
خدمات الدفع
البدء باستخدام البطاقة والدفع الرقمي



البطاقة المصرفیة
تحصل على البطاقة المصرفیة من البنك 

الذي تقوم بفتح حساب فیھ.

باستخدام البطاقة المصرفیة یُم كنك الدفع سواء 
كنت في السوید أو خارجھا ، ویمكنك التسوق 
سواء في المتاجر أو عبر اإلنترنت ، والسحب 

واإلیداع النقدي في ماكینات الصراف اآللي أو في 
بعض المتاجر.

ة ومن خالل البطاقات المصرفیة التي بھا میز
االستخدام دون أن یتم إدخالھا في جھاز الدفع ،

ة عن یمكن الموافقة على عملیات الشراء الصغیر
. تقریب البطاقة على جھاز الدفع/طریق وضع



أنواع البطاقات المختلفة

البطاقات المصرفیة ، بطاقات الخصم
.یتم خصم المبلغ مباشرة من الحساب

بطاقات الدفع وبطاقات االئتمان 
وھي خاضعة لقانون االئتمان االستھالكي . یتم دفع المال بأثر رجعي

)konsumentkreditlagen  .(
الُمسلف إذا كان /نوھذا یعني أنھ عندما تقوم بالتسوق بالتسلیف فیُمكنك االتصال بكل من البائع والدائ

.لدیك أیة تعلیقات بشأن ما قمت بشراؤه

www.konsumenternas.se: قارن بین البطاقات المختلفة على

http://www.konsumenternas.se/


تذكر أن
.اتیتم حظر البطاقة تلقائیًا عند إدخال الرمز بشكل خاطئ لثالث مرات متتالی•
لبطاقة أو تقوم بحظر البطاقة أو أن تقوم باالتصال بالبنك الخاص بك في حال تلف ا•

.فقدانھا أو إذا علقت البطاقة في ماكینة الصراف اآللي وتعذر علیك أخذھا
ر وأن تقوم بأخذ الحیطة عند إدخال الرمز الخاص بك بحیث ال یتمكن أي شخص آخ•

خصیة من معرفة الرمز الذي أدخلتھ ، وال تقم أبًدا بإعطاء أي شخص آخر بیاناتك الش
.أو الرمز الخاص بك



الدفع عن طریق البطاقة 
في جھاز الدفع

ىأدخل البطاقة على أن تكون الشریحة ألعل•

مرحبًا

تحقق من المبلغ•

أرقام4أدخل الرمز الخاص بك ، •

اضغط علي الزر األخضر للموافقة•

خذ بطاقتك•

230.00kr

****
ة تم السماح بعملی

الدفع
خذ البطاقة

خذ إیصالك•

انتھت عملیة الدفع



ھل تحتاج إلى النقد؟
یمكنك سحب المال علي حد سواء 

في المتاجر ومن ماكینات الصراف اآللي



سحب وإیداع األموال 
في ماكینة الصراف اآللي

یُمكنك سحب وإیداع األموال في بعض •
ماكینات الصراف اآللي

.ومن الممكن االختیار بین عده لغات•
ي یمكنك تغییر الرمز الخاص بك بنفسك ف•

.ماكینات الصراف اآللي

كنك قراءة المزید ھنا  یُم 
بعدة لغات حول كیفیة القیام بالعملیات المختلفة:

Bankomat.se ، سحب المال

https://bankomat.se/wp-content/uploads/2014/12/Bankomat%C2%AE_Dialog_Uttag.pdf


خدمة بنك اإلنترنت (الخدمات المصرفیة عبر
(BankID) اإلنترنت) و الھویة اإللكترونیة البنكیة



خدمة بنك اإلنترنت (الخدمات المصرفیة عبر 
اإلنترنت)

:یُمكنك) الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت(من خالل خدمة بنك اإلنترنت 
العثور علي رقم حسابك•
التحقق من كشوف حسابك البنكیة•
)giro(دفع الفواتیر عن طریق نظام التجییر البنكي •
تحویل األموال إلى حسابات بنكیة أخرى•
وخدمة إرسال واستقبال ) BankID(إدارة الخدمات األخرى مثل الھویة اإللكترونیة البنكیة •

.Swishالمال 



تسجیل الدخول إلى خدمة بنك اإلنترنت (الخدمات 
المصرفیة عبر اإلنترنت)

:خدام، یمكنك است) الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت(لتسجیل الدخول إلى خدمة بنك اإلنترنت 

)  Säkerhetsdosa( جھاز التعریف الرقمي •

)Mobilt BankID(الھویة اإللكترونیة البنكیة على الھاتف المحمول •

)BankID på kort(على البطاقة البنكیةالھویة اإللكترونیة •

)BankID på fil(الھویة اإللكترونیة البنكیة على الملف •



ما ھي الھویة اإللكترونیة البنكیة (BankID)؟

ھي وثیقة ) BankID(إن الھویة اإللكترونیة البنكیة •
أكید ھویة إلكترونیة یُمكنك استخدامھا عندما ترغب بت

سبیل ھویتك على اإلنترنت لدى السلطات والبنوك ، علي
.المثال

ھي في ) BankID(إن الھویة اإللكترونیة البنكیة •
یوًعا في الوقت الحالي وثیقة الھویة اإللكترونیة األكثر ش

السوید وھي مماثلة لوثائق الھویة األخرى مثل جواز 
.  السفر ورخصھ القیادة

من ) BankID(یتم إصدار الھویة اإللكترونیة البنكیة •
.قبل البنوك



قم بتسجیل الدخول باستخدام الھویة اإللكترونیة البنكیة على الھاتف 
(Mobilt BankID) المحمول

ادخل الرقم الشخصي الخاص بك 1.
في الحقل األول 

حدد تسجیل الدخول باستخدام 2.
ى الھویة اإللكترونیة البنكیة عل

 Mobilt(الھاتف المحمول 
BankID(

یة فتح الھویة اإللكترونیة البنك
)BankID ( على ھاتفك

المحمول

ادخل رمز األمان 3.

ثم اضغط علي 4.
Legitimera)تأكید الھویة(

1

2

3

4



نصائح السالمة

ال تُفصح عن بیاناتك الشخصیة عن طریق الھاتف أو البرید اإللكتروني!
ینطبق ھذا تأكد من قیامك بتسجیل الخروج بعد تسجیل الدخول إلى خدمة بنك اإلنترنت الخاصة بك ، و

.أیًضا على صفحات اإلنترنت األخرى

!



دفع الفواتیر



الفاتورة



الفاتورة

1
2

روتین الدفع ، بنكجیرو 1.
أو بلوسجیرو

رقم الفاتورة2.

تاریخ االستحقاق3.

رقم حساب بنكجیرو4.

أو الرقم المرجعيOCRرقم 5.

المبلغ6.

رقم متلق المبلغ7.

3

4

5 6 7



دفع الفاتورة عن طریق الھاتف
لبنكیة قم بتسجیل الدخول باستخدام الھویة اإللكترونیة ا

أو جھاز ) Mobilt BankID(على الھاتف المحمول 
)Säkerhetsdosa( التعریف الرقمي 

)القائمة(menyاذھب إلى •

دفع (Betala och överföraانقر علي •
)وتحویل

حدد الحساب الذي سیتم خصم المبلغ منھ•

حدد المستلم أو قم بإضافتھ•

اكتب المبلغ الذي تود تحویلھ•

بلغ إذا لم تكتب أي شيء یتم سحب الم(أدخل التاریخ •
)مباشرة

، اكتب OCRإذا لم یكن ھناك رقم (OCRاكتب رقم •
)رقم الفاتورة كرسالة

)إضافة(Lägg tillانقر علي •



دفع الفاتورة عن طریق الھاتف
)موافقة(Godkännانقر فوق •
لبنكیة انتظر حتى یتم فتح الھویة اإللكترونیة ا•

)BankID(
أرقام6أدخل الرمز الخاص بك ، •
)التوقیع(Skriv underانقر فوق •

تم دفع الفاتورة اآلن 
لمواصلة ) انتھیت(klarانقر فوق •

.القیام بعملیات أخرى أو قم بتسجیل الخروج



وظائف مختلفة عند الدفع

استلمتھا تيالتحتاج فقط إلى التوقیع والموافقة على الفواتیر 
.رقمیًا

، یمكنك تحمیل QRإذا كانت الفاتورة تحتوي علي رمز 
انقر على رمز . QRبیانات الفاتورة عن طریق مسح رمز 

فلي یمكن أیًضا قراءة السطر الس. الكامیرا وصور الرمز
.من الفاتورة باستخدام خاصیة الكامیرا

.انقر لیتم كتابة التاریخ. رمز التقویم



إضافة مستلم جدید

)إلى(Tillانقر فوق •

)إضافة مستلم جدید(Ny mottagareوانقر على •

اختر نوع المستلم•

أدخل رقم حساب بنكجیرو الموجود بالفاتورة•

الحصول (Hämta mottagarnamnانقر على •
)على اسم المستلم

تأكد من صحة االسم•

قم بالموافقة على المستلم•

انتھت عملیة الدفع



الدفع باستخدام تطبیقات الھاتف المحمول



تحویل األموال بین األفراد والشركات•

یتم سحب المبلغ مباشرة من الحساب•

یمكنك استقبال المال بدون ھاتف ذكي•

.یحدد كل بنك الرسوم الخاصة بھ•





خدمات الدفع في المتاجر
وإیداع ویُمكنك دفع الفواتیر في بعض المتاجر نقًدا لموظف الكاشیر ، وسحب

.األموال ، وكذلك تحویل األموال ، مع دفع رسم مقابل تلك الخدمات



خدمات الدفع عبر اإلنترنت
و PayPalومنھا . ھناك العدید من خدمات الدفع اإللكتروني للدفع عبر اإلنترنت

Masterpass وKlarna.



إرسال المال إلى بلدان أخرى

. فةیمكنك ھنا مقارنة تكلفة إرسال األموال لدى الشركات المختل
لى الوجھة سترى أیًضا المدة الزمنیة التي سیستغرقھ وصول المال إ

.التي أرسلتھ إلیھا
ویتم إدارة الخدمة بواسطة مصلحة شؤون المستھلك 

)Konsumentverket (وھي مصلحة حكومیة.



البطاقات المصرفیة مسبقة الدفع 
خیارات للسیاح وطالبي اللجوء

ي المتاجر یمكن استخدام البطاقات المصرفیة المدفوعة مقدًما للتسوق ف•
.  التي تقبل الدفع بالبطاقات وعبر اإلنترنت

.ویمكن شراء تلك البطاقات في متاجر البقالة أو في األكشاك•
تعتمد . ھاھناك بطاقات مصرفیة مسبقة الدفع مختلفة لالختیار من بین•

.  الرسوم والقواعد الساریة على البطاقة التي تختارھا



ھل ترید معرفة المزید عن الخدمات المصرفیة؟
https://www.konsumenternas.se/ny-i-sverige قم بزیارة

ھل تبحث عن معلومات بعدة لغات؟ 
https://www.hallakonsument.se/pengar-
och-/ekonomi/livssituationer/ny-i-sverige

ھل ترید معرفة المزید عن السوید؟
informationsverige.se قم بزیارة

ألكثر إن األمثلة التي تناولناھا في العرض التقدیمي ھي أمثلة للخدمات األكثر شیوًعا وا
.استخداًما في السوید في الوقت الحالي

https://www.konsumenternas.se/ny-i-sverige
https://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/livssituationer/ny-i-sverige/
https://informationsverige.se/sv


بیانات االتصال الخاصة بالمسؤول عن العمل 
بخدمات الدفع األساسیة في محافظتك:

Materialet är framtaget av
Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00

orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro
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