
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية

المحفظة اإللكترونية  مرشد    

   

  Golden card البطاقھ الذھبیھ .1

 

بالنقود اعادة شحنھا وتتمیز ب تستخدم لتخزین النقود مسبق بطاقة دفع  :Cash Cardبطاقة الكاش كارد 
  . تمكن حاملھا من إجراء عدد من المعامالتبحیث

  .تصدر معرفھ باسم الوكیل مقدم الخدمة ویشترط وجود حساب مصرفي لھ 
  

  -:عبرنقاط البیع و الصرافات االلیةالمتاحھ باستخدام البطاقھ المعامالت 

 تغییر الرقم السرى 

 شراء الكھرباء  

 شحن الرصید  

 تسدید الفواتیر 

 السحب النقدي  

 االستفسار عن الرصید 

 آخرى إلكترونیھ تحویل من بطاقة المحفظة اإللكترونیة لبطاقة محفظة  

  اإللكترونیةتحویل من بطاقة الصراف اآللي لبطاقة المحفظة 

 لشراءا 

  كشف حساب مصغر  

  

 الخدمات المتاحة عبرالرسائل النصیھ قصیره:

 أسم الخدمة استخدام الخدمة طریقة

*1000* رقم البطاقة   *E# اشتراك سودابان 

 االستفسار عن الرصید # الرقم السري*اخر اربع ارقام فى البطاقة *3131*

*رقم الھاتف*9200* اخر اربع ارقام فى البطاقة   * المبلغ  * الرقم السري   شحن الرصید #

*5000* رقم الھاتف   * اخر اربع ارقام فى البطاقة   * المبلغ   * الرقم السري   دفع فاتورة #

*رقم العداد*3333* اخر اربع ارقام فى البطاقة   تسجیل شراء الكھرباء #الرقم السرى للرسالة*



*3333* اخر اربع ارقام   * المبلغ   شراء الكھرباء #الرقم السرى للرسالة * 

*0000*ىالرقم السرى الحال) *اربع ارقام(الرقم السرى الجدید*السرى الجدیدتاكید الرقم #  
 

لرقم السريتغیر ا  

*3800* اخر اربع ارقام فى البطاقة   * الرقم السري   كشف حساب مصغر # 

*999* رقم البطاقة  المنزاعاتتسجیل  #التاریخ*المبلغ*   

 ایقاف البطاقة          #رقم البطاقھ*900*
*0000*تاریخ انتھاء البطاقة  فقدان الرقم السري #(شھر / سنة)

 للمساعدة    # ?*0000*

 )سودانى(لمشتركي  29999او)ام تى ان.زین ( لمشتركي  2999ف�رسالةنصیة وارسالھا للرقم * 
 

  

  : سقف البطاقة 

 اقصى مبلغ یمكن سحبھ من
 الصراف االلى فى الیوم

اقصى مبلغ یمكن سحبھ من 
 الصراف االلى فى المرة الواحدة

  اقصى مبلغ یمكن تغذیتھ
 

  
  

  ةنوع البطاق
 

 البطاقة الذھبیة 250000 1,000 2000

  

  :البطاقة  ستخدام إخطوات 

 
  #رقم البطاقة *8000*ل الرمزابادخقم :   لبطاقةا تنشیط  .1

  )سودانى( 29999او)ام تى ان.زین ( 2999للرقم ف�رسالةنصیة وارسالھا 
  

 .  و الصرافات االلیةأمن خالل نقاط البیع : االبتدائیللبطاقةتغیر الرقم السري  .2

غیر صالح إلجراء أي معاملة مالم یتم تغییره من خالل نقطة البیع ) 0000(الرقم السري اإلبتدائي ھو 

 .أو الصراف اآللي 

  تعلیمات ھامة

  حفاظا علیھا البطاقة لمصادر الحرارة واالشعةال تعرض.  
 احتفظ بالبطاقة بعیدا عن الھاتف الجوال والبطاریات.  
  لدواعي الخصوصیة )ال تحتفظ بالرقم السرى مكتوبا مطلقا(عن ظھر قلب السري احفظ رقمك.  
  بطاقتك من ماكینة الصراف االلى او نقطة البیع بعد كل عملیة تاكد من إسترداد.  
 التوجة للبنكو 83749573قفل البطاقة باالتصال علي الرقم  ة الفقدان والتلف الرجاءفي حال. 

  
  
  

  



 Silver cardالبطاقھ الفضیھ  .2

 

بطاقة دفع مسبق تستخدم لتخزین النقود وتتمیز باعادة شحنھا بالنقود   :Cash Cardبطاقة الكاش كارد 
  .بحیثتمكن حاملھا من إجراء عدد من المعامالت

 .بطلب من جھات او موسسات مرفق بكشف اسماء عمالئھا )باسم العمیل ( معرفھ تصدر 
  

  :اعادة شحن البطاقات / وسائل شحن 

  وكالء خدمة المحفظة االلكترونیة.  

  فروع المصرف. 

 

  -:المعامالت المتاحھ بواسطة البطاقات عبر نقاط البیع و الصرافات االلیة 

 تغییر الرقم السرى  

 شراء الكھرباء 

 شحن الرصید  

 تسدید الفواتیر  

 السحب النقدي 

  االستفسار عن رصید البطاقة  

 تحویل من بطاقة المحفظة اإللكترونیة لبطاقة محفظة إلكترونیھ آخرى 

 تحویل من بطاقة الصراف اآللي لبطاقة المحفظة اإللكترونیة  

 الشراء 

  كشف حساب مصغر 

 

 الخدمات المتاحة عبرالرسائل النصیھ قصیره:

استخدام الخدمةطریقة   أسم الخدمة 

*1000* رقم البطاقة   *E# اشتراك سودابان 

االستفسار عن  # الرقم السري*اخر اربع ارقام فى البطاقة *3131*
 الرصید

*رقم الھاتف*9200* اخر اربع ارقام فى البطاقة   * المبلغ  * الرقم السري   شحن الرصید #

*5000* رقم الھاتف   * اخر اربع ارقام فى البطاقة   * المبلغ   * الرقم السري   دفع فاتورة #

*رقم العداد*3333* اخر اربع ارقام فى البطاقة  تسجیل شراء  #الرقم السرى للرسالة*
 الكھرباء

*3333* اخر اربع ارقام   * المبلغ   شراء الكھرباء #الرقم السرى للرسالة * 

*0000*الرقم السرى الحالى) *اربع ارقام(الجدیدالرقم السرى *تاكید الرقم السرى الجدید#  
 

لرقم السريتغیر ا  



*3800* اخر اربع ارقام فى البطاقة   * الرقم السري  كشف حساب  # 
 مصغر

*999* رقم البطاقة   تسجیل المنزاعات #التاریخ*المبلغ* 

 #رقم البطاقھ*900*
ایقاف البطاقة       

   

*0000*تاریخ انتھاء البطاقة  فقدان الرقم السري #(شھر / سنة)

 للمساعدة    # ?*0000*

  
  )سودانى( 29999او)ام تى ان.زین ( 2999ف�رسالةنصیة وارسالھا للرقم * 

  
  :سقف البطاقھ 

  
اقصى مبلغ یمكن سحبھ 
من الصراف االلى فى 

 الیوم

اقصى مبلغ یمكن سحبھ من 
الصراف االلى فى المرة 

 الواحدة

 اقصى مبلغ یمكن تغذیتھ
 

 
  

  نوع البطاقة
 

 البطاقة الفضیة 50000 1000 2000

  

  

  :خطوات إستخدام  البطاقة 

 
   #رقم البطاقة *8000*بادخال الرمزقم :   لبطاقةتنشیط  ا .1

 )سودانى( 29999او)ام تى ان.زین ( 2999ف�رسالةنصیة وارسالھا للرقم 
  

  : تغیر الرقم السري االبتدائي للبطاقة .2

غیر صالح إلجراء أي معاملة مالم یتم تغییره من خالل نقطة البیع ) 0000(الرقم السري اإلبتدائي ھو 

 . )xxxx(ْأو الصراف اآللي الي رقم سري جدید 

  
  تعلیمات ھامة

 ال تعرض البطاقة لمصادر الحرارة واالشعة حفاظا علیھا.  
 احتفظ بالبطاقة بعیدا عن الھاتف الجوال والبطاریات.  
  لدواعي الخصوصیة) ال تحتفظ بالرقم السرى مكتوبا مطلقا(احفظ رقمك السري عن ظھر قلب.  
 تاكد من إسترداد  بطاقتك من ماكینة الصراف االلى او نقطة البیع بعد كل عملیة.  
  والتوجة للبنك 83749573في حالة الفقدان والتلف الرجاء قفل البطاقة  باالتصال علي الرقم.  

  
  

  



 Standard card البطاقھ األساسیھ  .3

 

مسبق تستخدم لتخزین النقود وتتمیز باعادة شحنھا بالنقود  بطاقة دفع :Cash Cardبطاقة الكاش كارد 
  .بحیثتمكن حاملھا من إجراء عدد من المعامالت

  . حیث یمكن الي شخص امتالكھا حیث ال یشترط وجود حساب مصرفي ) بدون اسم(تصدرغیر معرفھ 
  

  :اعادة شحن البطاقھ / قنوات شحن 

 خدمة المحفظة االلكترونیة  وكالء.  
  فروع المصرف. 

 

  - :المتاحھ باستخدام البطاقة عبر نقاط البیع و الصرافات االلیة  المعامالت

 تغییر الرقم السرى  

 شراء الكھرباء 

 شحن الرصید  

 تسدید الفواتیر  

 السحب النقدي 

  االستفسار عن رصید البطاقة  

  محفظة آخرىتحویل من بطاقة المحفظة اإللكترونیة لبطاقة 

 تحویل من بطاقة الصراف اآللي لبطاقة المحفظة اإللكترونیة  

 الشراء 

  كشف حساب مصغر لمعامالت البطاقة 

  
  

 الخدمات المتاحة عبر الرسائل النصیھ قصیره:

 أسم الخدمة طریقة استخدام الخدمة

*1000* رقم البطاقة   *E# اشتراك سودابان 

 االستفسار عن الرصید # الرقم السري*اخر اربع ارقام فى البطاقة *3131*

*رقم الھاتف*9200* اخر اربع ارقام فى البطاقة   * المبلغ  * الرقم السري   شحن الرصید #

*5000* رقم الھاتف   * اخر اربع ارقام فى البطاقة   * المبلغ   * الرقم السري   دفع فاتورة #

*رقم العداد*3333* اخر اربع ارقام فى البطاقة  * للرسالةالرقم السرى   تسجیل شراء الكھرباء #

*3333* اخر اربع ارقام   * المبلغ   شراء الكھرباء #الرقم السرى للرسالة * 

*0000*الرقم السرى الحالى) *اربع ارقام(الرقم السرى الجدید*تاكید الرقم السرى الجدید#  
 

لرقم السريتغیر ا  

*3800* اخر اربع ارقام فى البطاقة   * الرقم السري  حساب مصغركشف  #   



*999* رقم البطاقة   تسجیل المنزاعات #التاریخ*المبلغ* 

 ایقاف البطاقة          #رقم البطاقھ*900*
*0000*تاریخ انتھاء البطاقة  فقدان الرقم السري #(شھر / سنة)

 للمساعدة    # ?*0000*

  

  )سودانى( 29999او)ام تى ان.زین ( 2999ف�رسالةنصیة وارسالھا للرقم   
  

  

 : سقف المدفوعات للبطاقة 

اقصى مبلغ یمكن سحبھ من 
 الصراف االلى فى الیوم

اقصى مبلغ یمكن سحبھ من الصراف 
 االلى فى المرة الواحدة

 اقصى مبلغ یمكن تغذیتھ 
 

 
  

  نوع البطاقة
 

 البطاقةاالساسیة 5000 1000 2000

 

  :خطوات إستخدام  البطاقة 

  #اسم المشترك) *رقم16(رقم البطاقة*2000*بادخال الرمزوذلك بربط البطاقة بالھاتف المحمول : تسجیل البطاقة .1

  )سودانى( 29999او)ام تى ان.زین ( 2999ف�رسالةنصیة وارسالھا للرقم   
 

   #رقم البطاقة *8000*بادخال الرمزقم :  لبطاقةتنشیط  ا .2

 )سودانى( 29999او)انام تى .زین ( 2999ف�رسالةنصیة وارسالھا للرقم 
  

  : تغیر الرقم السري االبتدائیللبطاقة .3

غیر صالح إلجراء أي معاملة مالم یتم تغییره من خالل نقطة البیع أو ) 0000(الرقم السري اإلبتدائي ھو    
 ) .XXXX(ْالصراف اآللي الى رقم سري جدید 

  

  : تعلیمات ھامة

 علیھا ال تعرض البطاقة لمصادر الحرارة واالشعة حفاظا.  
 احتفظ بالبطاقة بعیدا عن الھاتف الجوال والبطاریات.  
  لدواعى الخصوصیة) ال تحتفظ بالرقم السرى مكتوبا مطلقا(احفظ رقمك السري عن ظھر قلب  
 تاكد من إسترداد  بطاقتك من ماكینة الصراف االلى او نقطة البیع بعد كل عملیة.  
 والتوجة للبنك 8374957االتصال علي الرقم في حالة الفقدان والتلف الرجاء قفل البطاقة ب.  

  
 

 

 


