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 2 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 . العنوان الرس�ي للموقع االلك��و�ي:1

  

 

 

ecorp.kfhonline.com 
  

 

 : والدعم الف�يالتواصل  . 2

  

 

   :ال��يد االلك��و�يGCB-Ecorp@kfh.com 

 

 

 

 . متطلبات استخدام النظام: 3

  

 

 بن�ي فعال  حساب 

  (نقال) رقم هاتف 

 بطاقة مدنية سار�ة املفعول للمستخدم 

  

  

https://ecorp.kfhonline.com/


 
 3 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 . أنواع الت�جيل: 4

  

 

 ��جيل مفرد

 بجميع العمليات املتاحة ��ذا النوع من الت�جيل.هو الت�جيل بمستخدم واحد �� ا�خدمة و��ون هو القائم بذاتھ 

 ا�خدمات املتاحة:

  االطالع ع�� م�خص ا�حسابات 

  كشف حساب تفصي�� / متقدم 

  تحميل الرواتب 

  االطالع ع�� تقار�ر عمليات نقاط البيع و�وابات السداد االلك��و�ي   

 

 ��جيل متعدد 

ا�خدمة و��ون ل�ل مستخدم أحد الصالحيات املتاحة ع�� ان تتم تمر�ر العمليات  ��جيل �سمح ألك�� من مستخدم للعميل باستخدام  

 املطلو�ة من قبل �خص�ن كحد أد�ى و��:

 :مستخدم رئي��ي 

 هو القائم بإدارة املستخدم�ن والصالحيات املتاحة لهم، باإلضافة إ�� املوافقة ع�� تنفيذ جميع العمليات 

 

  :مستخدم إل�شاء ا�حر�ات 

 القائم بتقديم الطلبات �جميع العمليات املالية والغ�� املالية هو 

 

 :(اختياري) مستخدم ملراجعة ا�حر�ات 

 وهو القائم بمراجعة العمليات املقدمة من قبل من��ئ ا�حركة 

 

  :(اختياري) مستخدم للموافقة ع�� ا�حركة 

 املمنوحة لھ وهو القائم باملوافقة ع�� تنفيذ العمليات بحسب الصالحيات 

   

 ا�خدمات املتاحة:

  .إدارة املستخدم�ن والصالحيات املتاحة لهم 

  االطالع ع�� م�خص ا�حسابات 

  كشف حساب تفصي�� / متقدم 

  تحميل الرواتب 

  االطالع ع�� تقار�ر عمليات نقاط البيع و�وابات السداد االلك��و�ي 

  ، ��تحو�ل ا�� بنوك أخرى )التحو�الت املالية ( ب�ن ا�حسابات ، تحو�ل داخ 

 طلب دفاتر شي�ات 

 إدارة األوامر الدائمة 

  االش��اك بكشف ا�حساب الشهري 

  

 باإلضافة إ�� املز�د من ا�خدمات 



 
 4 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 . ��جيل مستخدم جديد: 5 

  

 

 اختيار (مستخدم جديد ( 

 

  رقم) 14قم ا�حساب (ر (�عبئة البيانات املطلو�ة( 

 
 

  و�دخال الرمز الضغط ع�� إرسال رمز التمر�ر 

  االطالع واملوافقة ع�� الشروط واألح�ام ا�خاصة با�خدمة 

 
 

 دخال اسم املستخدمإ 

 صالحية الف��ة و  ختيار �لمة السر والتأكيد عل��اا 

 

 لتوجھ إ�� صفحة الدخول �عد إتمام عملية الت�جيل بنجاحا 

01101xxx010
 



 
 5 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 إدخال اسم املستخدم 

  أرقام من رقم ا�حساب  5ادخال آخر 

 

  اختيار إجابات لألسئلة األمنية 

 

  اختيار احدى الصور 

 

 اختيار الوصف ا�خاص بالصورة 

 ادخال �لمة السر للدخول ع�� النظام 



 
 6 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 

 

 جيل: نوع الت�. اختيار 6 

 

 

 الدخول ع�� الصفحة الرئيسية 

 الذهاب ا�� ��جيل الشركة 

 

 

 اختيار نوع الت�جيل : 

 ) املستخدم الرئي��ي فقط  ):ملز�د من املعلومات��جيل مفرد 

 

 

 ) بيانات املستخدم الرئي��ي باإلضافة إ�� املستخدم (من��ئ ا�حركة)  ):ملز�د من املعلومات��جيل متعدد 



 
 7 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 

 

  الطلب �عبئة البيانات املطلو�ة واملوافقة ع�� ارسال 

  طباعة النموذج ا�خاص بنوعية الت�جيل سواء مستخدم فردي او متعدد وز�اره الفرع لتفعيل ا�خدمة 

 ) النموذجنموذج مستخدم فردي ( 

 النموذج ستخدم متعدد (نموذج م ( 

 

 

 : الصالحيات. إدارة 7 

 

 

  الدخول ع�� النظام عن طر�ق املستخدم الرئي��ي 

  اإلدار�ة)الذهاب إ�� (ا�خدمات 

 (إدارة األقسام) ��الذهاب إ 

 

 إدخال اسم القسم املراد إ�شاءه 

https://www.kfh.com/dam/jcr:f715fbcc-16d4-48e8-9e74-0d02c3a1879e/eCorp%20-%20New%20Activation%20_%20Single.pdf
https://www.kfh.com/dam/jcr:96baa4e5-62ef-482d-9893-1febf04be235/eCorp%20-%20New%20Activation%20_%20Multiple.pdf


 
 8 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

  (إضافة) ��الضغط ع 

 

  ا�جموعاتالذهاب إ�� (إدارة( 

 اختيار القسم الذي تم إ�شاؤه با�خطوة السابقة 

  إدخال اسم الدور املراد إ�شاءه 

  (إضافة) ��الضغط ع 

 

  (إدارة األدوار) ��الذهاب إ 

  اختيار 
ً
 القسم الذي تم إ�شاؤه مسبقا

 اختيار ا�جموعة الذي تم إ�شاؤها با�خطوة السابقة 

  إدخال اسم الدور املراد إ�شاءه 

  (إضافة) ��الضغط ع 

  



 
 9 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 سيتم إضافة الدور ا�جديد با�جدول أدناه 

  (تحديث) ��الضغط ع 

 

  خدمات إدار�ة) /تمو�ليةاختيار نوع الصالحية املطلو�ة (خدمات 

 

  تحديد ا�خدمات املراد منحها عن طر�ق نقل ا�خدمات ا�ختارة ا�� ا�خدمات املطبقة 



 
 10 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 (اخ�� ا�خدمة) اختيار ا�خدمات املطبقة 

 �خدمات اختيار �ل خدمة تم اضاف��ا ع�� حدا ور�طها با�حسابات املطلو�ة ح�ى يتم اختيار جميع ا 

 (حفظ) ��الضغط ع 

 

 (أدوار املستخدم�ن) ��الذهاب إ 

 اختيار اسم املستخدم املراد إضافة الدور ا�جديد إليھ 

 اختيار الدور املطلوب 

 



 
 11 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

  (حدود ا�خدمات للشركة) ��الذهاب إ 

 يتم تحديد ا�حدود املسموحة للعمليات ال�ي تتم عن طر�ق ا�خدمة للشركة �ش�ل عام 

  من القائمة اختيار �ل خدمھ 

 جميع البيانات املطلو�ة  إضافة 

 (حفظ) ��الضغط ع 

  إعادة تنفيذ ا�خطوات السابقة ل�ل خدمة 

 

  (إدارة حدود املستخدم�ن) ��الذهاب إ 

 يتم تحديد ا�حدود املسموحة للعمليات ال�ي تتم عن طر�ق ا�خدمة ل�ل مستخدم

  اختيار �ل خدمھ من القائمة 

 املطلو�ة جميع البيانات  إضافة 

 (حفظ) ��الضغط ع 

  إعادة تنفيذ ا�خطوات السابقة ل�ل خدمة 



 
 12 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

افقة ع�� تنفيذ العمليات: . ا8  ملو

 

 
  الدخول على النظام عن طریق المستخدم الرئیسي 
  (العملیات) الذھاب إلى قائمة 
  (العملیات المعلقة) اختیار 

 
  بالضغط على (عرض الطلب)  المطلوبةاختیار العملیة 

 
  االطالع على التفاصیل الخاصة بالطلب 
 (ارسال رمز التفعیل) الضغط على 

 
  ادخال رمز التفعیل المرسل لرقم الھاتف 
  (الموافقة/الرفض) تنفیذ العملیة 



 
 13 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 الرواتب:   إدارة وتحميل. 9

 

 

 إضافة نموذج جديد:

  ا�حركة) الدخول ع�� النظام عن طر�ق املستخدم (من��ئ 

  (تحميل الرواتب) ��الذهاب إ 

 (إضافة نموذج جديد) ��الضغط ع

 
  (نموذج فارغ) اختيار 

 

 

  إضافة اسم للنموذج 

  (ير�� التأكد من البيانات ليتم إرسال التحو�الت إ�� ا�جهات الرسمية) إدخال رقم ملف الشؤون 

 

  



 
 14 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 إضافة املوظف�ن (إدخال يدوي)

  الرواتب الذهاب إ�� صفحة تحميل 

  ا�خاصة بالنموذج املطلوب  (�عديل)الضغط ع�� ايقونة 

 

 

  (إضافة موظف) اختيار 

 

 

 إدخال جميع البيانات املطلو�ة 

  (إضافة موظف) ��الضغط ع 

 



 
 15 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 إضافة املوظف�ن (عن طر�ق ملف خار��)

  الذهاب إ�� صفحة تحميل الرواتب 

  املطلوب الضغط ع�� ايقونة (�عديل) ا�خاصة بالنموذج 

 

 (��إضافة موظف�ن من ملف خار) اختيار 

 

 

  الضغط ع�� (تحميل النموذج) لتن�يل النموذج 

 

 عبئة بيانات جميع املوظف�ن� 

 



 
 16 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

   رفع امللف الذي تم �عبئة بيانات املوظف�ن بھ 

 

  التأكد من جميع البيانات ال�ي تمت معا�ج��ا من قبل النظام االطالع و 

  ��اإلضافةاملوافقة ع 

 

 

 

 تحميل الرواتب

  الذهاب إ�� صفحة تحميل الرواتب 

  الضغط ع�� ايقونة (تحميل) ا�خاصة بالنموذج املطلوب 

 

  



 
 17 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

  التأكد من جميع البيانات 

  (تحميل الرواتب واملستحقات) ��الضغط ع 

 

 اختيار الشهر والسنة ا�خاص�ن ��ذه العملية 

 ادخال �لمة السر 

  ��اإلقرار ا�خاص بالتأكد من البياناتاملوافقة ع 

 

  عد املوافقة سيتم إرسال الطلب للتنفيذ من قبل املستخدم الرئي��ي� 

 



 
 18 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 : إدارة املستفيدين. 10

 

 

 :مستفيد بيتك إضافة 

 عن طریق المستخدم (منشئ الحركة)  الدخول على قائمة المستفیدین 
  (مستفیدي بیتك) اختیار 
  (إضافة مستفید) الضغط على 

 
 ) خانة)  12إدخال رقم الحساب 

 
  إضافة وصف للمستفید 

 
  



 
 19 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

  الدخول عن طریق المستخدم الرئیسي للموافقة على إضافة المستفید 
 (العملیات المعلقة) التوجھ إلى قائمة 
 بالضغط على (عرض الطلب)  ةاختیار العملیة المطلوب 

 
  التأكد من البیانات 
   بالدخول على النظام للمستخدم)ادخال كلمة السر (الخاصة 

 
  التوجھ إلى قائمة المستفیدین 
  اختیار المستفید المطلوب تفعیلھ 

 
 المرسل لرقم الھاتف الظاھر بالشاشة  إدخال رمز التفعیل 

 



 
 20 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 : مستفيد بنوك أخرى إضافة 

  (منشئ الحركة) الدخول على قائمة المستفیدین عن طریق المستخدم 
  أخرى) اختیار (مستفیدي بنوك 
  (إضافة مستفید) الضغط على 

 
 

  إضافة جمیع البیانات الخاصة بالمستفید والموافقة علیھا 

 
 

  الدخول عن طریق المستخدم الرئیسي للموافقة على إضافة المستفید 
 (العملیات المعلقة) التوجھ إلى قائمة 
 بالضغط على (عرض الطلب)  ةاختیار العملیة المطلوب 

  



 
 21 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

  البیانات التأكد من 
 (الخاصة بالدخول على النظام للمستخدم) ادخال كلمة السر 

 
 (خالل ساعتین عمل) انتظار الموافقة على المستفید من قبل البنك 
  التوجھ إلى قائمة المستفیدین 
  اختیار المستفید المطلوب تفعیلھ 
 

 
 
  إدخال رمز التفعیل المرسل لرقم الھاتف الظاھر بالشاشة 

  



 
 22 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 : إصدار دف�� شي�ات. 11

 

 
 (منشئ الحركة) الدخول على النظام عن طریق المستخدم 
  (خدمات عامة) الذھاب إلى قائمة 
 (طلب دفتر شیكات) اختیار  

 
 
  (حساب جاري) اختیار رقم الحساب 
  (عدد الصفحات وحجم الشیك) اختیار مواصفات دفتر الشیكات 
 (عربي/انجلیزي) اختیار اللغة 
  الدفاتر المطلوبة اختیار عدد 

 
  الدخول على النظام عن طریق المستخدم الرئیسي للموافقة على الطلب 
  أیام عمل  3دفتر الشیكات عن طریق فرع العمیل بعد  استالمیتم 

  



 
 23 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 : تتبع حالة التحو�ل (بنوك أخرى) . 12

 

 
 (منشئ الحركة) الدخول على النظام عن طریق المستخدم 
  (تحویالت مالیة) الذھاب إلى قائمة 
 ) حالة تحویل لبنوك أخرىاختیار ( 
  الضغط على الحالة الخاصة بالتحویل المطلوب االستفسار عنھ 

 
 

  سیتم إظھار التفاصیل 

 
 

  



 
 24 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 : . التحو�ل املتعدد13

 

 
 إدارة النماذج 

  (من��ئ ا�حركة) الدخول ع�� النظام عن طر�ق املستخدم 

 ) ��تحو�الت ماليةالذهاب إ( 

  تحو�ل متعددع�� (الضغط( 

 (إضافة نموذج جديد) ��الضغط ع 

 

  (نموذج فارغ) اختيار 

 

  إضافة اسم للنموذج 

 

 

 

  وتفعيلھ إضافة املستفيدأضف املستفيدين املطلو��ن (مالحظة: يجب ( 



 
 25 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 (��التا) ��الضغط ع 

 

  والضغط ع�� (موافق)التأكد من البيانات 

 

 

  



 
 26 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 إ�شاء عملية تحو�ل متعدد 

  (من��ئ ا�حركة) الدخول ع�� النظام عن طر�ق املستخدم 

 ) ��تحو�الت ماليةالذهاب إ( 

 ) ��تحو�ل متعددالضغط ع( 

 (تحو�ل) ��الضغط ع 

 

 

  (من ا�حساب) اختيار حساب ا�خصم 

 اختيار (املالحظة) ا�خاصة بالتحو�ل 

  ��(تحو�ل)الضغط ع 

 

 

 

 

 



 
 27 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 (موافق) ��التأكد من البيانات والضغط ع 

 ع�� الطلب  ةسيتم إرسال الطلب إ�� املستخدم الرئي��ي للموافق 

 

 

 

 

 

 إ�شاء عملية تحو�ل متعدد (ملرة واحدة)

  (من��ئ ا�حركة) الدخول ع�� النظام عن طر�ق املستخدم 

 ) ��تحو�الت ماليةالذهاب إ( 

 ) ��متعددتحو�ل الضغط ع( 

 (طلب تحو�ل ملرة واحدة) ��الضغط ع 

 

 



 
 28 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

  وتفعيلھ إضافة املستفيدأضف املستفيدين املطلو��ن (مالحظة: يجب ( 

 (��التا) ��الضغط ع 

 

 

  (من ا�حساب) اختيار حساب ا�خصم 

 اختيار (املالحظة) ا�خاصة بالتحو�ل 

  ��(تحو�ل)الضغط ع 

 

 
 



 
 29 دليل المستخدم -للشركات  الخدمات المصرفية االلكترونية  

 

 (موافق) ��التأكد من البيانات والضغط ع 

 ع�� الطلب  ةسيتم إرسال الطلب إ�� املستخدم الرئي��ي للموافق 

 

 

 

 

 حالة التحو�ل املتعدد

  (من��ئ ا�حركة) الدخول ع�� النظام عن طر�ق املستخدم 

 ) ��تحو�الت ماليةالذهاب إ( 

 ) ��حالة التحو�ل املتعددالضغط ع( 

  النتائج املطلو�ةيمكن للمستخدم تحديد معاي�� البحث لعرض 
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