانیة استخدام م. الشراء باستخدام معرف المعامالت الشخصیة
.ةالمعامالت الشخصیة یمكنك تاكید الشراء باستخدام كلمة السر ورسالة  قصیر

•https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/kort/sa-fungerar-
ditt-kort/handla-med-kort-pa-natet/oppna-stang-ditt-kort-for-

internetkop.html

https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/kort/sa-fungerar-ditt-kort/handla-med-kort-pa-natet/oppna-stang-ditt-kort-for-internetkop.html


معرّف المعامالت احصل على 
المتنقلةالمصرفیة 



قلةمعّرف المعامالت المصرفیة المتن

على اإلعداداتلضغطا•
إدارة الخدمات•
نقلةمعّرف المعامالت المصرفیة المت•
ة معّرف المعامالت المصرفیطلب •

المتنقلة
إلى الموافقة•
الكود الخاص بكةباكت•
یةالمصرفمعّرف المعامالت استرداد •
البدء•
.دیأكالتر الكود ویااخت•
خروج بالضغط على تمال•



تسجیل الدخول على حسابك 
العامالتف عرّ مالبنكي باستخدام 

المصرفیة



Swedbankتطبیق

معّرف المعامالت المصرفیةاختر 
المتنقلة

اضغط على تسجیل دخول
اكتب الكود الخاص بك

مصادقةضغط علىا



Swedbankالقائمة في تطبیق 
یمكنك ھنا االطالع على •

واتیركوفكوحسابكرصید
.اإللكترونیة

ھا كافة الحسابات التي تمتلك•
حسابات األطفال وحسابات (

)التوفیر
.لل أموایحوتدفع فواتیرك أو •
عة رصید بطاقتك المدفوةدیاز•

.مقدًما
اإلعدادات•



دفع الفواتیر
• اختار خیار دفع الفواتیر
• اختار الحساب الذي ترید الدفع

منھ
• استخدم الكامیرا لمسح كافة 

المعلومات مثل التعرف 
البصري على الحروف 
والمستلم والمبلغ

• اضغط تم
• إضافة
• موافقة



تحویل أموال 

لیحوتاختر دفع و•
منھاختر الحساب الذي ترید الدفع•
اختر من ترید تحویل األموال •

.إلیھ
المبلغ•
اضغط إضافة•
موافق•
معّرف المعامالت أدخل كود •

كوتوقیعالمصرفیة الخاص بك
تمبالضغط على خروج سجل ال•



Swishخدمة 
خدمةیمكنك استخدام Swish إلرسال األموال واستالمھا بسرعة وأمان من خالل رقم ھاتفك الجوال المرتبط

امصرفً حتى وإن كان المستلم یستخدم حیث تُرسل األموال على الفور إلى الحساب المعني . بحسابك البنكي
.مختلفًا .

• اضغط على ادفع
• أدخل رقم ھاتف 

المستلم
• أكتب المبلغ
• إضغط على سویش



المدفوعة مقدًماتكرصید بطاقیادةز

اضغط على زیادة •
رصید بطاقتك 
المدفوعة مقدًما

اختر أي حساب ترید•
الدفع منھ والمستلم

والمبلغ، ثم اضغط 
على شراء

اضغط تم•



ي ال تنسى تسجیل الخروج من حسابك المصرف
!یوترالكمبوغلق المستعرض قبل إیقاف تشغیل 
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