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 دليل المستخدم
تحميل رواتب الشركات



المقدمة

كيفية تســجيل حسابك

كيفيــة تســجيل الدخول إلــى الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت

كيفيــة تحميل الرواتب

كيفيــة الموافقــة على تحويالت الرواتب

كيفية التحقق من ســجل الرواتب
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            قائمة المحتويات
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بإمكانكــم ا�ن تحميــل رواتــب الموظفيــن بــكل ســهولة وُيســر 
ــب مــن  ــة المدفوعــات المتعلقــة بالروات فضــًال عــن تتبــع وإدارة كاف
ــذا  ــم ه ــدم لك ــث نق ــركات. حي ــب للش ــل الروات ــة تحمي ــالل خدم خ
ــن  ــي التمك ــب، وبالتال ــل الروات ــة تحمي ــل كيفي ــرف ع ــل للتع الدلي
هــذه  مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  التطلعــات  كافــة  تحقيــق  مــن 
حســابك  وتفعيــل  تســجيل  إلــى  ندعوكــم  عليــه،  الخدمــة. 

المصرفي عبر ا¤نترنت.

المقدمة



كيفية تسجيل حسابك



بعــد التقــدم بطلــب التســجيل، ســتتلقى بريــًدا إلكترونًيــا 
عبر بريدك ا¤لكتروني المســجل في البنك
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الخطوة ١



05

الخطوة ٢

ــارة الرابــط المرفــق فــي البريــد ا¤لكترونــي ¤عــداد  قــم بزي
كلمة مرور جديدة
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الخطوة 3

ــن  ــتصلك م ــي س ــدة OTP  الت ــرة واح ــرور لم ــة الم ــال كلم ــم بإدخ ق
خالل رقم الهاتف المســجل لدى البنك ¤كمال عملية التســجيل



 كيفية تسجيل الدخول إلى
الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت
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الخطوة ١

قــم بالضغــط علــى الرابــط لتفعيــل الخدمــات المصرفيــة عبــر ا¤نترنــت، 
ومن ثم قم بإدخال اســم المســتخدم وكلمة المرور المسجلة 
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الخطوة ٢

بإمكانك ا�ن اســتعراض جميع حســاباتك واستخدام خدمة تحميل الرواتب



كيفية تحميل الرواتب



 Excel الرواتــب أو قــم بتنزيــل ملــف  قــم باختيــار دفــع 
لعرض تحميالت الرواتب السابقة
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الخطوة ١
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الخطوة ٢

قــم بتحديــد نوعية الدفع ووتيرة الراتب ثم اضغط على متابعة
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الخطوة ٣
ــك  ــب يمكن ــل الروات لتحمي
أو  إضافــة ســجالت  اختيــار 

تحميل  بيانات جديدة

إضافـــة  باختيـــار  قمـــت  إذا 
سجالت، يتوجب عليك تعبئة 
ا¤لزاميـــة  الحقـــول  كافـــة 
ومراجعتها ومن ثم إرسالها



يمكنــك أيًضــا تعبئــة بيانــات الرواتــب المطلوبــة فــي ملــف الراتــب 
وحفظهــا في ملفاتك في جهازك الخاص
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الخطوة ٤



كيفية الموافقة على تحويالت الرواتب
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الخطوة ١

إذا كنــت الجهــة المخولــة بالموافقــة، يمكنــك اســتعراض 
الموافقات على شاشة التحكم



المرســلة  الرواتــب  اســتعراض  يمكنــك  الموافقــة،  صفحــة  فــي 
للموافقــة واتخــاذ ا¤جراءات الالزمة (رفض أو مراجعة أو موافقة)

المعاملــة، كمــا  الملــف، فلــن يتــم إرســاله الكمــال  تــم رفــض  إذا 
يمكنك عرض الملف المرفوض مع ســبب الرفض
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الخطوة ٢



كيفية الموافقة على تحويالت الرواتب
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الخطوة ١

ــات  ــم المحفوظ ــن قس ــف ضم ــة المل ــتعراض حال ــك اس يمكن
(قيــد ا¤جــراء أو مرفوض أو مرفوض جزئًيا أو تام بنجاح)

ســيتم تحديــث حالــة الملــف فــي 
النظام في كل ساعة
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