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 بانکبرنامه موبايل نصب راهنماي

 يانکدارب خدمات از استفاده درخواست فرمنموده و مراجعه هاي این بانک هشعب یکی از بهخاورمیانه بانک بانکبراي استفاده از موبایل

 نمایید. افتیدررا  اینترنت بانک يکاربر شناسه و رمز يحاو پاکت و را تکمیل الکترونیک

 يبانکدار يمنواز را  بانکلیموبامنوي مراجعه نموده و  (https://www.middleeastbank.ir) انهیخاورمبانک تیساوب به سپس

 .انتخاب نمایید یاصل صفحه در ،یکیالکترون

 

 

 
 

 

 انتخاب منوی موبایل بانک از سایت بانک خاورمیانه -1شکل 

 

https://www.middleeastbank.ir/
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 دریافت لینک فعالسازی اپلیکیشن -2شکل                                                                                          

 بانک ليموبا به ورودثبت نام و 

 الزمه. لذا تاسشما  بانکنترنتیاو رمز عبور  ياست، نام کاربر ازین مورد بانکلیموبا به هیاول ورود يبراکه  يو رمز عبور يکاربر نام
 است.  انهیخاورم بانکنترنتیداشتن ا انه،یخاورم بانکلیاستفاده از موبا ي

 درآن را  يعدد معادل ستیبایم که شودیم داده شینما شما به ریتصوبه صورت  متنی عبور، رمزو  ياز وارد نمودن نام کاربر پس 
 .دیینما وارد شده نیمع قسمت

 
 بانک لیموبانام در ثبت -3شکل 

 

 یگوش يبانک برا لیموبا شنیکیدانلود اپل نکیل 

را دانلود نمایید و  iOS و Android يها

 .ماییدنصب نروي گوشی موبایل خود اپلیکیشن را 

 در مسیر است ازین برنامه نصب از پس Setting, 

General, Management Device 

 .شود انجام A.Y يتکنولوژفعال شدن 
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 یفعالساز کد درج -4شکل                                                                                                            

 

 

 
 عبور رمز یفعالساز -5شکل                                                                                                                                                  

 

 پیامکی ،"ورود یید/تأ" نهیگز انتخاب از پس 
ه ب که یلیموبا شماره به فعالسازي کد حاوي
 یارسال کد. شودمی ارسال ایدکرده معرفیبانک 

 خابانت را "نامثبت /دییتأ" نهیگز و کرده وارد را
 .دیینما

معناست که  نیبه ا يکد فعالساز افتیدر عدم
 شدهن ثبتبانک  ستمیس در شما لیشماره موبا

 انهیخاورمبانک شعب از یکی به ستیبایم و است
 .دیینما مراجعه

 شود براي می درخواست شما از بعد، صفحه در

 مورد زرم. تعیین نمایید "رمز عبور"موبایل بانک 

 رمزتکرار " قسمت در و انتخاب را خود نظر

 افزایش جهت رمز این. نمایید تکرار را آن، "دیجد

 الزم ذال. است برنامه از استفاده و دسترسی امنیت

 .بسپارید بخاطر را رمز این که است

 "دیتکرار رمز جد"با  "دیرمز جد" که یصورت در

مبنی  شود،یظاهر م ییخطا غامیمتفاوت باشد، پ

و در  دشو درج يشتریبا دقت ب عبور رمز بر اینکه

بت تا ث دیینما انتخابرا  "نامثبت " نهیگز آخر

 نام شما تکمیل گردد.
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 انگشت اثر یفعالساز -6 شکل                                                                                                                                                                                                            

 

از امکان  ای و را وارد نمایید بانکلیموبا يشده برا فیتعر عبوررمز  ستیکاف تنها يبعد يهااستفاده درنام، و ثبت هیاز ورود اول پس **

 ید.شو تیهدا بانکلیموبا به تا دیینما استفاده تشخیص چهره، /انگشت اثر تایید هویت با

 
 مجدد نام ثبت -7 شکل                                                                                                                                      

  

 عامل  ستمیس درiOS،  و  دیرمز جد نمودن درج از پس خود ورود نیاولدر

شخیص تاثر انگشت/ "مبنی بر فعالسازي  یغامیپ "ورود" نهیگزانتخاب 

 نهیانتخاب گز با که شودیم داده شینما، براي ورود به موبایل بانک "چهره

/ ثر انگشتتایید هویت با ا" امکان بااز این پس  دیتوانیم "يسازفعال"

 زا دیندار لیتما که یدرصورت. دیشو بانکلیوارد موبا زین "تشخیص چهره

 "نصرافا" نهیگز شود استفادهبه موبایل بانک  ورود يبرا شما انگشت اثر

 .دیینما انتخاب را

صراف ان" تشخیص چهره/ثر انگشتتایید هویت با ا" چنانچه از فعالسازي

که در ادامه به  "بیشتر"توانید این امکان را مجددا در منوي ، میایدداده

 طور کامل توضیح داده شده است، فعال نمایید.

 ابرمز عبور،  یفراموش /يدر صوررت مفقود :نکته

از  "امرمز عبور را فراموش کرده" نهیگز انتخاب

به صفحه براي ثبت نام مجدد برنامه خارج شده و 

 شد. دینخست وارد خواه

 

 انهیاورمخبانک "بانکلیموبا"زمان استفاده از  :نکته

دوره در صورت  نیا انیو پس از پا باشدیم قهیدق 10

 دیخارج خواه برنامهعدم استفاده بصورت اتومات از 

 .دیگردیباز م یو با ورود مجدد به صفحه اصل ،شد

 



6 
 

 منوهاي اصلی

 خانه

نوع  کیفکت به شما فعال يهاحساب یتمام اي است که در آنکنید صفحهمشاهده می بانکلیموبا به ورود از پس که ياصفحه نینخست

توانید جزئیات مربوط به ها، میحساببا انتخاب هر یک از . شودیداده م حساب نمایش مانده قابل دسترس و حساب، شماره حساب،

 گردش مالی آن حساب را به تفکیک ماه مورد نظر خود مشاهده نمایید.

 

 
 خانهصفحه -8شکل 
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 حساب گردش -9شکل                                                                                                                                        

 

 
 ماه کیگردش حساب به تفک -10شکل                                                                                                                                               

 سپرده یهاحساب 

 اطالعات ها،حساب شماره از کیهر انتخاب با

 زمان، تراکنش شرح همراه به نظر موردحساب گردش

قابل برداشت،  ، مبلغ تراکنش، و ماندهتراکنش انجام

 شود.نمایش داده می

  صورت به ز،ینحساب مذکور  ماهانهعمکرد 

 داده شینماصفحه  يدر باال يالهیم نمودار

نمودار  نیا يها لهیاز م کیهر  که شودیم

 .باشدیماه از دوازده ماه سال م کی شینما

 تراکنش هاي گزارش ،هاانتخاب هر یک از ماه با 

آن ماه، به تفکیک و با قابلیت   برداشتو  زیوار

 .خواهد شد داده شینما فیلتر کردن،
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 یحساب جار یچک ها تیوضع -11شکل                                                                                                                                          

 
 
 
 
 

 

 یاعتبار یهاحساب 

 ها را مشاهده نمایید.تراکنش شرح و خیتار همراه به ياعتبار کارت توانید گردش مالی حسابحساب اعتباري میبا انتخاب 

 

 التیتسه 

یات ئزج ،هاي تسهیالت مشارکتییات حسابئجز بخش. در شودمینمایش داده تسهیالت یات و اطالعات بازپرداخت ئجز ین قسمت،در 

در صورت ) تسهیالت، تاریخ افتتاح، سررسید و وضعیت تسهیالت، سهم نقدي بانک و مشتريشامل شماره حساب تسهیالت اعطا شده 

. براي تسهیالت اقساطی جزئیات شامل شماره حساب تسهیالت، قابل مشاهده هستند وجود(، مدت قرارداد و زمان واریز مبلغ تسهیالت

ت شده و ، تعداد اقساط، تعداد اقسط پرداختوضعیت تسهیالحساب پشتیبان، تاریخ افتتاح و سررسید تسهیالت، مبلغ کل تسهیالت، 

ده ش اقساطی و مشارکتی، مبالغ و اقساط پرداخت نوعپرداخت نشده، دوره اقساط و زمان واریز مبلغ تسهیالت است. همچنین در هر دو 

توضیحات ذکر شده  گیرد.ورت میبر شماره حساب مورد نظر ص کلیکیات با ئاین جز نمایش  د. الزم به ذکر استنشونمایش داده می

 در تصاویر قابل مشاهده هستند.

 یجار حساب 

ي عالوه بر مشاهده ،يجار هايبحساهر یک از  انتخاب با

 شما يجار حساب عهده يهاچک تیوضعگردش مالی حساب، 

 نهیانتخاب گز باو  .شودیم داده شینمانیز  جداگانه بصورت

 يهااطالعات دسته چکتوانید میصفحه  يها در باالچک

دسته چک، تعداد چک الیسراز که عبارتند  خود يحساب جار

ابطال شده، تسلیم  شده، مسدودصادر شده، وصول شده،  يها

 .دیینما یبررسی را برگشتهاي چک تعدادشده، مفقودي و 

هاي توانید چکمی ،هاي باالبنديدسته از کی هر انتخاب با

 خیتار چک، شماره مربوطه را با جزئیات کامل که عبارتند از

 .، مشاهده نمایید آن مبلغو  چک تیوضع چک، يواگذار
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 Android پلتفرم در نمونه(  چپ سمت) یا مبادله و( راست سمت) یمشارکت التیتسه پرداخت اتیجزئ :12 شکل

 iOS پلتفرم در نمونه(  چپ سمت) یا مبادله و( راست سمت) یمشارکت التیتسه پرداخت اتییجز: 13 شکل
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 نمایش جزئیات اطالعات حساب 

نمایش  i، آیکنی با شکل گوشه باالي صفحههاي سپرده کوتاه مدت، جاري و حساب کارت اعتباري، در روي حساب کلیک برهنگام 

تاریخ افتتاح، کد شعبه، نام شعبه، مبلغ قابل برداشت، شماره حساب و  جزییات حساب شامل توانددر این قسمت کاربر میشود. داده می

 باشد.ي مربوطه میهاي در نظر گرفته شده، امکان کپی نمودن شماره حساب و شماره شبااز قابلیت. را مشاهده نماید شماره شبا

 توضیحات ارائه شده در خصوص جزئیات اطالعات حساب در تصاویر قابل مشاهده هستند.

 

 (Android پلتفرم در نمونه) یمشارکت و یامبادله التیتسه بازپرداخت اتیجزئ: 14 شکل
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 (راست سمت) iOS و( چپ سمت) Android در حساب اطالعات شینما کنیآ: 15 شکل

 (چپ سمت) iOS و( راست سمت) android در حساب اتیجزئ شینما: 16 شکل
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 های حسابیادداشت گذاری بر تراکنش

راکنش تروي ترتیب که بر  هاي حساب است. به اینامکان یادداشت گذاري بر روي تراکنشدیگر تغییرات انجام شده در این نسخه،  از

 . شوددر انتها دکمه ذخیره زده میو  نموده، یادداشت را اضافه کلیک کردهمورد نظر 

 

 

 Android پلتفرم در یگذارادداشت: ی17 شکل

 iOS پلتفرم در یگذار ادداشت: ی18 شکل
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 وارد نمودن شماره حساب بدون صفر

 درج صفرها وارد نمود.شماره حساب را بدون قسمت انتهاي توان جهت سهولت هنگام عملیات انتقال وجه داخلی، می

 

 کارت

 بانکدر  خود يهاحساب به متصل فعال يهاکارت دیتوانیمنو م نیاست، با انتخاب ا ، با نام کارتکارت مدیریت يدوم، منو يمنو

هاي مسدود سازي، تغییر رمز دوم کارت، و انجام تراکنش کارت به توانید به قابلیتو با انتخاب هر کارت می .دیینما مشاهده را انهیخاورم

 کارت دست پیدا کنید.

 (راست سمت) iOS و( چپ سمت) Android پلتفرم در صفر بدون حساب شماره کردن وارد امکان. : 19 شکل
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 ها کارت یمنو -20شکل                                                                                                                                                               

 

 
 رمز دوم کارت رییو تغ یکارت به کارت، مسدود ساز -21شکل                                                                                                                                       

  

  بعد از تایید  "مسدود سازي"با انتخاب گزینه

پیغامی مبنی بر حصول اطمینان از  ،نمودن

انتخاب شما براي مسدود سازي کارت مورد نظر، 

کارت انتخاب شده توانید با درج رمز تراکنش می

را مسدود نمایید. توجه داشته باشید که پس از 

مسدود نمودن یک کارت، نمایش آن کارت از 

 گردد.ها حذف میمنوي کارت

  این قابلیت  "تغییر رمز دوم کارت"با انتخاب

براي شما فراهم شده است که بدون نیاز به 

مراجعه به دستگاه هاي خودپرداز بانک خاورمیانه 

 .کارت خود را تغییر دهید رمز دوم

 

  به مراحل  "کارت به کارت"با انتخاب گزینه

شوید انجام تراکنش کارت به کارت هدایت می

به طور کامل توضیح داده شده است. که در ادامه 

ي انجام تراکنش کارت به براي اطالع از نحوه

تراکنش هاي انتقال "کارت به توضیحات بخش 

 مراجعه نمایید. "وجه در بانک خاورمیانه
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 اعالنات/تراکنش دییتا

 شود.مشاهده می "تایید تراکنش"با عنوان  iOSو در سیستم عامل  "اعالنات"با عنوان  Androidمنو در سیستم عامل  نیا

 نیبددارند، ها را تراکنش /رددییامکان تابا شرایط برداشت، در این منو  مشترک يهاحسابیا و  یشرکت يهاحساب يصاحبان امضا

را به ثبت  یتراکنشهاي شرکتی( هاي مشترک( و یا ایجاد کننده تراکنش )در حساب)در حساب حساب نیاز طرف یکیصورت که اگر 

و یا تایید  )حساب مشترک(طرف دوم حساب "اعالنات تایید تراکنش/" يدر منو دییتراکنش به عنوان تراکنش منتظر تا نیبرساند، ا

 /رددییتا يده حتما براکنن دییکه تا ستین يازین گریو د ،است یابیدسترد تراکنش، قابل /دییجهت تا کننده تراکنش)حساب شرکتی(

 فرم در رجمندبرداشت  طی)با توجه به شرا برداشتطیبه محض احراز شدن حداقل شرا .دیبانک خود مراجعه نما نترنتیها به اتراکنش

یاز حساب کسر م نظر مورد وجه (هاي شرکتیحسابدر ) کننده جادیا یینها دییتأ باو ، لیتکم وجه انتقال اتیعمل( حساب افتتاح

هاي مشترک با شرایط برداشت، نیاز به تایید نهایی ایجاد کننده نیست و با تایید الزم به ذکر است که در تایید تراکنش حساب .گردد

 .گرددیاز حساب کسر م نظر مورد وجهو  ،لیتکم وجه انتقال اتیعملشرکا 

 اطالعاتتواند می باشد، مشترکشرکتی/ حساب يدارا هم و یشخص حساب يدارا هم "کنندهدییتأکاربر " که ی: در صورتنکته

 شود.مراحل تأیید در ادامه توضیح داده می خاورمیانه، مشاهده نماید.بانک بانکهاي خود را در موبایلي حسابهمه

 
 دییتا منتظر یها تراکنشرد  /دییتا -22شکل                                                                                                                                                                   

 اي هتراکنش توانیدمی "اعالنات تراکنش/ دییتأ" يمنو در

اب حس"و  "حساب شرکتی"به تفکیک  خود را منتظر تایید

 ونموده مشاهده مربوطه توجه به شماره حساب  با و "مشترک

 .دییرد آن اقدام نما ای دییتأجهت 

 مورد شماره حساب  هاي یک حساب،تراکنشرد  ایو  دییتأ يبرا

 .دیینما را انتخاب نظر 
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 انتخاب تراکنش مورد نظر -23شکل                                                                                                          

 

 
 رد تراکنش تایید/ -24شکل                                                                                                  

 

 يبرا دییتأدر انتظار  يهاتراکنش هیصفحه کل نیا در 

 تراکنش .دنشویداده م شینما انتخاب شدهحساب 

 .دییرا انتخاب نما نظر مورد

 

 عات اطال یاز درست نانیتراکنش و اطم یبررس از پس

 .دییرا انتخاب نما "تراکنش رد /دییتأ" نهیگز
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 رد تراکنش درج رمز تراکنش جهت تایید/ -25شکل                                                                                                

 

تراکنش  ،زمان نیشدن ا يسپر از پس و ماندیم یباق "اعالنات تایید تراکنش/"در منوي روز  12حداکثر  دییتأدر انتظار  تراکنش: نکته

 حذف خواهد شد. ستمیس از خودکاربه صورت 

  

 رد تایید/" نهیرمز تراکنش و انتخاب گز درجبا  آخر در 

 .دیینما رد /دییتأتراکنش را  "تراکنش

 دهدیم نشان که شودیم داده شینما ياصفحه سپس 

 .است شده انجام تیموفق با تراکنشرد  تایید/

 



18 
 

 بیشتر

 
 شتریب یمنو -26شکل                                                                                                                                                    

 

 
 نمایش نرخ ارزها -27 شکل                                                                                                         

 نرخ ارز 

 معادل و متعارف يارزها تمام ستیل در این منو

 به که مورد استفاده بانک است هاآن یالیر

 قابل مشاهده است. روز خیتار

جهت کسب اطالعات مورد نیاز، نظیر اطالعات 

مربوط به شعب و خودپردازهاي بانک، نرخ روزانه 

ال هایی که قبارز، و یا دریافت رسید مجدد تراکنش

ین ا توانید ازاید، میدر موبایل بانک خود انجام داده

 منو استفاده نمایید.
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 موقعیت جغرافیایی خودپردازها روی نقشه -28 شکل                                                                                                 

 

 

 

 
 نقشه یرو شعب ییایجغراف تیموقع -29 شکل                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 خودپردازها 

 ردچنانچه لوکیشن دستگاه موبایل شما غیرفعال باشد، 

 مودنن فعالمبنی بر  یغامیپ منو نیا به شما ورود نیاول

 امکان، با تایید این پیغام شودیم داده شینما لوکیشن،

 انهیخاورم بانک موقعیت جغرافیایی خودپردازهاي افتنی

 .گرددیم فراهم شما يبرا

 تمامبا انتخاب این منو  Androidدر سیستم عامل 

یی جغرافیا تیموقع اساسبر ي بانک خاورمیانه خودپردازها

 شوند.مشاهده می نقشه يروها آن

نمایید که با انتخاب هر یک از را مشاهده میي بانک خاورمیانه خودپردازها این منو لیستی ازبا انتخاب  iOSدر سیستم عامل 

 قابل مشاهده است. نقشه يروآن خودپرداز بر جغرافیایی  تیموقعخودپردازها 

 

 شعب 

 ردچنانچه لوکیشن دستگاه موبایل شما غیرفعال باشد، 

 مودنن فعالی مبنی بر غامیپ منو نیا به شما ورود نیاول

 امکان، با تایید این پیغام شودیم داده شینما لوکیشن،

 شما يراب انهیخاورم بانک شعبموقعیت جغرافیایی  افتنی

 .گرددیم فراهم

 شعب با انتخاب این منو تمام Androidدر سیستم عامل 

 يورها جغرافیایی آن تیموقع بانک خاورمیانه بر اساس

 شوند.مشاهده می نقشه

 

 تیوقعمنمایید که با انتخاب هر یک از شعب را مشاهده میبانک خاورمیانه شعب  این منو لیستی ازبا انتخاب  iOSدر سیستم عامل 

 قابل مشاهده است. نقشه يروآن شعبه بر جغرافیایی 
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 هارسید مجدد تراکنش 

هاي انتقال انجام تراکنش ينحوهاست.  "هادریافت رسید مجدد تراکنش"نمایید، مشاهده می "بیشتر"که در منوي  دیگريامکان 

وفق، م انتقال وجه در پایان هر تراکنش .خواهد شدهاي بعدي به طور کامل توضیح داده در بخش ،خاورمیانهبانک بانکوجه در موبایل

ره رسید موفق به ذخی یبه هر دلیل از آنجایی که ممکن است، گرددبه شما ارائه میمربوطه  رسید نهایی تراکنش به همراه کد پیگیري

 فراهم گردیده است.در اینجا  ،تراکنش ها مجدد دیرس دریافت، امکان نشده باشیدمورد نظر 

 
 انتخاب نوع تراکنش انتقال وجه -30 شکل                                                                                                     

 

 
 انتخاب تراکنش انتقال وجه مورد نظر -31 شکل                                                                                                    

 

 دریافت رسید مجدد "منوي  انتخاب بعد از

نوع تراکنش انتقال وجه مورد نظر را  "هاتراکنش

 انتخاب نمایید.

  نوع تراکنش انتقال وجه، لیستی ازبا انتخاب 

هاي مربوطه که قبال با موفقیت به انجام تراکنش

نمایید. تراکنشی که مایل ا مشاهده میاند ررسیده

به دریافت رسید مجدد آن هستید را از میان این 

 لیست انتخاب نمایید.
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 رسید مجدد تراکنش انتقال وجه -32 شکل                                                                                                      

 

در  آن يدکمه که  "ماتیتنظ" يالزم است به منو  Androidعامل  ستمیبا س ییهایدرگوش ی،و اطالعات یتیامن ماتیجهت انجام تنظ

 .دیبرو دارد قرارصفحه  يباال

 

 

 

 
 Android ماتیتنظ -33شکل        

 

 "شتربی"ي منوي و برخی دیگر در ادامه "یتیامن و یعموم ماتیتنظ"تنظیمات در منوي  برخی از این iOS ي با سیستم عاملهایدر گوش

 باشند.می

 

 ها دو تاریخ قابل مشاهده در رسید مجدد تراکنش

 نگرایباست. یک تاریخ، تاریخ انجام تراکنش و 

 لیموبا در وجه انتقال تراکنش ثبت ساعت و روز

 دیسردریافت  خیتار گر،ید خیتار و باشد،یم بانک

 هک است یساعت و روز انگریب و تراکنش مجدد

 .دیانموده تراکنش مجدد دیرس افتیدر به اقدام

ا توانید ذخیره کنید و یرسید مجدد تراکنش را می

 به اشتراک بگذارید.
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 انتخاب زبان -34شکل                                                                                                           

 

 هامدیریت حساب 

 د.مدیریت نمایی بودن نمایش حسابفعال و غیر فعال هاي خود را از لحاظ ترتیب اولویت نمایش و یا توانید حسابدر این منو می

 
 هامدیریت حساب-35شکل                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب زبان 

 به ورود ای و نام ثبت زمان در دیتوانیمشما 

 انک،ب لیموبا شنیکیاپل در خود يکاربر حساب

 نیهمچن د،یینما انتخاب را خود نظر مورد زبان

یم زین برنامه ياجرا نیح در زبان رییتغ يبرا

 عهمراج شنیکیاپل ماتیتنظ يمنو به دیتوان

 .دیینما انتخاب را خود نظر مورد زبان و نموده

 

 هایی را به عنوان توانید حسابمی در این منو

هاي هاي منتخب انتخاب نمایید، حسابحساب

هاي انتقال منتخب در صفحه خانه و در تراکنش

هاي وجه همیشه در باالي لیست شماره حساب

شما نمایش داده خواهند شد. ترتیب نمایش 

توانید در اینجا نیز می هاي منتخب راحساب

 مشخص نمایید.

 توانید نمایش و یا عدم نمایش همچنین می

در صورتی که  ها را نیز کنترل نمایید.حساب

ین عالوه بر احسابی را در اینجا غیر فعال نمایید، 

که آن حساب دیگر در صفحه خانه نمایش داده 

امکان نیز ها زمان انجام تراکنششود، نمی

 از آن حساب را نخواهید داشت. برداشت وجه
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 تنظیمات پیام/ تنظیمات اطالع رسانی 

تنظیمات  "و  Androidسیستم عامل در  "یرسان اطالعتنظیمات "تحت عنوان  ي است کهدیامکان جد Notification افتیدر

با  کبانلیورود به موباهمچنین و  منتظر تایید، تراکنش افتیهنگام درشود. این امکان مشاهده می iOSسیستم عامل در  "امیپ

رداشت ب هاي مشترک با شرایطهاي شرکتی و یا حسابچنانچه به عنوان امضادار در حسابقابل استفاده است. دستگاه دیگر، 

 دیود مراجعه نمابانک خ نترنتیها به اتراکنش دییتا يکه برا ستین يازین گرها را بر عهده دارید، دیي تایید یا رد تراکنشوظیفه

تایید  توانید در زمان دریافت تراکنش منتظرمی ،این منودر  "تراکنش دییتا" شنیکیفینوت افتیدري گزینهفعال نمودن و با 

 را دریافت نمایید.آن  نوتیفیکیشن

 يب کاربردر حسا يگرید لیچنانچه از هر دستگاه موبا،  "در زمان ورود" شنیکیفینوت افتیدري گزینهفعال نمودن همچنین با 

 د کرد.یخواه افتیبانک را در لیورود به موبا نوتیفیکیشن د،ینما نیمورد نظر الگ

 
 شنیکیفینوت افتیدر ماتیتنظ -36شکل                                                                                                                                           

 

 استفاده از اسکنر قبض پیش فرض 

، از اسکنر پیش فرض براي اسکن بارکد قبوض استفاده می شود. Androidدر صورت فعال بودن این گزینه در سیستم عامل 

را نصب  Barcode Readerاسکنر مجزا مانند  یک برنامه براي این امرو در صورت غیر فعال بودن این گزینه، الزم است 

 .نمایید

 به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده است.در برنامه این گزینه  iOSدر سیستم عامل 

 

 انتخاب خودکار تنها کارت/حساب 

 ،هاي انتقال وجه داشته باشیدکه تنها یک شماره حساب فعال جهت انجام تراکنش کندپیدا میفعال بودن این گزینه زمانی معنا 

 .ها به جز یک حساب را غیر فعال کرده باشیدها، تمام حسابو یا قبال در منوي مدیریت حساب

  در سیستم عامل عالوه بر اینiOS، 

 ،Apple Watchامکان فعال کردن رمز 

 دهیگرد فراهم نیز هاتراکنش دییتا جهت

براي استفاده از این امکان ابتدا رمز . است

 بانکمورد نظر براي ارتباط بین موبایل

را در  Apple Watchخاورمیانه و بانک

درج و  "فعال کردن رمز اپل واچ"منوي 

 خود ساعت در را شده فعال رمز پسس

 .دیینما میتنظ
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 عالف اند( حسابهاي انتقال وجه )که در ادامه به طور کامل توضیح داده شدههنگام انجام تراکنشبا فعال بودن این گزینه، در 

شود و با حذف شدن یک مرحله از مراحل انجام تراکنش انتقال وجه، فرض به عنوان حساب مبدا انتخاب میشما به طور پیش

 یابد.سرعت انجام تراکنش بهبود می

 ه به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده است.این گزین iOSدر سیستم عامل 

 

 ذخیره خودکار رسیدها در گالري 

، رسید نهایی تراکنش به صورت خودکار در هاي انتقال وجهاز انجام تراکنشدر آخرین مرحله  در صورت فعال بودن این گزینه،

 گالري ذخیره خواهد شد.

 

  ذخیره شدنCVV2 و تاریخ انقضاي کارت 

و تاریخ انقضاي همان کارت ذخیره خواهد شد و براي  CVV2با فعال نمودن این گزینه، پس از اولین کارت به کارت موفق، 

 مجدد آن ها نخواهید داشت. درجهاي بعدي نیازي به انتقال

 

 /براي رمز تراکنش ،تشخیص چهره تایید هویت با اثر انگشت 

اکنش و یا تأیید/ رد تر قبوض پرداخت،یداخل وجه انتقال ساتنا، ا،یپا يهاتراکنش انجام براي بانک،لیموبا از استفاده زمان در

 .باشیدمیاین رمز نمودن درج به ملزم یک هر انجام براي و شد، خواهد پرسیده "تراکنش رمز"

را فعال نموده  "تراکنش رمز يبرا چهره صیتشخ /انگشت اثر با تیهو دییتا" ينهیگز ماتیتنظ يکه در منو یدر صورت اما

ده و در چهره، فعال ش صیتشخ با اثر انگشت/ تیهو دییتا ح،یتراکنش موفق با رمز صح کیپس از به انجام رساندن  د،یباش

 .دییامکان استفاده نما نیاز ا دیتوانیم يبعد يهاتراکنش

 

 /براي رمز دوم کارت ،تشخیص چهره تایید هویت با اثر انگشت 

 ره انجام براي و شد، خواهد پرسیده "کارت دوم رمز" کارت، به کارت يهاتراکنش انجام براي بانک،لیموبا از استفاده زمان در

 .باشیدمی دوم کارت رمز نمودن درج به ملزم تراکنش

نموده را فعال  "کارت دوم رمز يبرا چهره صیتشخ /انگشت اثر با تیهو دییتا" ينهیگز ماتیتنظ يکه در منو یدر صورت اما

ده و در چهره، فعال ش صیتشخ با اثر انگشت/ تیهو دییتا ح،یتراکنش موفق با رمز صح کیپس از به انجام رساندن  د،یباش

 .دییامکان استفاده نما نیاز ا دیتوانیم يبعد يهاتراکنش

 

 تشخیص چهرهورود با اثر انگشت/ 

و یا تشخیص  انگشت اثر تایید هویت با لهیوس به برنامه به ورود و یی فردشناسا تیقابلتوانید از می نهیگز نیا نمودن با فعال

 .چهره استفاده نمایید
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 تراکنش رمز رییتغ و فیتعر 

 و یداخل جهو انتقال ساتنا، ا،یپا يهاتراکنش انجام براي ،خاورمیانهبانک بانکلیموبا از استفاده زمان درگفته شد همانطور که 

وجود نخواهد  هاو بدون در دست داشتن این رمز امکان انجام این تراکنش شد، خواهد پرسیده "تراکنش رمز" قبوض، پرداخت

 .داشت

 .است انهیخاورم بانکنترنتیا در استفاده مورد تراکنش رمز همان انه،یخاورم بانکلیموبا در تراکنش رمز

 
 رمز تراکنش رییتغ /فیتعر یانتخاب منو -37شکل                                                                                                                                                        

 

 
 رمز تراکنش رییتغ /فیتعر یراهنما -38شکل                                                                                                      

 

 تراکنش، رمز رییتغ و فیتعر يبرا 

 رمز ریی/تغفیتعر" نهیگز ابتدا

 مات،یتنظ يمنو ازرا  "تراکنش

 .دییانتخاب نما

 اساس بر رمز رییتغ و فیتعر یدگیچیپ يالگو 

 نیب مشترک تراکنش رمزتغییر  تعریف/ استاندارد

 د.تایید نمایی را بانک نترنتیا و بانک لیموبا

 



26 
 

 

 

 دیده رییتغرا  یرمز قبل ای و کرده فیتعرتراکنش مورد نظر را  رمز 

 
 رمز تراکنش رییتغ /فیتعر -39شکل 

 

 :دیده رییبانک تغ لیچهره فعال باشد، و رمز تراکنش را در موبا صیتشخ با اثر انگشت/ تیهو دییکه تا یصورت در

 عامل  ستمیس درAndroid توانیچهره همچنان فعال بوده و م صیتشخ شده و اثر انگشت/ یرمز قبل نیگزیجا دیرمز جد 

 انجام داد. ها را با موفقیتشتراکن

 عامل  ستمیدر سiOS  با  هره،چ صی/تشخانگشت اثر با تیهو دییتا ح،یرمز صح باتراکنش موفق  کی رساندن انجام بهپس از

 .گرددیمروز رسانی به  دیجدرمز 

 رییتغ يگرید لیاموب دستگاه ای و بانک نترنتیا در را تراکنش رمزو چهره فعال باشد،  صیتشخ /با اثر انگشت تیهو دییتا که یصورت در

 :دیده

 عامل  ستمیدر هر دو سAndroid  و iOSندنرسا انجام بهپس از  و شد نخواهد یقبل رمز نیگزیجابالفاصله  دیجد تراکنش رمز 

 .گرددیمروز رسانی به  دیجدرمز با  چهره، صیتشخ /انگشت اثر با تیهو دییتا ح،یرمز صح باتراکنش موفق  کی

 

 بانکتغییر رمز ورود موبایل 

فراهم شده است. رمز ذکر شده رمزي است که کابر جهت استفاده از برنامه  بانکموبایلورود به تغییر رمز  در بخش تنظیمات امکان

 نماید.بر روي دستگاه موبایل خود از آن استفاده می نصب شده
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 بررسی وجود نسخه جدید/ نسخه برنامه 

 
 برنامه دینسخه جد یبروزرسان -40شکل                                                                                                                                                

 

ي نمایش توانید از به روز رسانی در لحظهخاورمیانه، بدون اجبار تشخیص داده شود، می از جانب بانکدر صورتی که این به روز رسانی از 

بررسی وجود  /نسخه برنامه "ي منو در شنیکیفینوت کی صورت به ،این امکان ،یروزرسانه ب از انصراف صورت درپیغام خودداري نمایید. 

 .شد نخواهد مواجه یبروزرسان غامیپ با نیالگ بار هر با کاربر و بود خواهد یابیدست قابل "خه جدید نس

 

 خروج از برنامه 

رمز عبور خود  ستیبایماز برنامه پس از انتخاب برنامه،  استفاده مجدد يبراخاورمیانه، بانک بانکلیبرنامه موبا بعد از خارج شدن از

 را انتخاب نمایید، و یا با استفاده از اثر انگشت/تشخیص چهره وارد برنامه شوید. "ورود"را درج نموده و گزینه 

  

  اتیکماتو خودکار/خروج 

 برنامه از کیبصورت اتومات ه،یثان 30 مدت زمان پس از گذشت، بانکلیدر صورت استفاده نکردن از موبا ،این گزینه کردنبا فعال 

 .دیشو وارد برنامهرمز عبور خود به  با که است الزماز برنامه  دمجدو براي استفاده  شد دیخواه خارج

شما  يبانک برا لیموبا هیثان 30 یخود در ط لیدر موبا يگریدر صورت باز کردن برنامه د ،یتیامن مسائل لیبدل که است ذکر به الزم

 بانکلیموبا صفحه همان به دیتوانیم خود انگشت اثر ای و رمز نمودن وارد با قهیدق 5زمان تا  نیشدن ا يباز خواهد ماند و پس از سپر

 .بود خواهدخانه  صفحه به ورود قهیدق 5. پس از گذشت دیبازگرد

یم استفاده آن از حاضر حال در که يانسخه منو نیدر ا

و چنانچه نسخه جدیدي  .شودیم داده شینما دیینما

ي هتوانید برنامبراي استفاده شما وجود داشته باشد، می

 نمایید. خود را بروزرسانی

بانک  جانبدر صورتی که به روز رسانی برنامه از 

خاورمیانه براي تمام مشتریان به صورت اجباري 

تشخیص داده شود، پس از قرار گرفتن نسخه جدید بر 

روي سرورهاي بانک خاورمیانه، در اولین ورود خود به 

د اجه خواهیموبایل بانک، با یک پیغام به روز رسانی مو

بانک استفاده از موبایلي ادامهي شد و الزمه

 ، به روزرسانی برنامه خواهد بود.خاورمیانهبانک
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  بانکليموبا در وجه انتقال يها تراکنش

 .گرددیم فراهم شما يبرا قبوض پرداخت و کارت به کارت ساتنا، ا،یپا ،یداخل وجهانتقال امکان ،تراکنش يمنو انتخاب با

 
 تراکنش ها یمنو -41شکل 

 

 یداخل وجه انتقال

 یداخل وجهلانتقا از انه،یخاورمبانک در گرید اشخاص يهاحساب ایو  خود يهاحساب ریسا هب حساب کی از وجه انتقال يبرا

 .دیینما استفاده

 
 مبدا حساب انتخاب -42شکل                                                                                                                                                          

 ،ستیل با انتخاب این گزینه در مرحله اول 

 . شود یم داده شینما شما فعال يهاحساب
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 مقصد حساب انتخاب -43شکل                                                                                                                                                                        

 

 
 وجه انتقال مبلغ درج -44شکل                                                                                                                                                                         

 
 تراکنش رمز درج -45شکل                                                                                                                                                                          

 حساب انتخاب صفحه وارد مبداء، حساب انتخاب با 

 ستیصفحه ل نیا در .شد دیخواه( نفعی)ذمقصد

وجه ها انتقالکه قبال به آن نفعیذ يهاحساب

)و یا در حال حاضر در  دیادادهانجام  یداخل

انتخاب  يبرا ،بانک خود ذینفع شما هستند(اینترنت

توانید همچنین می. شودیداده م شیشما نمابه 

 دررا  خاورمیانه بانک هايحساب یکی از شماره

 .اییدنم اینجا درج

 و درج نموده ریال به را وجه انتقال مبلغ ،سپس 

 .دیینما انتخاب را "دییتأ" نهیگز

 

 هنیگز ورمز تراکنش خود را وارد ، صفحه نیا در 

 .دیینما انتخاب را "دییتأ"
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 تراکنش اطالعات ینیبازب -46شکل                                                                                                                                                                    

 

 تراکنشري پیگی شماره یک آتی، احتمالی هايپیگیري براي. شودبا انجام موفق تراکنش، رسید نهایی انتقال وجه نمایش داده می 

 .بود خواهد شما بانکی عملیات رسید واقع در که گرددمی اعالم شما به

 بگذارید. "اشتراک"نموده و یا به  "ذخیره"توانید رسید مورد نظر را می 

 توانید می ،همانطور که قبال توضیح داده شدي رسید و یا یادداشت شماره پیگیري تراکنش را فراموش کردید، در صورتی که ذخیره

 .هاي خود را دریافت نمایید، رسید مجدد تراکنش"بیشتر"از طریق منوي 

 گشت دیخواه باز "خانه"به صفحه  "انیپا" نهیانتخاب گز با. 

 

 وجهانتقال سقف از خود يهاحساب به وجهانتقال مبلغ بانک،نترنتیا در هاتراکنش انجام در تیمحدود به توجه با است ذکر به الزم: هنکت

 .گرددینم کسر شما ماهانه و روزانه

 

 ذخیره و حذف شماره حساب ذينفع 

براي ذخیره شماره حساب ذینفع، در صورتی که از قبل شماره ایشان ذخیره نشده باشد، در انتهاي تراکنش، به کاربر امکان ذخیره شماره 

 شود. حساب داده می

ت بایسمیعملیات حذف براي حذف شماره حساب ذینفع در حین انجام عملیات انتقال وجه داخلی، زمان انتخاب ذینفع امکانپذیر است. 

 (48 )تصویر شماره .ذینفع حذف گرددشماره حساب موردنظر به سمت چپ کشیده شود و 

 نام  مبلغ، لیبعد اطالعات تراکنش از قب صفحه در

. پس شودیداده م شینما نفعیو شماره حساب ذ

 ابانتخ بااطالعات تراکنش،  یاز درست نانیاز اطم

 .شد خواهد ثبت تراکنش "دییتأ" نهیگز
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 (راست سمت) iOS و( چپ سمت) Android در یداخل وجه انتقال در نفعیذ رهیذخ: 47 شکل

 (راست سمت) iOS و( چپ سمت) Android پلتفرم در یداخل وجه انتقال در نفعیذ حذف: 48 شکل
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 (ای)ساتنا و پا یبانکنیوجه بانتقال

 ت. دهد، انتقال ساتنا )سامانه تسویه ناخالصی آنی( اسبانک خاورمیانه در اختیار مشتریان خود قرار میاي که موبایل* یکی از امکانات ویژه

 بانک قابل انجام است.ریال از موبایل  500،000،000* همچنین انتقال پایا یا توجه به حد مشتري تا مبلغ 

 .دیینما استفاده یبانکنیب وجهانتقال از ها،بانک ریسا حساب به خود حساب از وجهانتقال يبرابانک در موبایل

ت )شماره شبا( صور رانیا یبر اساس شناسه حساب بانک گرید يهااز حساب خود به حساب بانک یبانکنیب وجه انتقال پرداخت دستور

یم مشخص رانیا یرا بصورت منحصر به فرد در تمام نظام بانک یحساب بانک کیکه  است یرقم 24 يشبا، شماره ا شماره. ردیپذیم

 کند.

 980150000000012345678901IR:  مانند

 

 ایپا

وجه انتقال يمنو. با استفاده از باشدیم ریپذامکان الیر ونیلیم 500 مبلغ حداکثر تیمحدود با)پایاپاي الکترونیک(  ایپا حواله

 .دیوجه انجام ده انتقال هابانکسایر  در گرید حساببه  خود حساب ازتوانید می "ایپا"در صفحه  یبانکنیب

 

 

 
 مبدا حساب انتخاب -49 شکل                                                                                                                                                                

 ،ياهحساب ستیل با انتخاب این گزینه در مرحله اول 

 .شودیم داده شینما شما فعال
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 مقصد حساب انتخاب -50 شکل                                                                                                                                                               

 
 وجه انتقال مبلغ درج -51 شکل                                                                                                                                                             

 
 تراکنش رمز درج -52 شکل                                                                                                                                                                  

 حساب انتخاب صفحه وارد مبداء، حساب انتخاب با 

 تسیصفحه ل نیا در .شد دیخواه( نفعی)ذمقصد

 نیوجه بکه قبال به آنها انتقال نفعیذ يهاحساب

. شودیم داده شینما شما يبرا دیادادهانجام  یبانک

 نیا درنیز  دیجد يشبا شماره نمودن درج امکان

 .دارد وجود صفحه

 

 و. دیینما وارد ریال به را وجهانتقال مبلغ سپس 

 .دیینما انتخاب را "دییتأ" نهیگز

 

 درج نموده و را خود تراکنش رمز صفحه، نیا رد 

 .دیینما انتخاب را "دییتأ" نهیگز
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 تراکنش اطالعات ینیبازب -53 شکل                                                                                                                                                               

 

 تراکنشري پیگی شماره یک آتی، احتمالی هايپیگیري ايبر. شودبا انجام موفق تراکنش، رسید نهایی انتقال وجه نمایش داده می 

 .بود خواهد شما بانکی عملیات رسید واقع در که گرددمی اعالم شما به

 بگذارید. "اشتراک"نموده و یا به  "ذخیره"توانید رسید مورد نظر را می 

 توانید می ،همانطور که قبال توضیح داده شدي رسید و یا یادداشت شماره پیگیري تراکنش را فراموش کردید، در صورتی که ذخیره

 .هاي خود را دریافت نمایید، رسید مجدد تراکنش"بیشتر"از طریق منوي 

 گشت دیخواه باز "خانه"به صفحه  "انیپا" نهیانتخاب گز با. 

 

  شباي ذينفعذخیره و حذف شماره 

اي ، در صورتی که از قبل شماره ایشان ذخیره نشده باشد، در انتهابراي ذخیره شماره شباي ذینفع در انتقال بین بانکی شامل ساتنا و پای

 (54شماره )تصویر شود. تراکنش، به کاربر امکان ذخیره شماره شبا داده می

بایست یمعملیات حذف براي حذف شماره حساب ذینفع در حین انجام عملیات انتقال بین بانکی، زمان انتخاب ذینفع امکانپذیر است. 

 (55شماره )تصویر  .ذینفع حذف گرددموردنظر به سمت چپ کشیده شود و  شبايشماره 

 مبلغ، نامشامل بعد اطالعات تراکنش  صفحه در 

 پس. شودیداده م شینما نفعیو شماره حساب ذ

 ابانتخ تراکنش با اطالعات یدرست از نانیاطم از

 .شد خواهد ثبت تراکنش "دییتأ" نهیگز
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 (راست سمت) iOS و( چپ سمت) Android در یبانک نیب وجه انتقال در نفعیذ رهیذخ: 54 شکل

 (راست سمت) iOS و( چپ سمت) Android پلتفرم در شبا شماره حذف: 55 شکل
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 ساتنا

 ریپذامکان يکار يروزها در و يادار ساعات در باالتر و الیر ونیلیم 150 مبالغ يبرا( یآن ناخالص هی)سامانه تسو ساتنا اتیعمل انجام

 وجه انتقال هابانکدر سایر  حساب کیتوانید از حساب خود به می"ساتنا " صفحه در یبانک نیبوجه  انتقال يمنو. با استفاده از باشدیم

  .دیده انجام يفور

 
 مبدا حساب انتخاب -56 شکل                                                                                                                                                                

 
 مقصد حساب انتخاب -57 شکل                                                                                                                                                                    

 ،ستیل با انتخاب این گزینه در مرحله اول 

 .شودیم داده شیفعال شما نما يهاحساب

 

 حساب انتخاب صفحه وارد مبداء، حساب انتخاب با 

 تسیصفحه ل نیا در .شد دیخواه( نفعی)ذ مقصد

 نیوجه ب ها انتقالکه قبال به آن نفعیذ يهاحساب

. شودیم داده شینما شما يبرا دیادادهانجام  یبانک

 نیا درنیز  دیجد يشبا شماره نمودن درج امکان

 .دارد وجود صفحه
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 وجه انتقال مبلغدرج -58شکل                                                                                                                                                                         

 

 
 تراکنش رمز درج -59شکل                                                                                                                                                                  

 
 تراکنش اطالعات ینیبازب -60شکل                                                                                                                                                             

 هنیگز و وارد ریال به را وجه انتقال مبلغ سپس 

 .دیینما انتخاب را "دییتأ"

 نموده ودرج  را خود تراکنش رمز صفحه، نیا در 

 .دیینما انتخاب را "دییتأ" نهیگز

 

 نام مبلغ لیبعد اطالعات تراکنش از قب صفحه در ،

 پس. شودیداده م شینما نفعیو شماره حساب ذ

 تراکنش با اطالعات یدرست از نانیاطم از

 .شد هدخوا ثبت تراکنش "دییتأ" نهیگز انتخاب
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 تراکنشري پیگی شماره یک آتی، احتمالی هايیگیريپ براي. شودبا انجام موفق تراکنش، رسید نهایی انتقال وجه نمایش داده می 

 .بود خواهد شما بانکی عملیات رسید واقع در که گرددمی اعالم شما به

 بگذارید. "اشتراک"نموده و یا به  "ذخیره"توانید رسید مورد نظر را می 

 توانید یمهمانطور که قبال توضیح داده شد، ي رسید و یا یادداشت شماره پیگیري تراکنش را فراموش کردید، در صورتی که ذخیره

 .هاي خود را دریافت نمایید، رسید مجدد تراکنش"بیشتر"از طریق منوي 

 گشت دیخواه باز "خانه"به صفحه  "انیپا" نهیانتخاب گز با. 

 

 کارت به کارت

( هادستگاه ریو سا بانکلیموبا بانک،نترنتیا وسک،یک ،ATM) هادستگاه یتمام يرو برکارت به کارت  وجه از طریق  انتقالروزانه حد 

 .است الیر 000,000,30  مجموع در

 

 
 مبدا کارت انتخاب -61شکل                                                                                                                                                                        

 
 کارت دوم رمز درج -62شکل                                                                                                                                                                     

 یتمامکارت به کارت  نهیانتخاب گز با 

شما  يهامتصل به حساب فعال يهاکارت

 دیتوانیکه م نمایش داده می شوند ستیبصورت ل

 .دیینما انتخاب هاآن انیم از را خود مبداکارت 

 

 انتخاب شده را درج کارت دوم رمز در صفحه بعد 

 نظورم. نمایید انتخاب را "دییتأ" نهیگز ونموده و 

 هک است ینترنتیا دیخر رمز کارت، "دومرمز " از

 افتیدر انهیخاورمبانک خودپرداز يها دستگاه از

 رمز» با رمز نیا که دیباش داشته توجه. دیاهنمود

 رمز» و «بانک نترنتیا ورود رمز» ،«کارت اول

 .است متفاوت «بانک نترنتیا تراکنش
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 کارت انقضا خیتار انتخاب -63شکل                                                                                                                                                              

 

 
 CVV2درج رمز  -64شکل                                                                                                                                                 

 انتخاب شده را درج  کارت انقضاء خیتار سپس

ماه ". دیینما انتخاب را "دییتأ" نهیگز ونموده 

( سال رقم 2) "انقضاسال " و( ماه رقم 2) "انقضا

 .است شده چاپ کارت يرو بر

 

 رمز بعد صفحه در "CVV2"  کارت انتخاب شده

. دیینما انتخاب را "دییتأ" نهیگز ورا درج نموده 

 باشدیم یرقم 4 ایو  3 عدد کی "CVV2" رمز

 .است شده درج شما کارت يروکه بر 
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 مقصد کارت انتخاب -65شکل                                                                                                                                                          

 
 وجه انتقال مبلغ درج -66شکل                                                                                                                                                                  

 
 تراکنش اطالعات ینیبازب -67شکل                                                                                                                                                            

  نشتراک قبال که ییهاکارت یتمامدر این صفحه 

 ستیل صورت به د،یاداده انجام آنها با وجه انتقال

مورد  نفعیذ کارت دیتوانیم که باشندیم موجود

ه شمار ایو  دییها انتخاب نماآن انینظر خود را از م

را در قسمت  وجه انتقال يکارت مورد نظر برا

، "مقصد کارتشماره ". دیینما درجکارت مقصد 

 نفعیذ کارت يرو بر شده حک یرقم 16شماره 

 .است

 و وارد ریال به را وجه انتقال مبلغ سپس 

 .دیینما انتخاب را "دییتأ" نهیگز

 

 غمبلشامل بعد اطالعات تراکنش  صفحه در 

یداده م شینما نفعیذ کارت و مشخصات

 اطالعات یدرست از نانیاطم از پس. شود

 نشتراک "دییتأ" نهیگز انتخاب تراکنش با

 .شد خواهد ثبت
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 تراکنشري پیگی شماره یک آتی، احتمالی هايپیگیري براي. شودبا انجام موفق تراکنش، رسید نهایی انتقال وجه نمایش داده می 

 .بود خواهد شما بانکی عملیات رسید واقع در که گرددمی اعالم شما به

 بگذارید. "اشتراک"نموده و یا به  "ذخیره"توانید رسید مورد نظر را می 

 توانید یمهمانطور که قبال توضیح داده شد، ي رسید و یا یادداشت شماره پیگیري تراکنش را فراموش کردید، در صورتی که ذخیره

 .هاي خود را دریافت نمایید، رسید مجدد تراکنش"بیشتر"از طریق منوي 

 گشت دیخواه باز "خانه"به صفحه  "انیپا" نهیانتخاب گز با. 

 

 کارت ذخیره و حذف ذینفع 

براي ذخیره شماره کارت ذینفع، در صورتی که از قبل شماره ایشان ذخیره نشده باشد، در انتهاي تراکنش، به کاربر امکان ذخیره شماره 

 شود. کارت داده می

کارت به کارت، پس از وارد نمودن <کارتکارت به کارت شده و یا ازمنوي  <بایست وارد تراکنشبراي حذف شماره کارت ذینفع، می

 مشخصات کارت در قسمت کارت هاي ذینفع، کارت موردنظر به سمت چپ کشیده شود و اقدام به حذف نماییم.

 

 

 

 پرداخت قبض

ما براي شباشند، طرف قرارداد با بانک خاورمیانه در سطح استان تهران می هایی کهها و سازماناداره قبوض پرداخت امکاندر حال حاضر 
 فراهم آمده است.

 
 مبدا حساب انتخاب -68شکل                                                                                                                                                             

 ،ستیل با انتخاب این گزینه در مرحله اول 

 .شود یم داده شیفعال شما نما يهاحساب
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 پرداخت شناسه و قبض شناسه درج -69شکل                                                                                                                                                               

 
 تراکنش رمز درج -70شکل                                                                                                                                                                 

 
 تراکنش اطالعات ینیبازب -71شکل                                                                                                                                                               

 شناسه "  بعد صفحه در مبداء، حساب انتخاب با

رج د راقبض مورد نظر  "پرداختشناسه " و "قبض

 .دیینما انتخاب را "دییتأ" نهیگزنموده و 

 قبض بارکدکردن  اسکن با توانیدهمچنین می 

 .دیینما آن پرداخت به اقدام ،مورد نظر

 

 درج  را خود تراکنش رمز صفحه، نیا در

 .دیینما انتخاب را "دییتأ" نهیگز نموده و

 بلغم لیبعد اطالعات تراکنش از قب صفحه در 

یداده م شینما قبض مورد نظر مشخصات و

 اطالعات یدرست از نانیاطم از پس. شود

 نشتراک "دییتأ" نهیگز انتخاب تراکنش با

 .شد خواهد ثبت
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 تراکنشري پیگی شماره یک آتی، احتمالی هايپیگیري براي. شودبا انجام موفق تراکنش، رسید نهایی انتقال وجه نمایش داده می 

 .بود خواهد شما بانکی عملیات رسید واقع در که گرددمی اعالم شما به

 بگذارید. "اشتراک"نموده و یا به  "ذخیره"توانید رسید مورد نظر را می 

 توانید یمهمانطور که قبال توضیح داده شد، ي رسید و یا یادداشت شماره پیگیري تراکنش را فراموش کردید، در صورتی که ذخیره

 .هاي خود را دریافت نمایید، رسید مجدد تراکنش"بیشتر"از طریق منوي 

 گشت دیخواه باز "خانه"به صفحه  "انیپا" نهیب گزانتخا با. 

 

 ایبازپرداخت تسهیالت مشارکتی و مبادله

 تسهیالت را انتخاب نماید. در صورتی که ،کاربر از قسمت تراکنشنیاز است  اي و مشارکتیجهت بازپرداخت تمامی تسهیالت مبادله

اط انتخاب تعداد اقس بایدبایست مبلغ پرداختی وارد شود. همچنین در صورت پرداخت تسهیالت اقساطی تسهیالت مشارکتی باشد، می

رتی که در صوشود. بدیهی است شده و مراحل بعدي صورت گیرد. در انتهاي تراکنش به کاربر رسید پرداخت تسهیالت نمایش داده می

  مشتري حساب تسهیالت نداشته باشد، منوي تسهیالت براي وي نمایش داده نخواهد شد.

 

 

 (راست سمت) iOS و( چپ سمت) Android یهاپلتفرم در التیتسه پرداخت: 72 شکل
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 رمز یکبار مصرف برای رمز دوم کارت نقدی و اعتباری

طریق موبایلبانک،   و سهولت استفاده کاربران هنگام تراکنش کارت به کارت از (OTP)با توجه به لزوم استفاده از رمز دوم یکبار مصرف 

شده، رمز دوم یکبار مصرف  Mobile OTPدر نسخه جدید این امکان وجود دارد که کاربران از داخل اپلیکیشن موبایلبانک وارد اپلیکیشن 

  را دریافت کرده و از آن در تراکنش کارت به کارت استفاده نمایند.

 

 

 به امید فردایی بهتر

 (چپ سمت) iOS و( راست سمت) Android پلتفرم در مصرف کباری دوم رمز افتیدر واسط: 73 شکل


