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شركة الهرم للحواالت الماليةدليل مستخدمي موقع 

الذي يحتوي على   transfer.com-https://haramقامت شركة الهرم للحواالت املالية بنشر موقعها الجديد    مقدمة :

الخاصة به من خالل  والقروض الجديدة و من أهمها أن يقوم املستخدم باستعراض الحواالتالعديد من امليزات والخدمات 

 . تسجيل حساب خاص به على املوقع

ب جديد وشرح مبسط عن الواجهات التي ستظهر للمستخدم .افيمايلي نعرض لكم خطوات إنشاء حس

تسجيل حساب جديد : -

 transfer.com-https://haram :على الرابط التالي بالدخول نقوم  -

ثم التسجيل الجديد - نقوم بالنقر على تسجيل الدخول  -

https://haram-transfer.com/
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 ندخل البيانات التالية:

 مع اسم األب و  االسم الثالثي: -
ً
 سم العائلةااالسم املوجود على الهوية تماما

 خانة . 11املكون من  :الرقم الوطني -

 اختيار نوع البطاقة: -

 خانات 8هوية وطنية: يوجد رقم الهوية على خلف الهوية املؤلف من  -
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 هوية عسكرية تحمل رقم وطني -

 جواز سفر للسوري ومن في حكمه -

كما يجب أن يحتوي على محارف  محارف 8كلمة املرور: ال يمكن أن يحتوي حقل كلمة املرور على نص طوله أقل من  -

 صغيرة ومحارف كبيرة وأرقام و محارف خاصة .

 املحافظة -

 ( .SMSمع التأكيد على صحة الرقم ألن التفعيل سيتم عن طريق ) 09xxxxxxxxرقم الهاتف:  -

 Example@smothing.comالبريد االلكتروني:  -

 جواز السفر/مامي للهويةصورة الوجه األ  -

 جواز السفر/صورة الوجه الخلفي للهوية -

 بشكل واضح لكي يتم قبول الحساب .بالنسبة لصورة الهوية نؤكد على ضرورة 

 . البريد االلكتروني ( أوSMSالرسائل النصية ) يتم تأكيد الحساب عن طريق

 يتم تحويلنا الى الصفحة التالية:عند تسجيل الدخول بشكل صحيح 

 

 

mailto:Example@smothing.com
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 في حال الضغط على حواالتي تظهر لنا الصفحة التالية:

 

كة مركز لشر  أقرب  نالحظ أن ال يمكننا مشاهدة الحواالت وذلك بسبب اجراء اضافي يجب على املستخدم القيام به وهو زيارة

 . ات الزبون()هذه الخطوة ضرورية للمحافظة على خصوصية وسرية بيان الحواالتتعهد لتصفح على توقيع الو  الهرم 

بعد ذلك يصبح خيار  ساعة( 24بعد توقيع التعهد يتم املوافقة على الصالحيات من قبل املشرفين )خالل مدة ال تتجاوز ال 

 مشاهدة الحوارت متاح .

 

 

 :نضغط على حواالتي لمشاهدة سجل الحواالت
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 :يرجى الضغط على زر القائمة (Listبطريقة عرض )لمشاهدة الحواالت 
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 الفالتر:

 

 (مستلم وارد - مستلم صادر - غير مستلم صادر -)الكل  الصادرة و الواردة   عرض الحواالت -

: في حال كان الزبون يدفع أقساط قروضه عن طريق شركة الهرم لصالح مؤسسات وبنوك التمويل الصغير  القروض -

 . (مصرف االول للتمويل االصغر - مصرف االبداع للتمويل االصغر -مؤسسه الوطنيه للتمويل الصغير مثل )

 تصفية الحواالت:
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 الحقول التالية: طريق يمكن تصفية الحواالت من خالل البحث عن

 التاريخ )من, الى( -

 رقم هاتف املرسل -

 رقم هاتف املستفيد -

 للبحث عن حوالة عن طريق رقم الحوالة:

 

 :Excelلتصدير سجل الحواالت ك جدول  -
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 الشخصية:تعديل البيانات 

للمستخدمين الذين قاموا بإنشاء حساب جديد ولكن كانت هناك بعض البيانات الخاطئة يمكنهم طلب تعديل تلك البيانات 

 وذلك عن طريق الدخول الى الخيار املوضح أدناه واختيار نوع البيانات املراد تعديلها
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 البياناتنختار البيانات املراد تعديلها ونضغط على زر: طلب تعديل  -

د نجد أن طلب التعديل قد تم قبوله ونجبعد قبول املشرفين طلب تعديل البيانات نضغط على زر الصفحة الشخصية  -

 الحقول املراد تعديلها قد ظهرت .

  ونضغط على زر حفظ التعديالت املطلوبة نعدل البيانات  -
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 :نقاط الوالء

 على والء زبائنها وعمالئها فإمن سعي شركة الهرم باالرتقاء بمستوى وتمييز 
ً
في طور  دارة شركة الهرمن إالخدمة لديها وحرصا

 منها نظام )نقاط الوالء( وهو عبارة عن نظام احتساب نقاط خاصة بكل زبون وذلك حسب عدة معايير ومحددات  تجهيز

 ...الخ( -مبالغ الحواالت  -عدد الحواالت الواردة   –)عدد الحواالت الصادرة 

 .يث ح
ً
 ستقوم الشركة بعد تفعيل هذا النظام بتقديم جوائز حسب معايير ستحدد الحقا
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 تنويه :

تطبيق املوبايل الخاص بالشركة حيث يحتوي هذا التطبيق مت بإصدار النسخة التجريبية من كما تنوه شركة الهرم أنها قا

 يمكنكم تحميل النسخة التجريبية للتطبيق  من املوقع االلكتروني . كماعلى أغلب ميزات وخصائص املوقع االلكتروني 

  

 

 الخاتمة :

 أفضل الخدمات 
ً
 نشكر لكم زيارتكم للموقع االلكتروني لشركة الهرم ونتمنى أن نقدم لعمالئنا وزبائننا دائما

ي الشكوى عن طريق الروابط املوجودة فكما ننوه أنه في حال الرغبة بتقديم اي استفسار أو شكوى يمكنكم ارسال الطلب أو 

 املوقع .


