
سحب الراتب صار أسهل
مع املصرف اهلي العراقي

دليل استخدام
احملفظة االلك�ونية



الغاية من الشراكة
 

يسعى املصرف اهلي العراقي بشكل دائم لتوف� أفضل اخلدمات لعمالئه من خالل توف� قنوات متنوعة بشكل يتوافق مع 
توجهات املصرف ومكانته � السوق العراقي. وكما ويسعى املصرف دائم� لتوف� قنوات متنوعة تسهل على العميل 

عملية سحب أمواله واستخدام حسابه املصر� بشكل أفضل، وعليه؛ وضمن جهود املصرف بتوف� كل ما هو جديد فقد 
مت التعاون فيما بني املصرف اهلي العراقي وشركة زين كاش ¦طالق خدمة احملفظة ا¦لك¥ونية من خالل توف� ميزة ربط 

حسابات عمالئنا مع احملفظة ا¦لك¥ونية  لتسهيل سحب اموال من خالل أك´ من ٤٠٠٠ وكيل معتمد واستخدام كافة 
خدمات احملفظة من دفع الفوات� ودفع قيمة املش¥يات.

الهدف من خدمة احملفظة ا¦لك¥ونية

تسهيل عملية سحب الراتب يعت¸ الهدف االساسي من توف� هذه اخلدمة.
توسيع قاعدة نقاط اخلدمة لزبائن املصرف اهلي العراقي.

توسيع قاعدة االنتشار للمصرف اهلي العراقي خصوص� � احملافظات غ� اخملدومة بفروع املصرف أو شبكة 
الصرافات ا¾لية.

توف� خدمة جديدة لزبائن املصرف من خالل احملفظة ا¦لك¥ونية لشحن هواتفهم أو سحب أموالهم من خالل الوكالء 
املعتمدين. 

إمكانية التحويل من احملفظة اÁ Âفظة أخرى.
إمكانية إستخدام احملفظة لغايات تسديد املش¥يات.

مقدمة حول إنشاء Áفظة إلك¥ونية
بالتعاون بني املصرف اهلي العراقي وزين كاش
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خطوات إنشاء Áفظة إلك¥ونية
بالتعاون بني املصرف اهلي العراقي وزين كاش

�



جهزة �� � � �� � � � �  Âالدخول إ
جهزة �� �� � �� � � � � ايفون أو 

ا¾ندرويد.
� خانة البحث قم بإدخال كلمة 

� � �� �� �  � زين كاش – 
قم بتحميل تطبيق زين كاش 

على اجلهاز اخللوي وحسب 
الشعار الظاهر � الشكل.

قم بفتح تطبيق زين كاش.
اضغط على الثالث أسطر � 

الزاوية العليا من الصفحة 
الرئيسية وحسب ما هو موضح 

� الشكل.

الضغط على زر «تسجيل الدخول 
/ تسجيل» حسب ما هو موضح 

� الشكل

اضغط على زر «اضغط هنا 
لتسجيل Áفظة جديدة» 

أسفل الصفحة حسب ما هو 
موضح � الشكل
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قم بإدخال رقم هاتفك (حيث 
يجب أن يكون خط زين)

ثم اضغط على زر «تسجيل» 
حسب ما هو موضح � الشكل.

ستصلك رسالة من زين كاش 
تتضمن رمز التفعيل واملكون 

من أربع خانات حسب ما هو 
موضح أدناه.

قم بإدخال ذلك الرمز � اخلانة 
اخملصصة ثم أضغط زر 

«إرسال»

قم باختيار اللغة املناسبة لك 
حسب ما هو موضح بالشكل

اضغط على زر «أنا أوافق» حسب 
ما هو موضح بالشكل

ثم قم بالضغط على زر 
«تسجيل»

ستصلك رسالة من زين كاش 
تتضمن الرقم السري

قم بإدخال ذلك الرقم باملكان 
اخملصص لذلك.

	�
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ستظهر لك رسالة ترحيبية بنجاح 
تسجيلك حملفظة مؤقتة.

انتظر ملدة خمس دقائق قبل 
تسجيل الدخول للمحفظة 

اجلديدة.
خالل هذا الوقت قم بقراءة 

الرسالة ال¥حيبية
 بعد مرور خمس دقائق أضغط 

على زر «تسجيل الدخول مع 
Áفظتي اجلديدة» حسب ما هو 

موضح بالشكل.

قم بإدخال الرمز السري الذي 
ورد لك من خالل رسالة من زين 

�أرقام و 
 كاش واملكون من 
الذي مت االشارة إلية ضمن 

 .(� اخلطوة رقم (
قم بإدخال رمز سري جديد 

�أرقام (هذا الرقم 
 ومكون من 
هام جدÕ حيث سيتم استخدامه 
� جميع العمليات التي تتم من 

خالل احملفظة)
قم بتأكيد الرمز السري اجلديد 
قم بالضغط على زر «إرسال»

بذلك تكون قد قمت بإمتام 
خطوات إنشاء Áفظة مؤقتة 

�يوم.� � ملدة 
لتحويل احملفظة اÁ Âفظة 

دائمة، يتوجب عليك ربط حسابك 
لدى املصرف اهلي العراقي 

:Øمع احملفظة وعلى النحو التا
الضغط على الثالثة أسطر 

الظاهرة � الزاوية العليا من 
الصفحة الرئيسية وحسب ما هو 

موضح � الشكل

الضغط على زر «ربط حساب 
مصر�» وحسب ما هو موضح 

بالشكل
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يتم اختيار املصرف اهلي 
العراقي ثم الضغط على زر 

«التاØ» أسفل الصفحة

قم بإدخال رقم العميل واملكون 
�خانات.� من 

مالحظة : ميكن احلصول على 
هذا الرقم من خالل أي رسالة 
�على � � � نصية واردة لك من 

جهازك اخللوي اثناء عمليات 
�� السحب أو ا¦يداع وميثل اول 

خانات من رقم حسابك من اليسار 
إÂ اليمني وكما هو موضح أدناه.

� � � � � � � � � � � � � � � �
«Øقم بالضغط على زر «التا

ستظهر معلوماتك الكاملة حسب 
ما هو مثبت � النظام املصر� 

لدى املصرف اهلي العراقي.
قم بالضغط على زر «مت» أسفل 

الصفحة

ستعود للصفحة الرئيسية
وبذلك تكون قد قمت بتحويل 

 Âفظة مؤقتة اÁ احملفظة من
Áفظة دائمة.

ستظهر جميع حساباتك لدى 
املصرف.

قم بتحديد رقم احلساب املصر� 
املراد ربطه مع احملفظة. 

(يفضل ربط احلساب اجلاري 
بالدينار العراقي)

قم بالضغط على زر «التاØ» و 
حسب ما هو موضح بالشكل.

بذلك تكون قد قمت بتحويل 
 Âفظة مؤقتة اÁ احملفظة من

Áفظة دائمة.
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خطوات حتويل مبلغ من احلساب املصر�
لدى املصرف اهلي العراقي إÂ احملفظة ا¦لك¥ونية

�



� منتصف الصفحة وضمن 
عنوان (إعادة شحن، دفع أو 

حتويل ماØ) قم بتحريك اخليارات 
والضغط على زر «إعادة تعبئة 

احملفظة» حسب ما هو موضح 
بالشكل.

ستظهر أرقام حساباتك 
املصرفية.

قم باختيار احلساب املصر� الذي 
ترغب بالتحويل منه إÂ احملفظة.

قم بإدخال مبلغ التعبئة املطلوب 
(املبلغ املطلوب حتويله من 

احلساب املصر� اÂ احملفظة).
قم بالضغط على زر «إرسال».

سيطلب منك إدخال الرمز السري 
ثم قم بالضغط على زر «إرسال».
�� � � ستصلك رسالة نصية من 

تتضمن رقم التحقق.
قم بإدخال الرقم � املكان 

اخملصص.

ستصلك رسالتني:
الرسالة اوÂ من زين 
كاش «إستلمت مبلغ 

احلوالة حملفظتك بنجاح»
�� � � الرسالة الثانية من 
«مت حتويل مبلغ .... من 

حساب»

ستظهر لك شاشة «التعبئة 
ناجحة».

سيظهر الرصيد اجلديد 
للمحفظة � منتصف الشاشة 

وحسب ما هو موضح بالشكل.

Âنص الرسالة االو

نص الرسالة الثانية
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خطوات االستعالم عن رصيد احملفظة

�



من الصفحة الرئيسية قم 
بالضغط على زر «كشف 

احلساب» حسب ما هو موضح 
بالشكل املرفق.

أدخل الرمز السري ثم قم 
بالضغط على زر «ارسال».

سيظهر لك رصيد احملفظة.
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خطوات البحث عن أقرب مركز
معتمد لسحب رصيد احملفظة 

� �



من الصفحة الرئيسية قم 
بالضغط على زر «أقرب مركز 

معتمد» حسب ما هو موضح 
� الشكل

ستظهر لك عناوين املراكز 
املعتمدة القريبة حسب موقعك.

اخ¥ أقرب مركز معتمد إليك. 
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Âفظتك إÁ خطوات التحويل من
املركز املعتمد لغايات السحب النقدي 

� �



عند وصولك إÂ املركز املعتمد، 
قم بالضغط على زر "سحب 
أموال" الظاهر � الصفحة 

الرئيسية.

ستظهر لك شاشة سحب 
اموال.

 قم بتحديد رمز املركز املعتمد 
�خانات� واملكون من 

  مالحظة : ميكنك أن حتصل على 
رقم املركز املعتمد من خالل 
صاحب املركز املعتمد أو من 

الضغط على خاصية البحث عن 
املركز املعتمد.

قم بتحديد قيمة املبلغ املراد 
سحبه.

ثم اضغط على زر «سحب».
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خطوات التحويل
من Áفظتك اÁ Âفظة أخرى
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قم بالضغط على زر �حتويل أموال� 
الظاهر � الصفحة الرئيسية

�� ستظهر لك شاشة تتضمن 
خيارات قم بالضغط على زر 

«إرسال أموال»

قم بإدخال املبلغ املراد حتويله 
قم بإدخال رقم هاتف الشخص 

املراد التحويل له.
قم بالضغط على زر «حول».

قم بإدخال الرقم السري لتنفيذ 
العملية.

ستظهر لك شاشة بتفاصيل 
التحويل ، قم بالتأكد من صحة 

تفاصيل التحويل.
قم بالضغط على زر «أكد»

ستظهر لك شاشة «متت عملة 
التحويل»
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