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 تطبيق عيديت 

 
 
 األسئلة األكثر شيوعا

 

؟ .1  
 ماه  خدمة عيديت 

 

 ألي رقم هاتف نقال مسجل داخل دولة الكويت.  -
ً
ونيا  خدمة تمكن من إرسال العيادي إلكتر

 

 

؟ .2  
  خدمة عيديت 

 
 ماه  العملة المستخدمة ف

 

. العملة  - ي
 المحلية لدولة الكويت وهي الدينار الكويتر

 

؟ .3  
 هل توجد رسوم الستخدام خدمة عيديت 

 

ي مجانية وال تشتمل عىل أي رسوم.  -
 ال، خدمة عيديتر

 

  النقال؟ .4
  عىل هاتف 

  تثبيت تطبيق عيديت 
 كيف يمكنت 

 

 Googleأو متجر التطبيقات  iOSالتابع ألنظمة التشغيل  AppStoreمن متجر التطبيقات  -

PlayStore  والخاص بأنظمة التشغيل آندرويد، إبحث عن التطبيقEidity  عىل  بتثبيتهثم قم

 جهازك النقال. 

 

ب منك السماح للتطبيق بإرسال التنبيهات إليك أو إدارة جهات 
َ
أثناء عملية التثبيت، قد ُيطل

 . حبنجا يتوّجب عليك قبول ذلك حتر تتم عملية إرسال واستقبال العيادي  االتصال،

 

 

نت؟ .5   من خالل متصفح االنث 
  استخدام عيديت 

 
 هل بإمكان

 

" هو تطبيق يعمل تحت أنظمة التشغيل  - ي
وغتر متوفر لالستخدام  Androidو  iOS"عيديتر

نتبرامج عن طريق   . Internet Browser تصفح االنتر
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؟ة مطلوبخطوات الال ما ه   .6  
  تطبيق عيديت 

 
 للتسجيل ف

 

ي قم باتباع الخطوات المذكورة  -
 
"تعليمات  ف ي

 . "تثبيت تطبيق عيديتر

 بعد التثبيت قم بالضغط عىل زر "سجل هنا".  -

-  " ي  ومن ثمقم بالضغط عىل زر "التالي
 
قم بتفعيل إشعارات التنبيه لتتمكن من استالم العيادي ف

 . ”السماح“التطبيق عن طريق الضغط عىل كلمة 

يةاإل  باألحرفقم بتعبئة بياناتك )اإلسم  - ي )اختياري( ورقم الهاتف النقال(، والرقم نجلتر 
 المدن 

وط واألحكام بعد اإلطالع عليها.  -  قم بالموافقة عىل الشر

-  ."  تابع بالضغط عىل زر "التالي

ي الخطوة التالية سيصلك رمز التحقق لمرة واحدة عىل الهاتف النقال الذي أدخلته من المرسل  -
 
ف

Knet OTP ي الخانة المخصصة. إن
 
لم يصلك الرمز، بإمكانك الضغط . قم بإدخال هذا الرمز ف

 عىل زر "إعادة اإلرسال". 

 إذا قمت بإدخال الرمز الصحيح، ستظهر لك شاشة تفيد بأن التحقق تم بنجاح.  -

 اضغط الزر "تم" لالستمرار.  -

 من  -
ً
 مكونا

ً
 وال  6سيتطلب منك تحديد رمزا

ً
 ال يكون تسلسليا

ً
أرقام لحماية التطبيق. اختر رمزا

ي الشاشة التالية.  يحتوي عىل أرقام مكر 
 
 رة.  أعد إدخال نفس الرمز ف

 Faceفستتمكن من تفعيل خاصية  iOSإذا كنت من مستخدمي أجهزة تعمل بنظام التشغيل  -

ID  .عن الرمز 
ً
 "بصمة الوجه" لتتمكن من استخدام بصمة الوجه بديال

 بعد هذه الخطوة تكون قد أكملت عملية التسجيل. 

 

  اضافة بطاقة بنكي .7
؟كيف يمكنت   

 ة بتطبيق عيديت 

 

 البطاقات واضغط إضافة بطاقة يحتوي عىلمن الشاشة الرئيسية، مّرر القسم العلوي الذي  -

ستظهر لك عبارة تفيد بأن اإلجراء سيتطلب خصم وإعادة مبلغ فلس واحد. وافق بالضغط عىل  -

 زر االستمرار. 

ي كي نتأرقام. ستتحول اآلن إل بوابة الدفع  6أدخل رمز الدخول المكون من  -
ون   اإللكتر

ي تود أن تضيفها، ثم ادخل رقم البطاقة وتاري    خ االنتهاء والرقم  -
قم بإختيار اسم البنك للبطاقة التر

 الشي للبطاقة. 

تحتوي عىل "رمز التأكيد" عىل رقم الهاتف النقال المقيد لدى  SMS نصية ستصلك رسالة -

ي الخانة المخصصة عىل شاشة بوابة الدفع 
 
ي تضيفها.  أدخل هذا الرقم ف

البنك للبطاقة التر

ي كي نت. 
ون   اإللكتر
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البطاقة أضيفت وتبقت خطوة واحدة إلتمام العملية وهي الضغط  تفيد أنستظهر لك شاشة  -

 برمز عىل إشعار التنبيه ال
ً
ذي ورد إليك.  مّرر الشاشة لألسفل لتضغط عىل إشعار التنبيه متبوعا

 ." ي
 الدخول الخاص بتطبيق "عيديتر

 

)أو الضغط  إليك ورد  الذي التنبيه إشعار  عىل الضغط يرج  العملية  هامة: إلتمام مالحظة

  أعىل التطبيقعىل 
 
عىل إشعار مّرر الشاشة لألسفل لتضغط .  (شعار التنبيهات المتواجد ف

 ." ي
 برمز الدخول الخاص بتطبيق "عيديتر

ً
 التنبيه متبوعا

ي القسم العلوي من الشاشة وسيطلب منك ادخل  -
 
ي أضفتها ف

ستظهر لك البطاقة البنكية التر

ية(.  12اسم لها.  أدخل اسم ال يتجاوز   )يمكنك استخدام الحروف العربية أو االنجلتر 
ً
 حرفا

فيد بأنه قد تم إضافة البطاقة البنكية بنجاح.  اضغط اضغط زر "تأكيد" وستظهر لك شاشة ت -

 زر "تم". 

 

 ماهي المدة التي ستكون الخدمة متوفرة خاللها لمستلم العيدية؟ .8
 

ة استخدام  5خدمة إرسال العيادي متوفرة خالل  - أيام بعد عيد الفطر المبارك أما بخصوص فتر

 . التطبيق فتستمر إل عيد األضىح

 

 أكثر من بطاقة بنكية واحدة بداخل التطبيق؟هل من الممكن اضافة  .9

 

 بطاقة بنكية.  إلضافة أكتر مننعم، بإمكانك اتباع الخطوات ذاتها  -

 

  إضافة بطاقة اإلئتمان  .10
"؟ credit cardsهل يمكنت   

 إىل تطبيق "عيديت 

ي يمكن إضافتها هي فقط بطاقات السحب اآللي  ال، -
ي تحمل  debit cardالبطاقات التر

والتر

 . KNETشعار 

 

  التسجيل برقم هاتف خارج دولة الكويت؟ .11
 هل يمكنت 

 

-  . ي
 ال، فالتطبيق متاح للتسجيل فقط لمن يمتلك رقم هاتف نقال كويتر

 

؟بطاقة  يمكنك الحصول عىل كيف .12  
 عيديت 

 

ي إحدى الحاالت التالية: 
 
ي ف

 يمكنك الحصول عىل بطاقة عيديتر
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ي حال استالمك ل  "عيدية" من قبل مرسل العيدية -
 
 . ف

ي تلقائيا. أثناء عملية  -
 تحميل التطبيق تحصل عىل بطاقة عيديتر

 

 

 

 

 

  اضافة أكثر من بطاقة  .13
"عيدي"هل يمكنت   

 واحدة بداخل التطبيق؟ ت 

 

ي التطبيق، ولكن بإمكانك إضافة يمكنك فقط  -
 
" واحدة لكل رقم مسّجل ف ي

بطاقة "عيديتر

ي تلك البطاقة. 
 
 استالم عدد غتر محدود من العيادي ف

 

 

 الخطوات الواجب اتباعها إلرسال العيدية؟ما ه   .14

 

ي أضفتها  -
يمكن إرسال العيادي فقط من حساب البنك المربوط بأي من البطاقات البنكية التر

 ." ي
 إل تطبيق "عيديتر

ي تود إرسال العيدية منها. ستظهر لك قائمة من الوظائف، اختر  -
قم باختيار البطاقة البنكية التر

 "إرسال عيدية". 

ي الشاشة ال -
 
 " إلضافة مستلم.  +تالية اضغط زر "ف

 أدخل بيانات المستلم:  -

o )رقم الهاتف النقال )يجب أن يكون الرقم تابع لدولة الكويت .  

o  ي )بحد أدن  دينار واحد وأقىص حد
د.ك. ويجوز أن يحتوي  250المبلغ بالدينار الكويتر

 المبلغ عىل كسور الدينار )األفالس((. 

o  39ن يقرأها عند استالم العيدية عىل أال تتجاوز أ المستلممن  تود أضف أي رسالة 

 .
ً
 حرفا

-  . "، سيضاف مستلم العيدية إل قائمة المستلمير   اضغط زر "التالي

".  5كرّر هذه الخطوات إن لزم األمر لعدد أقصاه  - ، وعند االنتهاء اضغط زر "التالي  مستلمير 

 أرقام.  6المكّون من  دخولأدخل رمز ال -

ستظهر لك شاشة مفادها أن العيدية تم إرسالها بنجاح وسوف يتلقر المستلم رسالة نصية  -

SMS  .ي إرسال عيدية
 
 أو إشعار تنبيه برغبتك ف

 

 ما ه  الخطوات الواجب اتباعها الستالم العيدية؟ .15
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ي حال كان التطبيق مثبت عىل هاتفك النقال، ستستلم إشعار تنبيه يفيد باستالمك لطلب  -
 
ف

 إرسال عيدية. 

" مثبت عىل جهازك، فستستلم رسالة نصية  - ي
ي حال لم يكن تطبيق "عيديتر

 
مفادها  SMSف

ي هذه الحالة، قم باتباع  تحتويلديك عيدية قيد اإلستالم و 
 
عىل رابط لتثبيت التطبيق. ف

ي "التعلي
 
  النقال؟مات الواردة ف

  عىل هاتف 
  تثبيت تطبيق عيديت 

 " . كيف يمكنت 

عىل  تحتويبمجرد تثبيت التطبيق، أو الضغط عىل إشعار التنبيه الوارد، ستعرض عليك شاشة  -

 بيانات العيدية )بيانات المرسل وبيانات المستلم(. 

ي حال رغبتك باستال  -
 
مها قم بالضغط عىل يمكنك رفض العيدية بالضغط عىل زر "رفض"، وف

 زر "قبول". 

" مضافة إل التطبيق، فسيكون بإمكانك فقط قيد مبلغ  - ي
إن كان لديك فقط "بطاقة عيديتر

ي حال لديك "بطاقات بنكية" مضافة إل التطبيق، فبإمكانك 
 
"، أما ف ي

ي بطاقة "عيديتر
 
العيدية ف

ي تود أن تقيد مبلغ العيدية فيها. 
 هنا اختيار البطاقة التر

طاقة ثم اضغط زر "تأكيد"، سيتم هنا خصم مبلغ العيدية من المرسل وتقييم مبلغ اختر الب -

تها.   ي اختر
ي البطاقة التر

 
 العيدية ف

ي حال نجاح العملية، ستظهر لك شاشة مفادها أن العملي
 
 ة تمت بنجاح. ف

 

ما هو "العملية فشلت". اتبعت خطوات استالم العيدية وظهرت ىل  عبارة مفادها أن   .16

 السبب؟

 

 : استالم العيدية يخضع لعدة عوامل قد تعيق قيدها بنجاح أثناء محاولتك استالمها، وأهمها  -

ي رصيد حساب المرسل أثناء محاولة استالمك للعيدية، عدم 
 
و تجاوز أوجود رصيد كاف ف

ي اليوم الواحد من بنك المرسل. 
 
 المرسل الحد األقىص للعمليات المسموح بإجرائها ف

 

 

 الزمنية القصوى المتاحة الستالم العيدية منذ لحظة إرسالها؟ما ه  المدة   .17

 

 . ساعة 24 -

 

18.   
  البنك؟ كيف يمكنت 

 
 تحويل العيادي المستلمة إىل حسان   ف

 

" ثم اختر بطاقة  - ي
ي تطبيق "عيديتر

 
مرر القسم العلوي من الشاشة المحتوية عىل البطاقات ف

 ." ي
 "عيديتر
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 بطاقة كي نت". من قائمة الوظائف اختر "تحويل رصيد إل  -
 

ي  أو اختر رقم المستلم من قائمة االتصال . المستلم رقم أدخل -
 
أو مسح  هاتفك النقالالمخزنة ف

.  QR Codeرمز االستجابة الشي    ع  ي
 من بطاقة كي نت المثبتة بتطبيق عيديتر

 بطاقة رصيد  المبلغ يتجاوز  ال د.ك.، عىل أ 250أدخل المبلغ بحد أدن  دينار واحد، وحد أقىص  -

ي عيد
 . يتر

".  االنتهاءعند  -  . أرقام 6 من المكّوندخول ال رمز  أدخلاضغط زر "التالي

ي حال نجاح العملية، ستظهر لك شاشة مفادها أن العملية تمت بنجاح.  -
 
 ف

 

  يمكن إرسالها  .19
  دفعة واحدة وما هو الحد األقىص ما هو الحد األقىص للعيادي الت 

 
ف

 اليوم الواحد؟

 

( لنفس الرقم أو أرقام 5الممكن إرسالها خالل العملية الواحدة هو )الحد األقىص لعدد العيادي  -

 مختلفة. 

 د.ك.  250لغ العيدية الواحدة هو الحد األقىص لمب -

ي اليوم الواحد هو عدد ) -
 
( عيدية وبما ال يتجاوز مبلغ 20الحد األقىص للعيادي المرسلة ف

 د.ك.  2,000

 

  يمكن  .20
  اليوم الواحد؟ما هو الحد األقىص للعيادي الت 

 
 استالمها ف

 

 ال يوجد.  -

 

؟ .21  
 ما ه  الخطوات الواجب اتباعها للتسوق أونالين والدفع ببطاقة عيديت 

 

ي بوابة الدفع  -
 
ياتك ف ي عند التسوق أونالين والدفع لمشتر

ون  ي   اإللكتر
كي نت، ستجد بطاقة عيديتر

Eidity ياتك ي الدفع لمشتر
 
ي قائمة البنك المتاحة لالستخدام ف

 
 . مدرجة ف

ي  -
 . قم باختيار بطاقة عيديتر

ي  -
ي تطبيق عيديتر

 
 . أدخل رقم هاتفك المقيد ف

أرقام، أدخل رمز التحقق  6والمكون من  (OTP)ستصلك رسالة محتوية عىل رمز التحقق  -

(OTP) . 

-  ." ي
اء من خالل الخصم من رصيد بطاقة "عيديتر  ستتم عملية الشر

 

؟ما ه  المتاجر المسموح الدفع من خاللها باستخدام    .22  
 خدمة عيديت 
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كة الخدمات  - ي توفر خدمة الدفع من خالل بوابة الدفع الخاصة بشر
جميع المتاجر التر

كة )  (Knetالمرصفية اآللية المشتر

 

 

 

 

 

؟ .23  
  تطبيق عيديت 

 
  االستفادة من العروض والخصومات ف

 كيف يمكنت 

 

"، اختر "العروض".  - ي
ي تطبيق "عيديتر

 
 من القائمة الرئيسية للوظائف ف

وطة بأن يكون الدفع بوسيلة ستعرض  - عليك قائمة بالعروض والخصومات لسلع مختلفة مشر

" ، اختر ما يناسبك من العروض.  ي
 "بطاقة عيديتر

-  . ي
ون   سيتم توجيهك إل موقع المتجر لتتمكن من إتمام عملية التسوق اإللكتر

ي كي نت.  –عند الدفع، اختر وسيلة الدفع "كي نت"  -
ون   سيتم توجيهك إل بوابة الدفع اإللكتر

" أو " - ي
ياتك بقيمة Eidityاختر من قائمة البنوك "عيديتر " وسوف يتم تخفيض قيمة مشتر

ته.  ي العرض الذي اختر
 
 الخصم المذكور ف

-  . ي
ي تطبيق عيديتر

 
 أدخل رقم هاتفك المقيد ف

 ل رمز التحقق. أرقام، أدخ 6ستصلك رسالة محتوية عىل رمز التحقق والمكون من  -

-  ." ي
 من رصيد بطاقة "عيديتر

ً
اء بالقيمة المخفضة خصما  ستتم عملية الشر

 

؟المرسلة العيادي  مبلغمت  يتم خصم  .24  من حسان  

 

ي حال موافقة المستلم عىل استالمها  -
 
 العيادي المرسلة ال يتم خصمها من حساب المرسل إال ف

ي  يتمو 
 
 . المستلم من المختارة للبطاقة وقيدها  المرسل من المبلغ خصم حينها  ف

 

25.   
 عن حالة العيادي المرسلة؟ االستعالمكيف يمكنت 

 

ي القسم العلوي من الشاشة.  -
 
" من قائمة البطاقات الظاهرة ف ي

 اختر بطاقة "عيديتر

 اختر قائمة "حالة العيادي".  -

 أرقام.  6أدخل رمز الدخول المكون من  -

: العيادي المرسلة والعيادي  -  المستلمة. ستظهر لك شاشة بها قائمتير 
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اسم المستلم، رقم هاتف المستلم، مبلغ العيدية  : بيانات تتضمن لكل عيدية مرسلة ستجد  -

 . (رفضت استلمت،)أرسلت، وحالة االستالم 

وحالة  اسم المرسل، رقم هاتفه، ومبلغ العيدية : ستجد بيانات تتضمن مستلمة لكل عيدية -

 . (رفضت استلمت،)أرسلت، االستالم 

ستظهر لك شاشة منفصلة مقيد  القائمة،بمجرد الضغط عىل أي من العمليات الواردة ضمن  -

 ها تفاصيل العملية. في

 

 

 

 

  الحصول عىل قائمة أو كشف بالمبالغ المستلمة .26
 ؟كيف يمكنت 

 

ي بطاقتك البنكية نتيجة تحويل مبالغ  -
 
ي استلمتها ف

ي حال رغبتك مراجعة قائمة بالمبالغ التر
 
ف

اضيةعيدية إليها، أو استالمك لعيادي  ي بطاقة العيدية االفتر
 
، اختر البطاقة البنكية من القسم ف

" ي
 . العلوي لشاشة تطبيق "عيديتر

 . من قائمة الوظائف المتاحة "الحالة" اختر  -

-  :  . المستلمة والمبالغ المرسلة العياديستظهر لك شاشة بها قائمتير 

اسم المستلم، رقم هاتف المستلم، مبلغ العيدية  تتضمن: بيانات  لكل عيدية مرسلة ستجد  -

 (رفضتوحالة االستالم )أرسلت، استلمت، 

الة المرسل، رقم هاتفه، والمبلغ المستلم وح تتضمن: اسم ستجد بياناتلكل مبلغ استلمته،  -

 . (رفضتاالستالم )أرسلت، استلمت، 

لك شاشة منفصلة مقيد  القائمة، ستظهر بمجرد الضغط عىل أي من العمليات الواردة ضمن  -

 فيها تفاصيل العملية. 

 

؟ .27  
  تغيثر الرمز الرسي الخاص ببطاقة عيديت 

 كيف يمكنت 

 

.  الشاشة،من القسم العلوي من  - ي
 اختر بطاقة عيديتر

 "تغيتر الرقم الشي -
" من قائمة الوظائف المتاحة اختر ي

 . لبطاقة عيديتر

 . أرقام 6أدخل رمز الدخول المكون من  -

ي الشاشة التالية.  الجديد،اختر الرقم الشي  -
 
 أعد إدخاله ف

 6عىل رمز التحقق ويتكون من تحتوي  KNET OTPمن المرسل  SMS نصية ستستلم رسالة -

ي الخانة المخصصة ،أرقام
 
 . أدخل رمز التحقق ف

اضغط زر "تم" للرجوع إل قائمة  ،شاشة مفادها أنه تم تحديث الرمز الشي بنجاح ستظهر لك -

 الوظائف. 
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، تذكر الرمز الشي الذي أدخلته لتتمكن من اتمام عملية  - ي
عند التسوق أونالين ببطاقة عيديتر

اء.   الشر

 

28. "  
  تغيثر لغة واجهة لتطبيق "عيديت 

 ؟كيف يمكنت 

ي أعىل تصفح القائمة الجانبية للتطبيق من  -
 
خالل الضغط عىل أيقونة "الثالث خطوط" ف

 الزاوية. 

ي تود التحول لها.  Languageتحت بند اللغة  -
 اختر لغة واجهة التطبيق التر

تها. للبمجرد اختيارك  - ي اختر
 غة سيتم إعادة تشغيل التطبيق بلغة واجهة التطبيق التر

 بإمكانك تكرار هذه العملية كلما أردت تغيتر لغة واجهة التطبيق.  -

 

  استعادة أو تغيثر رمز الدخول للتطبيق .29
 ؟كيف يمكنت 

 ننصح باختيار رمز دخول يصعب عىل اآلخرين التكهن به، ويسهل عليك تذكره.  -

.  بصمةننصح باإلستفادة من مزايا  -
ً
ي اإلستعاضة عن إدخال الرمز يدويا

 
 الوجه ف

ي  -
 
داد رمز الدخول سوى إعادة ف حال تعتر عليك تذكر رمز الدخول، ليس هنالك طريقة الستر

 التسجيل. لتتمكن من عمل ذلك، اتبع الخطوات التالية: 

o  .ء  قم بإدخال أي رمز خاطي

o  ."اضغط عىل "نسيت رمز المرور 

o  ."إلستعادة رمز الدخول اضغط عىل "تابع، استعد رمز المرور 

o لمزيد أعد التسجيل بنفس رقم ا . ي
لهاتف الذي سبق وأن سجلت عليه تطبيق عيديتر

" : ي
 
   من المعلومات اتبع الخطوات المذكورة ف

  تثبيت تطبيق عيديت 
كيف يمكنت 

  النقال؟
 ". عىل هاتف 

o  .ي والرصيد المصاحب لها
 سيتم بعدها استعادة بطاقة عيديتر

o  .يجب عليك إعادة إدخال البطاقات البنكية 

ي حال نسيان رمز الدخول، -
 
لن تستطيع الوصول إل قوائم أو كشوفات العيادي المرسلة، أو  ف

 العيادي والمبالغ المستلمة. 

 

  اختيار رقم الهاتف من جهات اإل  .30
  جهازي عند ارسال العيدية أو كيف يمكنت 

 
تصال ف

 تحويلها؟

 

ي إل كي نت، بإمكانك اختيار المستلم من  -
عند إرسال العيدية، أو تحويل رصيد بطاقة عيديتر

ي هاتفك أو مسح رمز االستجابة الشي    ع 
 
من بطاقة  QR Codeقائمة جهات اإلتصال المخزنة ف

ي إدخال الرقم. 
 
ي لتتفادى أي خطأ ف

 كي نت المثبتة بتطبيق عيديتر
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31.   
  التواصل مع الدعم الفت 

  حال وجود استفسارات أو شكاوي؟كيف يمكنت 
 
  ف

 

ي أعىل  -
 
من خالل التطبيق ، تصفح القائمة الجانبية بالضغط عىل أيقونة "الثالث خطوط" ف

 الزاوية، ثم اختر "اتصل بنا". 

ي هذه الشاشة )مركز اإل  -
 
 تصالبامكانك التواصل معنا عتر أي من القنوات المذكورة ف

يد 65135000 اب الواتس، المحادثة عتر 22255484 ي اإل ، التر
ون   لكتر

WWW.Knet.COM.KW )  ، وسائل التواصل االجتماعي

 

 م هاتفك المقيد لدى البنك؟قما ه  خاصية وظيفة ضبط ر  .32

 

ي إضافة وتأكيد البطاقات البنكية  -
 
ي بشكل رئيسي عىل أرقام الهواتف ف

يعتمد تطبيق عيديتر

ي حال إرسال العيادي ،
 
ك لرقم الهاتف المربوط مع  وإشعار المرسل والمستلم ف وبالتالي تغيتر

 . ي
 بطاقة البنك قد يتطلب منك ضبط هذا التغيتر مع تطبيق عيديتر

ي حال إبالغك للبنك عن تغيتر رقم هاتفك النقال المربوط ببطاقتك المرصفية المضافة إل  -
 
ف

ي عن رقمك الجديد، بمجرد ا
، استخدم هذه الوظيفة لتختر تطبيق عيديتر ي

ختيارك تطبيق عيديتر

ت البنك به مع بطاقتك نفسها المضافة إل  لهذه الوظيفة سيتم ضبط رقم هاتفك الذي أختر

 . ي
 تطبيق عيديتر

 

  االستفادة من رمز االستجابة الرسي    ع  .33
   QR Codeكيف يمكنت 

 
  ف

 
المدون عىل بطاقان

 التطبيق؟

 

 أن يكون رقم هاتف المستلم  -
ً
ي إرسال العيدية، فمن المهم جدا

 
ي حال رغبتك ف

 
،ف

ً
وبالتالي  صحيحا

ي 
يمكنك أن تطلب من المستلم أن يشاركك برمز االستجابة الشي    ع الخاص ببطاقة المستلم التر

 
ً
تود إرسال العيدية لها، فبمجرد مسحك لهذا الرمز يغنيك عن إدخال رقم هاتف المستلم تفاديا

 للخطأ. 

 

؟ .34  
  بطاقة عيديت 

 
اكم ف   إرسال عيدية من المبلغ المث 

 هل يمكنت 

 

ط ضوابط إرسال العيدية أو تحويلها ال يمكنك إ - " حيث تشتر ي
رسال عيدية من بطاقة "عيديتر

ي العملية 
 
.  بطاقةلديه أن يكون أحد طرف  السحب اآللي
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  التطبيق؟ .35
 
 ما ه  خاصية وظيفة التنبيهات ف

 

ي أعىل زاوية  -
 
يمكنك تصفح إشعارات التنبيهات من خالل الضغط عىل أيقونة "الجرس" ف

ي إرسالك الشاشة، ومن خاللها 
 
ي وردت إليك بما يتعلق ف

ستجد جميع إشعارات التنبيه التر

للعيدية، استالم الطرف اآلخر لها أو جميع اإلشعارات األخرى المتعلقة بإضافة البطاقات إل 

 ." ي
 تطبيق "عيديتر

ي حال عدم مشاهدة أي من اإلشعارات بسبب نفاذ البطارية، الساعات المتأخرة من الليل،  -
 
ف

ي هذه الخاصية لكي تتمكن من تصفحها عدم االنتباه
 
... إلخ، فستحفظ جميع اإلشعارات ف

 .
ً
 وتنفيذها الحقا

 


