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ايها القارىء

متهيد

لعلك سألت نفسك عندما قرأت عنوان هذا الكتاب «انت تسأل..والريت باى يجيب» عن مغزى األسئلة التى ميكن أن يجيب عنها هذا البنك
ومدى أهميتها وما هى الفائدة التى سوف تعود عليك منها بعد أن تنتهى من قراءة هذا الكتاب ...

ففى هذا العامل املتحول واملتطور برسعة الصاروخ وبعد ظهور شبكة اإلنرتنت وتزايد خدماتها يوما بعد يوم بدأ ظهور ما يسمى بالبنوك
اإللكرتونية وكان ذلك ىف بداية الثامنينيات من القرن املاىض والتى سهلت بدورها الكثري من الخدمات لعمالئها وقدمتها بطريقة اسهل وارسع من
البنوك العادية وبطريقة آمنه ىف نفس الوقت...
ويعترب بنك الريت باى من البنوك اإللكرتونية الرائدة ىف العامل كله ويتمتع بشهرة جيدة ومميزات عديدة رفعت من مكانته بني أقرانه من البنوك
اإللكرتونية األخرى وجعلته اهال لثقة عمالءه ىف جميع أنحاء العامل ومحط أنظار الكثريين ممن مل يتعاملوا معه .وأصبحوا أكرث شغفا ورغبة ملعرفة
الكثري عن هذا البنك وعن طرق التسجيل فيه والتعامل معه.
وإنطالقا من هذه الرغبة الفضولية وامللحة لكثري من مامرىس التجارة اإللكرتونية ىف العامل ملعرفة الكثري عن أرسار هذا البنك
قدمنا لك عزيزى القارىء هذا الكتاب بني طياته العديد من األسئلة بإجاباتها املفصلة لتكون عونا لك عىل استكشاف هذا البنك الرائع ومصباحا
ينري لك دهاليزه املظلمة.
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? Q : How can I download my transaction history in a CSV file
Solution If you would like to download your transaction activity in a CSV file, please
follow these instructions:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “History”.
3. Click on “Download CSV”.
4. Choose to either “Open” or “Save” the file to your computer.

س  :كيف ميكنني تحميل سجل معاماليت يف ملف (يس أس يف) ؟

إذا كنت تريد تحميل تقارير عن معامالتك يف ملف  CSVيرجى إتباع هذه التعليامت:
قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي
 -1أنقر عىل”.“History
 -2أنقر عىل”.“Download CSV
-3اخرت بني إما ” “Saveأو ” “Openامللف إىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2
? Q : Is my information safe with AlertPay
AlertPay does not share our member information with any parties. We want
our members to feel secure when making an online payment. To transfer your
information securely over the internet, we use Secure Socket Layer (128 bit SSL) to
encrypt your sensitive information to ensure it is not intercepted by anyone on the
internet during the transfer.

س  :هل يل أن أطمنئ عىل بيانايت الخاصة يف بنك ألريت باي ؟

إن ألريت باي ال يقوم بإظهار أي بيانات ألعضائه إىل اآلخرين حتى يشعروا باألمان عندما يقومون بالدفع عرب اإلنرتنت  .وليك نقوم بنقل
بياناتك بشكل آمن عرب اإلنرتنت ،فنحن نستخدم طبقة املقابس اآلمنة  Secure Socket Layer 128بت (وهو نظام يعمل عىل حامية
بياناتك ضد أي من أشكال االخرتاق) وتعمل هذه الخدمة عىل تشفري البيانات الحساسة الخاصة بك يك ال يتم إظهارها ألي شخص آخر خالل
عملية النقل.

ليست الغاية أن
تقرأ كتابا لكن الغاية
أن تستفيد منه
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? Q : What is RSS
RSS (Really Simple Syndication) is a way for you to receive notification on changes to
web content.

س  :ما هو ال (آر أس أس ) ؟

إن آر إس إس عبارة عن تقنيه ميكنك االستفادة منها يف تلقي أي إشعارات تتعلق بأي تغري يف محتوى الشبكة

4
? Q : How does RSS work on AlertPay
If you subscribe to RSS feeds, you will know when new content has been posted to
the AlertPay website. You will always be informed about changes, updates and news
stories. Just follow these steps to subscribe:
• Login to your AlertPay account.
• Click on “FAQ”.
• Click on the orange RSS icon.
• Subscribe to the feed.
• Click on link to see updates to the content area.

س :كيف يعمل ال آر أس أس يف ألريت باي؟

عندما تقوم باالشرتاك يف آر إس أس  ،فسوف يتم إخبارك مبجرد نرش أي محتوى جديد يف موقع األلريت باي  ،وسوف تكون دامئا عىل اطالع بكل
جديد من تغيريات وتحديثات وأخبار .ليك تشرتك يف هذه الخدمة عليك إتباع الخطوات التالية
• قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
• اضغط عىل “.”FAQ
• اضغط عىل أيقونة ال(أر أس أس) ذات اللون الربتقايل.
• اشرتك يف الخدمة .
• أنقر عىل الرابط لالطالع عىل التحديثات

عرب مول أحد الشركات الرائدة فى مجال التجارة اإللكترونية

بيع

شراء

إستبدال
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? Q : What is my account number
Your primary email address is your account number. This is the email address you use
to login to your account. There is not real account number, but if someone asks for it,
they are referring to your login email address.

س  :ما هو املقصود برقم حسايب ؟

إن املقصود برقم حسابك هو عنوان بريدك اإللكرتوين األسايس  .وهو عنوان الربيد اإللكرتوين الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إىل حسابك .ويف
الواقع ليس هناك ما يعرف تحديدا برقم الحساب  ،ولكن إذا طلب منك ،فاملقصود هو عنوان بريدك اإللكرتوين الذي تستخدمه يف تسجيل
الدخول

6
? Q : What does «Available Balance» mean
Your “Available Balance” is the money available in your AlertPay account for
payments, purchases or withdrawals. It is also called your «AlertPay balance» or
«e-wallet».

س  :ما هو املقصود ب «الرصيد املتاح» « »Available Balance؟

الرصيد املتاح هو األموال املتاحة يف حسابك يف ألريت باي والذي تستخدمه يف إجراء املدفوعات وعمليات الرشاء أو السحب .ويطلق عليه
أيضا « رصيد ألريت باي» أو «املحفظة اإللكرتونية».»e-wallet« ،

7
? Q : How do I check the transaction activity on my account
Follow the steps to check your transaction activity :
• Login to your AlertPay account.
• Click on “History”. On this page, you will be able to view all transaction activity
on your account. You may search for transactions by transaction type, currency,
transaction state, Reference Number and date

س  :كيف ميكنني التحقق من املعامالت يف حسايب ؟

إليك الطريقة
• قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي
•أنقر عىل  .Historyوىف هذه الصفحة ،ميكنك االطالع عىل املعامالت يف حسابك .وميكنك البحث عن املعامالت عن طريق إما نوع
املعاملة ،أو العملة  ،أو حالة املعاملة ،أو الرقم املرجعي (رقم مييز املعاملة يتم الرجوع إليه عند الحاجة) أو عن طريق تاريخ املعاملة
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Q : How to sign up for a Business account ?
If you would like to sign up for a Business account, just follow these simple steps and
you will have an account in moments:
1. Click on “Sign Up”, select «Business account», fill out your business information
and complete registration.
2. You will receive a validation email. Just follow the directions inside.
3. Your AlertPay account in now active.
Now you can enjoy all the benefits of an AlertPay Business account. You can send
mass payments to pay salaries, bonuses, referral payments and commissions, you
can receive money for a low transaction fee, use our nifty Business Tools and receive
Instant Payment Notifications after every payment that has been made to you.
You will also benefit from built-in fraud protection and quality Customer Support.
Start selling today and make AlertPay your way to pay!

 كيف أقوم بالتسجيل لحساب تجاري ؟: س

:  فقط اتبع هذه الخطوات البسيطة،إليك الطريقة
.  وبعد ذلك قم مبلء البيانات املطلوبة وإكامل التسجيل، »Business account«  ثم اخرت،”Sign Up“  اضغط عىل-1
. وما عليك فقط إال إتباع التعليامت املوجودة يف الرسالة.سوف تتلقى رسالة تفعيل عىل بريدك اإللكرتوين-2
. بعد قيامك بالخطوات السابقة يصبح لديك حسابا مفعال عىل ألريت باي-3
 ميكنك إرسال الدفعات الشاملة لدفع الرواتب واملكافآت ومدفوعات اإلحالة.اآلن ميكنك التمتع بجميع مزايا الحساب التجاري يف ألريت باي
 وأيضا ميكنك استخدام األدوات املميزة يف العمل التجاري لدينا،  وميكنك استالم األموال مقابل رسوم بسيطة،  باإلضافة إىل العموالت،
. يك تتلقى إشعارات الدفع الفوري بعد كل دفعة يتم إرسالها إليكBusiness Tools
.وسوف تستفيد أيضا من نظام الحامية املتكاملة لدينا من أساليب االحتيال واالخرتاق ومستوى جودة خدمة العمالء
!ميكنك اآلن البدء يف إجراء عمليات البيع عن طريق ألريت باي

9
Q : Can I send money to another payment processor ?
We do not support sending money to another payment processor. You will need to
withdraw the funds from the other payment processor and add the funds to your
AlertPay account .

 هل ميكنني إرسال األموال إىل وسيلة أخرى للدفع ؟: س

 ولذلك سوف تحتاج إىل سحب األموال من هذا.نحن ال ندعم إمكانية إرسال األموال إىل وسيلة أخرى يف إجراء املدفوعات غري األلريت باي
.املكان ثم تحويل األموال إىل حسابك يف ألريت باي

للتجارة اإللكترونية
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? Q : Is AlertPay safe to use
Your AlertPay account is safe because only you have access to your password and
Transaction PIN and because we use the most advanced fraud detection tools
available.
If someone has gained unauthorized access to your account, change your primary
password and Transaction PIN immediately. You can also contact Customer Support
!for assistance and we will be happy to help

س  :هل يتمتع ألريت باي بخاصية األمان؟

ميكنك االطمئنان إىل أن حسابك الخاص يف ألريت باي آمن متاما ألنك الوحيد الذي تستطيع املرور إىل حسابك ومعامالتك  ،باإلضافة إىل أننا
منتلك أكرث األدوات تطورا يف الكشف عن عمليات االخرتاق و االحتيال .
وانتبه جيدا أنه إذا كان شخص ما قد متكن من الوصول غري املرصح به إىل حسابك ،فعليك فورا أن تقوم بتغيري كلمة املرور األساسية الخاصة
بك ورقم املعاملة .وميكنك أيضا االتصال بخدمة دعم العمالء للحصول عىل املساعدة ،ونحن سوف نكون سعداء بخدمتك !

11
? Q : What is AlertPay
AlertPay is an internet payment service allowing you to securely and quickly send
and receive money online.

س  :ما هو ألريت باي؟

ألريت باي هو خدمة إلجراء املدفوعات حيث يسمح لك بتحويل واستالم األموال عرب االنرتنت بشكل آمن ورسيع

12

? Q : Does AlertPay keep my money
The money in your AlertPay account belongs to you. We temporarily hold the funds
until you are ready to make a payment or online purchase or withdrawal.

س  :هل يقوم ألريت باي بالحفاظ عىل أموايل ؟

إن املال الذي يوجد يف حسابك يف ألريت باي هو ملك لك ،ونحن نحافظ عىل أموالك إىل أن تحتاج إليها يف إجراء عمليات الرشاء والسحب
واملدفوعات عرب االنرتنت.
ال تكسب المال وتفقد
الناس  ..فإن كسب
الناس طريق لكسب
المال
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Q : I can’t answer my security questions. What should I do ?
If you have forgotten the answers to your security questions, please call or email
Customer Support. Please note that security answers are case-sensitive, so make
sure that you are typing your answer in the proper format .

 ماذا عيل أن أفعل؟. ال أستطيع اإلجابة عىل السؤال األمني لدي: س

 يرجى مالحظة أن. يرجى االتصال أو إرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل قسم خدمة العمالء،إذا كنت قد نسيت اإلجابة عىل األسئلة الرسية
. لذلك تأكد من أنك تكتب إجابتك بالشكل املطلوب،إجابات األسئلة الرسية حساسة للغاية

14
Q : How do I enable JavaScript in Microsoft Internet Explorer (IE) and
Mozilla FireFox ?
Enable Java script by using the following steps in your browser:
Microsoft Internet Explorer (IE) :
1. Open Internet Explore.
2. Select the “Tools” menu.
3. Click on “Options”.
4. Click on “Security Tab”.
5. Click on “Custom level”.
6. Scroll down and the under “Scripting”, check the enable box for “Active Scripting”.
7. Click “OK” and “Apply”.
Mozilla FireFox :
1. Open FireFox.
2. Select the “Tools” menu.
3. Click on “Options”.
4. Select “Content” tab.
5. Click on “enable JavaScript” check box.
6. Click “OK” and “Apply”.

كيف ميكنني تفعيل جافا سكريبت يف مايكروسوفت انرتنت إكسبلورر وموزيال فايرفوكس ؟: س

 يرجى مالحظة أن. يرجى االتصال أو إرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل قسم خدمة العمالء،إذا كنت قد نسيت اإلجابة عىل األسئلة الرسية
. لذلك تأكد من أنك تكتب إجابتك بالشكل املطلوب،إجابات األسئلة الرسية حساسة للغاية
: فقط عليك بإتباع الخطوات التالية، إليك الطريقة
: بالنسبة لإلنرتنت إكسبلورر
.  افتح متصفح إنرتنت إكسبلورر-1
.”Tools“  اخرت قامئة-2
. ”Options“  انقر عىل-3
للتجارة اإللكترونية
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 -4انقر عىل “.”Security Tab
 -5انقر عىل “.”Custom level
 -6انتقل ألسفل وتحت عنوان “ ،”Scriptingتحقق من مربع “.”Active Scripting
 -7انقر عىل “ ”OKو “.”Apply
بالنسبة ملوزيال فايرفوكس:
 -1قم بفتح الفايرفوكس.
 -2اخرت قامئة “.”Tools
 -3أنقر عىل“.”Options
 -4اخرت عالمة التبويب “. ”Content
 -5أنقر عىل “. ”enable JavaScript
 -6أنقر عىل“ ”OKو ““ Apply

بدل أن تسب الظالم
حاول إصالح المصباح
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يجيب
واليرت باى
ACCOUNT

انواع الحسابات

ACCOUNTS
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Q : How can I downgrade my Business account ?
You must contact Customer Support to downgrade your Business account. Please
explain whether you would like your account downgraded to a Personal Starter or
Personal Pro account and your reasons for wanting the downgrade.

 كيف أقوم بإزالة الرتقية عن الحساب التجاري الخاص يب ؟: س

» أو شخيص «بروPersonal Starter  إما حساب شخيص، ميكنك ذلك عن طريق االتصال بخدمة دعم العمالء و اختيار أي حساب تشاء
. وأيضا تقديم أسباب رغبتك يف تغيري حسابك التجاريPersonal Pro

16
Q : What is a Business account ?
Business account is tailored to meet all the needs of your online business. If you are
managing a business under a business name, this is the account for you. You will have
access to numerous online business tools to help your business grow online.
Benefits of a Business Account:
• Conduct business under your company name
Additional fees
• Low transaction fees of 0.25 + %2.5 per transaction*
apply
to regulated
• Credit card payments accepted
industries. Please
• Manage multiple online businesses with one account
see section 7.0 of
• Various website payments options
our User
• Integrate AlertPay into third-party applications
Agreement.
• Send out payments to groups of people through Mass Pay

 ماذا يقصد بالحساب التجاري ؟: س

 فإن هذا النوع،  فإذا كنت تدير أعامال تجارية. تم تصميم الحساب التجاري خصيصا لتلبية جميع احتياجات األعامل الخاصة بك عىل االنرتنت
. حيث يوفر لك أدوات تساعدك يف تنمية تجارتك عىل االنرتنت،من الحسابات يعد األنسب لك
: فوائد الحساب التجاري
. • القيام باألعامل التجارية تحت اسم رشكتك
رسوم إضافية تطبق عىل
.  لكل معاملة0.25  باإلضافة إىل%2.5 • رسوم مخفضة عىل املعامالت تبلغ
 يرجى االطالع.الصناعات املقننة
. •قبول مدفوعات بطاقات االئتامن
 من اتفاقية7 عىل املادة
.•إدارة العديد من األعامل التجارية عىل االنرتنت من خالل حساب واحد
املستخدم لدينا
.•خيارات متنوعة للدفع من خالل املوقع اإللكرتوين
User Agreement
.•إمكانية دمج األلريت باي إىل تطبيقات الطرف الثالث
.Mass Pay •إمكانية إرسال املدفوعات إىل العديد من الناس من خالل الدفع الشامل

للتجارة اإللكترونية
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Q : I chose the wrong account type. How can I change this ?
The procedure depends on your account type; please follow these guidelines:
A. If you have a Personal Starter account and want to upgrade to a Personal Pro
account:
1. Log into your AlertPay account
2. Click on Upgrade your Account in the ‹Message Center›
3. Under «Personal Pro Account» , click on «Upgrade Now «.
4. Click on Confirm
B. If you have a Personal Starter account and want to upgrade to a Business account:
1. Log into your AlertPay account
2. Click on Upgrade your Account in the ‹Message Center›
3. Under ‘Business Account’, click on Upgrade Now
4. Enter your ‹Business Information› as requested
5. Click on Submit
C. If you have a Personal Pro account and want to upgrade to a Business account:
1. Log into your AlertPay account
2. Click on Profile
3. Under Personal, click on Upgrade Account
4. Under ‘Business Account’, click on Upgrade Now
5. Enter your ‹Business Information› as requested
6. Click on Submit
D. If you have a Personal Pro account and want to downgrade to a Personal Starter
account:
1. Log into your AlertPay account
2. Click on Profile
3. Under Personal, click on Downgrade Account
4. Under ‘Personal Starter Account’, click on Downgrade Now
5. Click on Confirm
You may only downgrade to a Personal Starter account if you have not surpassed the
receiving limits of 400$ USD per month or 2000$ USD/life time.
You may only downgrade a Personal Starter account once.
A Business account cannot be downgraded.

للتجارة اإللكترونية
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انت تسأل ...؟
واليرت باى يجيب
س  :لقد أخطأت يف اختيار نوع الحساب املناسب .كيف ميكنني تغيري ذلك ؟

ا ) إذا كان لديك حساب شخيص مبتدئ  Personal Starterوتريد الرتقية إىل حساب شخيص برو : Personal Pro
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2أنقر عىل  Upgrade your Accountيف مركز الرسائل ‹.›Message Center
3.3أسفل « ،»Personal Pro Accountانقر عىل .Upgrade Now
4.4أنقر عىل .Confirm
ب ) إذا كان لديك حساب شخيص مبتدئ  Personal Starterوتريد الرتقية إىل الحساب التجاري : Business account
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
2.2انقر عىل  Upgrade your Accountيف مركز الرسائل ‹.›Message Center
3.3أسفل ‘ ،’Business Accountانقر عىل .Upgrade Now
4.4ادخل «البيانات التجارية» ‹ ›Business Informationعىل النحو املطلوب.
5.5أنقر عىل .Submit
ج ) إذا كان لديك حساب شخيص برو  Personal Proوتريد الرتقية إىل الحساب التجاري : Business
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف األلريت باي .
2.2أنقر عىل .Profile
3.3أسفل  ، Personalانقر عىل .Upgrade Account
4.4أسفل ‘ ’Business Accountانقر عىل .Upgrade Now
5.5ادخل «البيانات التجارية» ‹ ›Business Informationعىل النحو املطلوب
6.6أنقر عىل .Submit
د ) إذا كان لديك حساب شخيص برو  Personal Proوتريد الرجوع إىل حساب :Personal Starter
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
2.2أنقر عىل Profile
3.3أسفل  Personalأنقر عىل .Downgrade Account
4.4أسفل ‘.Personal Starter Account’، Downgrade Now
5.5أنقر عىل .Confirm

شحن سحب
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Q : Q: How do I upgrade my Personal Starter account to a Personal Pro
account ?
If you have a Personal Starter account and want to upgrade to a Personal Pro, please
follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on «Profile».
3. Under «Personal», click on «Upgrade account».
4. Under «Personal Pro account», click on «Upgrade Now».
5. Click on «Submit».

 ؟Personal Pro  إىل حساب بروPersonal Starter  كيف ميكنني ترقية حسايب الشخيص: س

:  يرجى إتباع الخطوات التالية، Personal Pro  وتريد الرتقية إىل حساب شخيص بروPersonal Starter إذا كان لديك حساب شخيص مبتدئ
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.»Profile« أنقر عىل2.2
.»Upgrade account«  اضغط عىل، »Personal« أسفل3.3
.»Upgrade Now« » اضغطPersonal Pro account« أسفل4.4
.»Submit« أنقر5.5

19
Q: What is a Personal Starter account ?
A Personal Starter is the perfect account to send and receive money. You can send
money to friends, family or anyone who has an email address. Easy depositing and
withdrawal methods make this an ideal account for the casual user.
Benefits of a Personal Starter account :
• Shop securely online
• Send/Receive money for free
• Monthly receiving limit of 400$ and a cumulative lifetime receiving limit of 2000$
• Use credit card for payments

To remove limits and have access to our Business Tools, such as “Buy
Now” buttons, you must upgrade to a Personal Pro account.

للتجارة اإللكترونية
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انت تسأل ...؟
واليرت باى يجيب
س  :ما هو الحساب الشخيص املبتدئ  Personal Starter؟

الحساب الشخيص املبتدئ هو الحل األمثل إلرسال واستقبال األموال  ،حيث ميكنك إرسال األموال إىل األرسة واألصدقاء أو أي شخص لديه عنوان بريد
إلكرتوين .ومام مييز هذا الحساب سهولة اإليداع و السحب مام يجعله أفضل وسيلة للمستخدم العادي.
فوائد الحساب الشخيص املبتدئ :
 -1التسوق عرب اإلنرتنت بشكل آمن.
 -2إرسال  /استقبال األموال مجانا.
 -3الحد الشهري الستقبال األموال  400دوالر وميكن استقبال األموال حتى  2000دوالر وهو أقىص حد مسموح به.
 -4استخدام بطاقة االئتامن يف إجراء املدفوعات.
إذا أردت أن تتحرر من قيود الحد املسموح به وتتمكن من املرور إىل آليات العمل التجاري  ، Business Toolsمثل أزرار
“ ، ”Buy Nowفيجب عليك الرتقية إىل حساب برو . Personal Pro

20
? Q: What is a Personal Pro account
The Personal Pro account gives you access to numerous online selling tools to help
you succeed on the web.
Benefits of a Personal Pro account:
• Low receiving fee of 0.25$ + %2.5 per transaction
• Accept Credit Card payments
• Website Payments: Buy Now Buttons, Subscription and Recurring Payments
• Instant Payment Notification (IPN): Real-time notification to your servers
• Send out payments to groups of people through Mass Pay

س  :ما هو الحساب الشخيص املتقدم  Personal Pro؟

يتيح لك الحساب الشخيص املتقدم إمكانية املرور إىل العديد من أدوات البيع عرب االنرتنت ملساعدتك عىل النجاح عىل شبكة اإلنرتنت.
فوائد الحساب املتقدم :Personal Pro
• رسوم مخفضة الستقبال األموال   %2.5باإلضافة إىل  0.25دوالر لكل معاملة .
• قبول الدفع ببطاقات االئتامن.
• املدفوعات عن طريق املوقع اإللكرتوين  :أزرار  ، Buy Nowواالشرتاكات واملدفوعات املتكررة .
• إشعار فوري بالدفع (. )IPN
• إمكانية إرسال املدفوعات إىل العديد من الناس من خالل الدفع الشامل . Mass Pay

d
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Q : How do I unsubscribe from the newsletter ?
To unsubscribe from the AlertPay newsletter, just follow these instructions:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Personal”, click on “Email Preferences”.
4. Un-check the “AlertPay Intelligence Report” box and save changes.

 كيف ميكنني إلغاء االشرتاك من الخدمات اإلخبارية ؟: س

: عليك فقط بإتباع الخطوات التالية: إللغاء اشرتاكك يف الخدمة اإلخبارية أللريت باي
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Profile“ أنقر عىل2.2
.”Email Preferences“ ” أنقر عىلPersonal“ أسفل3.3
 ثم قم بحفظ التغيريات، ”AlertPay Intelligence Report“ إلغاء اختيار4.4

22
Q: How many email addresses can I have with my account type ?
Personal Starter account holders can have up to two email addresses associated with
their AlertPay account. Personal Pro and Business account holders have unlimited
email addresses associated with their AlertPay accounts.

 كم عدد اإلمييالت التي من املمكن أن أمتلكها من خالل نوع حسايب؟: س

إىل جانب حسابهم الخاص يف، ) امتالك اثنني من اإلمييالت (الربيد االلكرتوينPersonal Starter ميكن ألصحاب الحساب الشخيص املبتدئ
 فيمكنهم امتالك عدد غري محدود من اإلمييالت إىل جانبBusiness  والتجاريPersonal Pro  أما أصحاب الحساب الشخيص الربو.ألريت باي
. حسابهم الخاص يف ألريت باي

خير الداعين من يدعو
بأفعاله قبل أقواله

للتجارة اإللكترونية
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? Q : What is a primary email address
Your primary email address identifies you as the account holder. You use it to login
to your AlertPay account. You can have only one primary email address, but can
associate other email addresses with your account, depending on the account type .
Your email address allows you to send/receive payments and make mass payouts
to your customers if you are a Business account holder. When you make changes to
your account, send/receive payments or any other actions, confirmation emails are
sent to your primary email address .

س  :ما هو عنوان الربيد اإللكرتوين األسايس ؟

إن عنوان بريدك اإللكرتوين األسايس يحدد هويتك كاملك للحساب حيث تقوم باستخدامه لتسجيل الدخول إىل حسابك الخاص يف ألريت باي.
وللعلم فإنه ال ميكن لك امتالك أكرث من بريد إلكرتوين أسايس ،ولكن ميكنك أن تقوم بربط حساباتك األخرى به  ،وذلك اعتامدا عىل نوع
الحساب.
إن عنوان بريدك اإللكرتوين يسمح لك بإرسال  /واستقبال املدفوعات وإجراء الدفعات الشاملة لعمالئك إذا كنت مالكا لحساب تجاري .عندما
تقوم بإجراء أي تغيريات يف حسابك ،إرسال أو تلقي املدفوعات أو أي إجراءات أخرى ،يتم إرسال رسائل التأكيد إىل عنوان الربيد اإللكرتوين
األسايس.

24
Q : How do I view the email addresses I have associated with my
? AlertPay account
Just follow these steps to view your email addresses:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Personal”, click on “Email Addresses”.
A list of all the emails you added to your account should be displayed.

س  :كيف ميكنني عرض عناوين الربيد اإللكرتوين املرتبطة بحسايب يف ألريت باي ؟
فقط اتبع هذه الخطوات لعرض عناوين الربيد اإللكرتوين الخاص بك :
 - 1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
 - 2أنقر عىل“.”Profile
 - 3أسفل “ ، ”Personalأنقر عىل “.”Email Addresses
بعد ذلك سوف تظهر لك قامئة تحتوي عىل عناوين الربيد اإللكرتوين التي قمت بإضافتها إىل حسابك.

d
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? Q : How do I add another email address to my profile
If you want to add another email address to your AlertPay account, simply do the
following:
1. Login to your AlertPay account.
2. Select “Profile”.
3. Under “Personal”, click on “Email Addresses”.
4. Click on “Add New”.
5. Enter in new email address.
6. A validation link will be sent to this email address.
7. Click the validation link in the email to validate the email address.
This email address is now a secondary email for your AlertPay account .

س  :كيف ميكنني إضافة عنوان بريد إلكرتوين آخر إىل ملفي الشخيص ؟
إذا كنت تريد إضافة عنوان بريد إلكرتوين آخر إىل حسابك يف ألريت باي  ،عليك بإتباع اآليت :
 1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
 2.2اخرت “.”Profile
 3.3أسفل “ ”Personalاخرت “.”Email Addresses
 4.4أنقر عىل “.”Add New
 5.5أدخل الربيد االلكرتوين الجديد.
 6.6سيتم إرسال رابط تفعيل إىل هذا الربيد اإللكرتوين.
7.7اضغط عىل رابط التفعيل الذي تم إرساله إىل الربيد الجديد.
ويعترب الربيد الذي قمت بإضافته بريد ثانوي لحسابك األسايس يف ألريت باي .

تحدث للناس بما
يستمتعون هم
بإستماعه ال بما
تستمتع أنت بحكايته

d
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? Q : How do I change my primary email address
If you have already added another email address to your AlertPay account and the
email address has been validated, simply do the following:
1. Login to your AlertPay account.
2. Under “Profile”, click on “Personal” then “Email Addresses”.
3. Click on the star icon next to the email address you would like to make primary.
4. You can now use this email address the next time you log into your account.

س  :كيف أقوم بتغيري عنوان بريدي اإللكرتوين األسايس ؟

إذا كنت بالفعل قد أضفت بريدا إلكرتونيا آخر إىل حسابك يف ألريت باي وتم تفعيله فعليك إذا بإتباع اآليت :
 - 1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
 - 2أسفل “ ”Profileاضغط “ ”Personalثم “.”Email Addresses
 - 3اضغط عىل األيقونة عىل شكل النجمة بجوار اإلمييل الذي تريد جعله الربيد األسايس .
 - 4اآلن تستطيع أن تستخدم ذلك الربيد اإللكرتوين يف الدخول لحسابك الخاص .

كن كالنحلة تقع على
الطيب وتتجاوز
الخبيث  ..وال تك
كالذباب يتتبع الجروح

d
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Q : I get an error that states my email is not registered with AlertPay
when I click on the validation link ?
First ensure that the entire validation content is included in the link, even if the link is
split into two lines. If you still get an error message, copy and paste the link into your
browser. If this does not work, please contact Customer Support.

 هناك خطأ ما يجعل بريدي اإللكرتوين غري مسجل يف ألريت باي عندما أقوم بالضغط عىل رابط التفعيل ؟: س

 وإذا تأكدت من الرابط.عليك أوال التأكد من أن محتوى التفعيل متضمن يف الرابط املوجود يف الرسالة حتى لو كان الرابط مكتوبا عىل سطرين
. وإذا استمر الحال عىل ما هو عليه يرجى االتصال بخدمة دعم العمالء. واستمر حدوث الخطأ انسخ الرابط وألصقه يف متصفحك

28
Q : Why did you send me an email about validation? I just registered an
account ?
The email we sent you is to validate your email address. When you receive this email,
copy the URL that appears in the body of the email, paste it into another window
and press “Enter”. This action will validate your email address after you have entered
your password.
If you add any additional emails to your AlertPay account, you will receive validation
emails for each of those as well. When you receive these validation emails, copy the
URL that appears in the body of the email, paste it into another window and press
“Enter”. This action will validate your email address.

 ملاذا أرسلت يل رسالة بريد الكرتوين حول التفعيل؟ لقد قمت بالتسجيل توا للحساب ؟: س

”Enter“  قم بنسخ الرابط والصقه يف املتصفح ثم اضغط،  وعند تلقيك هذه الرسالة.الرسالة التي تم إرسالها إليك هي لتفعيل بريدك اإللكرتوين
. وهذا بدوره يعمل عىل تفعيل بريدك اإللكرتوين بعد إدخالك لكلمة املرور الخاصة بك

أحيانا تكون طريقتنا
فى التعامل مع
األخطاء أكبر من
الخطأ نفسه
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Q : I did not receive my validation email during registration ?
There are several reasons why you may have not received your validation email.
Sometimes email accounts automatically filter your email and you may not have
received the email validation. You should check your junk mail box or spam folders.
Reset your filters to receive emails from AlertPay.
If you still cannot locate your validation email, attempt to log in and click on the
“Resend validation email” link. If this does not work, please contact Customer
Support.

 أنا مل أتلق رسالة التفعيل خالل التسجيل ؟: س

. ولذلك قد ال تصلك رسالة التفعيل،  و من أهمها أنه يف بعض األحيان تحدث عملية فلرتة لربيدك اإللكرتوين.هناك عدة أسباب لحدوث ذلك
 إذا مل تجد الرسالة بعد فعليك محاولة. وقم بإعداد فلرتة بريدك لتلقي الرسائل من ألريت باي. وحينئذ عليك التوجه إىل قسم الرسائل املزعجة
.  يرجى االتصال بخدمة دعم العمالء، وإذا مل تفلح املحاولة.”Resend validation email“ الدخول ثم اضغط عىل الرابط

الرياح ال تحرك الجبال
لكنها تلعب بالرمال
وتشكلها كما تشاء

للتجارة اإللكترونية

d

d

عرب مول

WWW.3RBMALL.NET

سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية

25

انت تسأل ...؟
يجيب
كلمة السر /واليرت باى
PASSWORD
الرمز السرى PIN /
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Q : What do I do if I forgot my login password ?
To reset your password, simply follow these steps:
1. Click on “Forgot Your Password” in the “Member Login” box.
2. Enter your primary email address and click on “Submit”.
3. You will receive an email with a link.
4. Click on the link in the email.
5. Answer your security questions and click on “Next”.
6. You will be prompted to choose a new password. Enter the new password as
requested and click on “Send”.

 ماذا أفعل عند فقدان كلمة املرور ؟: س

:  اتبع الخطوات التالية،الستعادة كلمة املرور
.”Member Login“ ”يف مربعForgot Your Password“ أنقر عىل1.1
.»”Submit“أدخل عنوان بريدك اإللكرتوين األسايس ثم انقر عىل2.2
.سوف تتلقى رسالة بريد إلكرتوين تحتوي عىل رابط3.3
.اضغط عىل الرابط املوجود يف الرسالة4.4
.”Next“ قم باإلجابة عىل األسئلة الرسية ثم اضغط5.5
.”Send“  وعليك بإدخالها كام يطلب منك ثم اضغط، سوف يطلب منك اختيار كلمة مرور جديدة6.6

31

Q : I forgot my Transaction PIN, what do I do ?
To reset your Transaction PIN, please follow these steps :
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Select “Transaction PIN”.
4. Click on “Forgot your Transaction PIN”.
5. Answer the security questions correctly.
6. Enter your new Transaction PIN and you’re done !

للتجارة اإللكترونية
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س  :لقد نسيت الرمز الرسي للمعاملة  ،ماذا أفعل ؟
الستعادة الرمز الرسي للمعاملة ،يرجى إتباع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اضغط عىل “.”Profile
3.3اخرت “.”Transaction PIN
4.4أضغط عىل“.”Forgot your Transaction PIN
5.5أجب عىل األسئلة الرسية بشكل صحيح .
6.6أدخل الرمز الجديد للمعاملة وهكذا يكون األمر قد تم!

الرجاء التأكد من أن الرمز الرسي
للمعامالت يتكون من  8 - 4أرقام

32
? Q : What is a Transaction PIN
When you signed up for your AlertPay account, you were asked to create a
Transaction PIN. A Transaction PIN is required every time you send money, request
money, withdraw funds, make a payment, close your account or change any
information in your AlertPay account.
This is an extra level of security to protect your account and personal information. If
you have forgotten your Transaction PIN, please follow these instructions to reset it:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Personal”, click on “Transaction PIN”.
4. Click on “Forgot your Transaction PIN?” and follow the instructions.

س  :ماذا يقصد بالرمز الرسي للمعاملة ؟

عندما قمت بالتسجيل لحساب جديد يف ألريت باي  ،طلب منك أن تقوم بإنشاء رمز رسي للمعامالت .وهذا الرمز الرسي يطلب منك إدخاله
يف كل مرة تقوم فيها بإرسال أو طلب أو سحب األموال وإجراء املدفوعات وأيضا عندما تريد أن تغلق حسابك أو تريد تغيري أي بيانات خاصة
بك يف حسابك يف ألريت باي.
ويعترب هذا مستوي عال من الحامية لحامية حسابك وبياناتك الشخصية .ويف حالة نسيانك لهذا الرمز الرسي ،عليك بإتباع الخطوات التالية يك
تتمكن من استعادته:
 1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
 2.2اضغط عىل “.”Profile
 3.3أسفل “ ، ”Personalاضغط عىل “.”Transaction PIN
 4.4اضغط عىل “ ”?Forgot your Transaction PINواتبع التعليامت.

d
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Q : I sent a bank wire and I don›t see it in my AlertPay account ?
A bank wire should be credited to your AlertPay account within 4 - 3 business days
after you send it from your bank. If you do not see the funds in your account after
this time, please verify that the account details where your bank sent the wire are
correct. We suggest you contact your bank with your receipt and ask them to trace
the wire to verify when our bank received it. Once you have this trace record, you can
send it to Customer Support and we will search our bank records
To submit your trace record, please click on the following link for our contact
information:
https://www.alertpay.com/en/contact.aspx.

 لقد أرسلت حوالة بنكية ومل اجدها يف حسايب ؟: س

 أيام عمل حتى تظهر يف حسابك يف ألريت باي بعد أن تقوم بإرسالها من البنك الذي تتعامل4  إىل3 عادة ما تستغرق الحوالة البنكية ما بني
 و نقرتح عليك االتصال بالبنك.  يرجى التأكد من البيانات التي تم إرسال املبلغ عليها،  وإذا مل تصل األموال إىل حسابك بعد هذه الفرتة.معه
، ميكنك إرسالها إىل قسم دعم العمالء، ومبجرد أن يخربوك بسجل الحوالة.الذي تتعامل معه وتطلب منهم تفقد الحوالة حتى تتأكد من اإلرسال
ونحن سوف نبحث يف السجالت املرصفية لدينا
 الرجاء الضغط عىل الرابط التايل للحصول عىل معلومات االتصال بنا، لتقديم سجل التتبع الخاص بك
https://www.alertpay.com/en/contact.aspx.
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Q : How long does it take to process a deposit by bank wire ?
It can take 4 - 2 business days to process a bank wire. A bank wire transaction will
expire if we do not receive the funds within seven business days.

 كم يستغرق أمر اإليداع عن طريق الحوالة البنكية ؟: س

 وسوف تنتهي املدة املسموح بها للحوالة البنكية إذا مل نتلق األموال يف. أيام عمل إلجراء حوالة بنكية4  إىل2 ميكن أن يستغرق األمر ما بني
غضون سبعة أيام عمل
قبل أن تبدأ فى نزع
شجرة الشر من
 إبحث.. اآلخرين
عن شجرة الخير
واسقها

للتجارة اإللكترونية
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? Q : How do I deposit funds by bank wire
To send a bank wire, you will need to create a bank wire transaction, print out the
summary and provide the details to your bank. Simply follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Select “Deposit”.
3. Under “Electronic Funds”, click on “Bank Wire”.
The bank wire transaction
is in pending status until
4. Enter in transaction details and click on “Next”.
we receive the bank wire.
5. Review details and confirm.
6. Print out summary.
7. Visit your bank and initiate a bank wire.

س  :كيف ميكنني إيداع األموال عن طريق التحويل البنيك ؟

إلرسال حوالة بنكية ،فسوف تحتاج إىل فتح معاملة جديدة إلجرائها ،قم بطباعة كشف الحساب وتقديم التفاصيل إىل البنك الذي تتعامل معه ،
و اتبع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اخرت “.”Deposit
3.3أسفل “ ”Electronic Fundsاضغط عىل “.”Bank Wire
املعامالت البنكية تظل معلقة
4.4أدخل تفاصيل املعاملة ثم اضغط “.”Next
حتى نحصل عىل الحوالة البنكية
5.5راجع البيانات ثم اضغط .confirm
6.6قم بطباعة كشف الحساب .
7.7قم بالذهاب إىل البنك الذي تتعامل معه وقم بإرسال الحوالة البنكية

ليست الغاية أن نتفق
لكن الغاية أن ال
نختلف

d
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Q : What is a deposit by bank wire ?
A bank wire deposit is a transfer of funds sent by your bank to AlertPay. We offer
bank wires as a method of depositing funds into your AlertPay account. All bank
wires must be sent in USD currency. To send a bank wire, you will need to create a
bank wire transaction, print out the summary and provide the details to your bank.
Simply follow these steps:
e
1. Login to your AlertPay account.
tim - 2
g
n
i
is 4
ess
2. Select “Deposit”.
roc k wire
p
The a ban days.
3. Under “Electronic Funds”, click on “Bank Wire”.
for iness
4. Enter in transaction details and click on “Next”.
bus
5. Review details and confirm.
6. Print out summary.
7. Visit your bank and initiate a bank wire.
8. The bank wire transaction is in pending status until we receive the bank wire. .

 ماذا يقصد باإليداع عن طريق الحوالة البنكية ؟: س

 نحن نقدم الحوالة البنكية كوسيلة إليداع.إيداع الحوالة البنكية هو تحويل األموال املرسلة من قبل البنك الذي تتعامل معه إىل ألريت باي
 فعليك أوال بفتح معاملة،  ليك تقوم بإرسال حوالة بنكية. و يجب إرسال جميع الحواالت البنكية بعملة الدوالر.األموال يف حسابك الخاص
: إليك الخطوات. وطبع كشف الحساب وتوفري البيانات املطلوبة للبنك الذي تتعامل معه، للحوالة البنكية
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Deposit“ اخرت2.2
.”Bank Wire“  اضغط عىل،”Electronic Funds“ أسفل3.3
ألمر ما
ذلك ا
.”Next“ أدخل بيانات املعاملة ثم اضغط4.4
ق
م عمل
 أيا4 يستغر ىل
.confirm راجع البيانات ثم اضغط5.5
 إ2 ني
ب
.قم بطباعة كشف الحساب6.6
.قم بزيارة البنك الذي تتعامل معه ولتبدأ يف إجراءات الحوالة البنكية7.7
.تظل معاملة الحوالة البنكية معلقة حتى تصلنا الحوالة البنكية8.8

للتجارة اإللكترونية
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? Q : How long does it take to process a deposit by bank wire
It can take 4 - 2 business days to process a bank wire. A bank wire transaction will
expire if we do not receive the funds within seven business days.

س  :كم من الوقت يستغرق لعملية إيداع الحوالة البنكية ؟

ميكن أن يستغرق  ) ) 4 – 2أيام عمل يك تتم عملية التحويل البنيك .وسوف تنتهي املعامالت البنكية إذا مل نتلق األموال يف غضون سبعة
أيام عمل.

? Q : How do I deposit funds by bank wire
To send a bank wire, you will need to create a bank wire transaction, print out the
summary and provide the details to your bank. Simply follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Select “Deposit”.
3. Under “Electronic Funds”, click on “Bank Wire”.
4. Enter in transaction details and click on “Next”.
5. Review details and confirm.
6. Print out summary.
7. Visit your bank and initiate a bank wire.
The bank wire transaction is in pending status until we receive the bank wire

س  :كيف ميكنني إيداع األموال عن طريق الحوالة البنكية ؟

ليك تقوم بإرسال حوالة بنكية  ،فعليك أوال بفتح معاملة للحوالة البنكية  ،وطبع كشف الحساب وتوفري البيانات املطلوبة للبنك الذي تتعامل
معه .إليك الخطوات:
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اخرت “.”Deposit
3.3أسفل “ ،”Electronic Fundsاضغط عىل “.”Bank Wire
4.4أدخل بيانات املعاملة ثم اضغط “.”Next
5.5راجع البيانات ثم اضغط .confirm
6.6قم بطباعة كشف الحساب.
7.7قم بزيارة البنك الذي تتعامل معه ولتبدأ يف إجراءات الحوالة البنكية.
تظل معاملة الحوالة البنكية معلقة حتى تصلنا الحوالة البنكية.يستغرق ذلك األمر ما بني  2إىل  4أيام عمل

d
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Q : What is the difference between a deposit by bank wire and a deposit
? by bank transfer
A bank transfer to an AlertPay account takes between 6 - 3 business days to complete
and the transaction is free for Canada and the US only. A bank wire transfer is
completed within 4 - 2 business days, depending on the banks involved and the time
of day you submit the wire. Deposits submitted on the weekends or holidays will
not be completed until the next business day. There is a 20.00$ USD fee for a wire
transfer.
Please click on the following link to view the banking services available for your
country:
https://www.alertpay.com/en/deposit.aspx

س  :ما هو الفرق بني اإليداع عن طريق الحوالة البنكية وبني اإليداع عن طريق التحويل البنيك ؟

التحويل البنيك إىل األلريت باي يستغرق ما بني  3إىل  6أيام عمل متواصل إلكامل التحويل وتكون هذه املعاملة بدون أي رسوم لسكان كندا
وأمريكا فقط  .أما بالنسبة للحوالة البنكية فتستغرق من  2إىل  4أيام عمل متواصل اعتامدا عىل البنك والوقت الذي بدأت فيه إجراءات
الحوالة .الودائع التي تتم يف نهاية األسبوع أو يف اإلجازات يتم االنتهاء منها يف أيام العمل القادمة  .يتم احتساب رسوم قدرها  20دوالر للحوالة
البنكية.
يرجى النقر عىل الرابط التايل لالطالع عىل الخدمات البنكية املتاحة لبلدك:
https://www.alertpay.com/en/deposit.aspx

اإلعتذار فى البداية
خير من اإلعتذار
فى النهاية

d
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Q : Do you accept Qchex ?
AlertPay does not accept QChex. QChex are not cashier›s checks. QChex clearly
states on the front of each of their checks: “Not valid for use as a money order or
cashier›s check”.
AlertPay only accepts guaranteed funds and these checks do not represent
guaranteed funds.
If you send a QChex check, it will not be processed and you will be required to send a
cashier›s check or money order to complete the processing of your deposit

 ) ؟Qchex(  هل تقبلوا التعامل ب: س

 وتوجد عىل واجهة كل شيك عبارة «غري صالحة لالستخدام كحوالة. حيث إنها ليست شيكات نقدية. )QChex( ال نتعامل يف ألريت باي بـ
 إن ألريت باي يتعامل بالشيكات املضمونة وهذه.»”Not valid for use as a money order or cashier›s check »مالية أو شيك مرصيف
 ولذلك إذا قمت بإرسال ذلك الشيك فسوف يكون من الصعب أن تتم عملية. النوعية من الشيكات غري مضمونة وال متثل مصداقية يف التعامل
.اإليداع التي تريدها ولذلك يرجى إرسال إما شيك مرصيف أو حوالة مالية يك تتم عملية اإليداع
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Q : Does AlertPay accept international checks ?
AlertPay will accept international certified checks/money order in USD currency only

 هل يقبل ألريت باي التعامل بالشيكات الدولية ؟: س

.يقبل ألريت باي التعامل بالشيكات الدولية املصدقة و الحوالة املالية فقط بعملة الدوالر

41
Q : Does AlertPay accept Personal checks ?
AlertPay only accepts cashier’s checks, certified checks and money orders.

 ؟Personal checks  هل يقبل ألريت باي التعامل بالشيكات الشخصية: س
. و الحواالت املالية،  الشيكات املصدقة، يقبل ألريت باي التعامل فقط بالشيكات املرصفية

من تواضع هلل رفعه
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Q : Can I cancel my money order/check deposit ?
To cancel a pending deposit, please follow these instructions:
1. Login to your AlertPay account.
2. Locate the transaction in “Recent Activity”.
3. Click on the status to see the details of the transaction.
4. Click “Cancel Transaction”.

 هل ميكنني إلغاء طلبي بإيداع شيك أو حوالة مالية ؟: س
:إليك الخطوات
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
. ”Recent Activity“ حدد موقع املعاملة يف2.2
. ملعرفة تفاصيل املعاملةstatus اضغط عىل3.3
.”Cancel Transaction“ أضغط عىل4.4

43

Q : What is a certified check ?
A certified or cashier›s check is issued by your bank, Western Union or MoneyGram,
and guarantees that you have the specified funds available. Certified/cashier›s
checks are one of the depositing methods we support.
All funds must be in USD currency.

 ماذا يقصد بالشيك املصدق ؟: س

. وضامن لتظل األموال متاحة يف أي وقت،  مثال ويسرتن يونيون أو موىن جرام،هو الشيك املرصيف الذي يتم إصداره من البنك الذي تتعامل معه
.ويدخل هذا النوع من الشيكات ضمن مجموعة الشيكات التي ندعمها ونقبل التعامل بها
.يجب أن تكون كل األموال بالدوالر األمرييك

44

Q : Who do I make my money order/check out to ?
You may write the money order or check out to (AlertPay Inc).

 إىل جهة يتعني عيل إرسال الحوالة املالية أو الشيك ؟: س
.)AlertPay Inc(تستطيع أن تكتب الحوالة البنكية باسم

للتجارة اإللكترونية
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? Q : Where do I find my reference number for my money order/check
When you create a transaction in your AlertPay account for a money order/check,
we provide you with a Reference Number. You can find the Reference Number by
following these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Locate the transaction in “Recent Activity”.
3. Click on the status to see the details of the transaction.

س  :أين أجد الرقم املرجعي الخاص يب والذي يتعلق بالحوالة املالية والشيك ؟

عندما تقوم بإنشاء معاملة يف حساب األلريت باي الخاص بك إلجراء حوالة مالية أو شيك مرصيف ،تحصل عىل ما يسمى بالرقم املرجعي
 .Reference Numberوميكنك أن تصل إىل هذا الرقم بإتباع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2حدد موقع املعاملة يف “.”Recent Activity
3.3أنقر عىل  statusلرتى تفاصيل املعاملة .

46
? Q : What is a money order
A money order is a payment order for a pre-specified amount of money. Money
orders can be issued by a bank, postal outlet or other money services like Western
Union or MoneyGram. Please note that you must deposit a minimum of 5$ by money
order.
All funds must
be in USD
currency.

س  :ماذا يقصد بالحوالة املالية ؟

الحوالة املالية هي عبارة عن طلب لتحويل املال مقابل مبلغ محدد سلفا .وميكن أن يتم إرسال الحواالت املالية عن طريق البنك  ،أو منافذ
الربيد أو غري تلك األماكن التي تقدم الخدمات املالية مثل ويسرتن يونيون أو موين جرام  .ويرجى مالحظة أنه ال يجب أن يقل املبلغ الذي
تريد إيداعه عن  5دوالر للحوالة املالية.
يجب أن تكون جميع األموال
بعملة الدوالر األمرييك.

d
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Q : How do I deposit funds by money order/certified check ?
You first need to create a transaction before sending AlertPay a money order
or certified/cashier›s check. The transaction remains in pending status until we
receive and process your money order/check. Simply follow these steps to create a
transaction:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on «Deposit».
3. Under «Mail», click on «Money Order» or «Check».
4. Enter in transaction details.
5. Confirm details.
6. Print out summary and note the Reference Number.
Send your certified/cashier’s check/money order to the following address:
AlertPay Inc.
Attn: Processing Department
8255 Mountain Sights, Suite 100
Montreal, QC, H4P 2B5
Canada
Please include the *Reference Number* for your transaction along with your
certified/cashier’s check/money order to avoid processing delays.
AlertPay does not cover
the cost of purchasing or
shipping money orders and
certified/cashier›s checks .

 كيف ميكنني إيداع األموال عن طريق الحوالة مالية أو الشيك املصدق ؟: س

 وتظل هذه املعاملة معلقة حتى نتسلم ونقوم بإمتام.تحتاج أوال إىل إنشاء معاملة قبل إرسال الحوالة املالية أو الشيك املصدق إىل األلريت باي
.حوالتك املالية
:  عليك بإتباع الخطوات التالية،إلنشاء معاملة
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.»Deposit« اضغط عىل2.2
.»Check« » أوMoney Order«  انقر عىل،»Mail« أسفل3.3
.أدخل بيانات املعاملة4.4
للتجارة اإللكترونية
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 .5قم بتأكيد البيانات . Confirm
 .6قم بطباعة كشف الحساب وتذكر «الرقم املرجعي» .Reference Number
وميكنك إرسال الحوالة عىل العنوان التايل :
.AlertPay Inc
Attn: Processing Department
8255Mountain Sights, Suite 100
Montreal, QC, H4P 2B5
Canada
الرجاء تضمني «الرقم املرجعي» * *Reference Numberملعاملتك مع طلبك للحوالة املالية يك تتجنب حدوث أي تأخري .
ملحوظة :إن أي تكاليف لعمليات
الرشاء أو تحويل األموال كحوالة
مالية أو شيكات ليست من شأن
األلريت باي.

48
? Q : How long does it take to process my money order/check
Money orders/ checks are processed and deposited within 2-1 business days upon
receipt. If you are located outside of North America, please note that we will process
your request once we have received the check/money order in the mail. There can be
a delay in depositing your money order/check for any of the following reasons:
• A money order/check transaction was not created.
• The Reference Number was not entered on the certified/cashier’s check/money
order.
• 2 - 1 business days have not passed.
• Our Banking Department cannot verify your certified/cashier’s check/money order
and have placed a hold on the amount.

س  :ما املدة التي تستغرقها عملية الحوالة البنكية ؟

تتم اإلجراءات املطلوبة إلمتام الحوالة املالية يف مدة ترتاوح بني  2-1أيام عمل .إذا كنت تسكن خارج منطقة أمريكا الشاملية  ،فإننا سوف نلبي
طلبك فور تلقي الشيك أو الحوالة املالية يف الرسالة الربيدية .وقد يحدث تأخري يف إمتام طلبك باإليداع بسبب وجود أي من األسباب التالية :
•مل يتم إنشاء معاملة للحوالة املالية أو الشيك .
•الرقم املرجعي  Reference Numberمل يتم إرفاقه مع الحوالة املالية.
•مل تنته فرتة من  1إىل  2أيام .
•الفرع البنيك الخاص بالرشكة مل يتحقق بعد من مصداقية الشيك  ،لذلك تم تعليق املبلغ .

d
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Q : I created a bank transfer transaction, why does my status show as
Pending ?
Your status will be pending until we receive a confirmation from your bank that the
transaction was completed successfully and the status will change to “Completed’. If
you live in Canada/US, you can view the expected date of completion for deposits by
bank transfer if you click on the “Details” link in your transaction history.

 ؟Pending  ملاذا يظهر يل أن طلبي ال زال معلقا،  قمت بتحويل بنىك: س

سوف يظل طلبك معلقا حتى نتلقى تأكيدا من البنك الذي تتعامل معه أنه قد تم إمتام املعاملة بنجاح و سوف يتغري طلبك إىل إكتامل
 ميكنك االطالع عىل املوعد املتوقع إلمتام إجراءات الودائع عن طريق التحويل،  إذا كنت تعيش يف كندا أو الواليات املتحدة.’Completed“
.” يف سجل املعاملة التي تقوم بإجرائهاDetails“ البنىك إذا قمت بالنقر عىل رابط

50

Q : How long does it take to complete a bank transfer deposit ?
It takes 6 - 5 business days to process the bank transfer. Once processed, the status
of your deposit will show as “Completed”.

 كم من الوقت يستغرق إلكامل اإليداع عن طريق التحويل البنىك ؟: س

 سوف تظهر حالة املعاملة بكونها اكتملت بنجاح، وفور االنتهاء.  أيام عمل متواصل إلمتام التحويل املرصيف6  إىل5 يستغرق األمر من
.”Completed“

51
Q : What is a bank transfer ?
A bank transfer is an electronic method of depositing or withdrawing money to a
bank account. After registering your bank account on your AlertPay account, you will
be able to deposit funds directly from your bank account into your AlertPay account.
You will also have the option of withdrawing funds by bank transfer as well.

 ماذا يقصد بالتحويل البنيك ؟: س

 بعد أن تقوم بربط حسابك املرصيف بحسابك يف األلريت.التحويل البنيك هو عبارة عن وسيلة إلكرتونية إليداع أو تحويل األموال إىل حساب بنىك
 وميكنك أيضا أن تقوم بتحويل األموال عن.  سوف تكون قادرا عىل إيداع األموال مبارشة من حسابك املرصيف إىل حسابك يف األلريت باي، باي
.طريق التحويل البنىك

للتجارة اإللكترونية
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? Q : What is a Bank Deposit Code
The Bank Deposit Code is created once you complete a bank deposit in your AlertPay
account. Your bank deposit code is 13-12 digits long and begins with “34” or «ALP»,
depending on your country. Bank Deposit Codes are issued to all bank accounts
outside Canada and the US. This code is required when you visit your bank and
must be included in the “Details” or “Reference” area of your bank transfer. Verify
that no information other than the Bank Deposit Code is entered in the “Details” or
“Reference” area of your bank transaction. A missing Bank Deposit Code may cause
delays in completing your transaction.
*If the numbers-only Bank Deposit Code is too long, you can remove the *first
couple numbers. Once these steps are completed, the amount will be available in
your AlertPay account within 5-3 business days.

س  :ماذا يقصد برمز اإليداع البنيك ؟

يتم إنشاء رمز اإليداع البنيك فور قيامك باإليداع البنيك يف حسابك يف ألريت باي .ويتكون «رمز اإليداع « من  12إىل  13أرقام اعتامدا عىل
بلدك ويتم إصدار هذا الرمز إىل جميع الحسابات البنكية خارج كندا وأمريكا  .ويطلب منك هذا الرمز يف كل مرة تقوم فيها بزيارة البنك الذي
تتعامل معه ويجب أن تضمنه يف بيانات التحويل البنىك الذي تقوم به .تأكد من أنه ما من بيانات أخرى سوى رمز اإليداع البنيك موجودة يف
حقل البيانات أو الريفرنس للمعاملة الخاصة بك يف البنك .وللعلم فإن فقدان هذا الرمز يؤدي إىل حدوث تأخري يف إمتام املعاملة.إذا كان رمز
اإليداع البنيك طويل جدا ،ميكنك حذف أول رقمني .ومبجرد االنتهاء من هذه الخطوات  ،سوف يكون املبلغ متاحا يف حسابك يف األلريت باي
يف غضون  3إىل  5أيام عمل

تعاهدنى النصيحة
فى إنفراد..وجنبنى
النصيحة فى الجماعة
...
فإن النصيحة نوع من
التوبيخ ال أرضى
إستماعه
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Q : How do I withdraw by check ?
Just follow these steps to withdraw your money by check:
1. Login to your AlertPay account.
Checks are issued
2. Click on “Withdraw”.
to the name and
3. Under “Mail”, click on “Check”.
address that appear
4. Select balance.
on your AlertPay
5. Enter amount to withdraw and click on “Next”.
profile.
6. Review and confirm the transfer details.
7. Transaction created is in pending status.
8. A check will be mailed out to you in the next two business days. The time it takes
for you to receive your check depends on where you live and the postal system.

 كيف ميكنني سحب األموال عن طريق الشيك ؟: س

:  فقط اتبع هذه الخطوات البسيطة،إليك الطريقة
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Withdraw“ أنقر عىل2.2
يتم إرسال الشيك إىل االسم
.”Check“ ” أنقر عىلMail“ أسفل عنوان3.3
والعنوان املوجودين يف حسابك
. حدد الرصيد4.4
. يف ألريت باي
. ”Next“ أدخل القيمة املراد سحبها ثم اضغط5.5
.قم مبراجعة وتأكيد بيانات التحويل6.6
. املعاملة متت بالفعل وتنتظر املراجعة7.7
.  وتعتمد الفرتة التي يستغرقها عىل موقعك والنظام الربيدي يف بلدك،سوف يتم إرسال الشيك إليك خالل اليومني التاليني8.8

54
Q : How long does it take to receive my withdrawal by check ?
Checks are sent to you by regular mail and are issued in US Dollars. We send out
the checks within 2 - 1 business days of your withdrawal request. Checks are sent
from within North America so it can take more than three weeks until you receive
your check in the mail, depending on where you live. Please verify with your bank
regarding the deposit of checks drawn of a USD account for check clearance times.
Checks are issued to the name and address that appear on your AlertPay profile.
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س  :كم من الوقت يستغرق الستالم املبلغ الذي أريد تحويله عن طريق الشيك ؟

يتم إرسال الشيكات إليك عن طريق الربيد العادي وتصدر بالدوالر األمرييك .يتم ذلك يف غضون  1إىل  2أيام عمل متواصل من طلب السحب.
يتم إرسال الشيكات من داخل أمريكا الشاملية لذلك قد يستغرق األمر أكرث من ثالثة أسابيع حتى تتلقى الشيك  ،اعتامدا عىل املكان الذي تعيش
فيه .يرجى التحقق مع البنك الذي تتعامل معه بشأن إيداع الشيكات املسحوبة يف حساب يتعامل بالدوالر الخاص بنوع الشيكات .
 .يتم إرسال الشيك إىل االسم والعنوان املوجودين يف حسابك يف ألريت باي

55
? Q : Can you send a check to my country
We can mail checks to all countries around the world. All checks are sent by regular
mail so they will take about 3 - 1 weeks to reach you. Checks are sent in USD
currency, so ensure your local bank accepts checks from a US bank account and
verify the clearing time for this type of check.
Checks are issued to the name and address that appear on your AlertPay profile.

س  :هل ميكنكم إرسال الشيك إىل دولتي ؟

ميكننا إرسال الشيكات إىل جميع البلدان يف جميع أنحاء العامل  .كل الشيكات ترسل عن طريق الربيد لذلك تستغرق من  1إىل  3أسابيع لتصلك.
و ترسل بعملة الدوالر و لذلك تأكد من أن البنك املحيل الذي تتعامل معه يقبل الشيكات من حسابات البنوك األمريكية وعليك أن تتحقق من
فرتة السداد لهذا النوع من الشيكات.
يتم إرسال الشيك إىل االسم والعنوان املوجودين يف حسابك يف ألريت باي .

تصميم
عرب مول لحلول
الويب

برمجة
تسويق
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Q : How long does it take to process a withdrawal by bank transfer ?
A bank transfer can take 6 - 3 business days to process.

 كم من الوقت يستغرق إلمتام عملية سحب األموال عن طريق التحويل البنيك ؟: س
. أيام عمل إلمتام التحويل6  إىل3 يستغرق التحويل البنيك من

57
Q : How do I withdraw funds by bank transfer from my AlertPay account
?
First ensure you add your bank account details to your AlertPay account. Check the
Bank Account section for instructions on how to successfully add a bank account. If
you already have added a bank account, and you need to create a transaction, simply
do the following:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Withdraw”.
3. Under “Electronic Funds”, click on “Bank Transfer”.
4. Select a balance.
5. Select a bank account.
6. Enter the amount to transfer as well as any additional details and click on “Next”.
7. Review details and confirm.
8. Transaction created is in pending status.

 كيف أقوم بسحب األموال عن طريق التحويل البنيك من حسايب الخاص يف ألريت باي ؟: س

 ثم قم مبراجعة قسم الحساب البنيك ملعرفة كيفية إضافة الحساب. أوال تأكد من أنك قمت بإضافة بيانات حسابك البنيك يف حسابك يف ألريت باي
: يرجى إتباع اآليت، وتحتاج إلنشاء معاملة،  وإذا كنت بالفعل قد قمت بإضافة الحساب البنيك.البنيك
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Withdraw“ أنقر عىل2.2
.”Bank Transfer“  اخرت، ”Electronic Funds“ أسفل3.3
. حدد الرصيد4.4
. اخرت الحساب البنيك5.5
.”Next“ أدخل قيمة مبلغ التحويل وأي بيانات أخرى مطلوبة ثم اضغط6.6
.confirm راجع البيانات ثم اضغط7.7
. .اآلن انتظر حتى إمتام املعاملة8.8
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c)Bank Wire
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ج)الحوالة البنكية
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Q : How do I withdraw funds by bank wire?
To withdraw by bank wire, you must first set up your bank account on AlertPay to
perform bank wire withdrawals. If you have not yet added your bank account, here
are the steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Bank Accounts”.
4. Select the country where your bank account is located and click on “Next”.
5. Select Bank Wire and click on “Next”.
6. Choose currency, enter bank details and click on “Next”.
7. Review details, accept any authorization requests and confirm
If you have already added your bank account for bank wire withdrawals, follow these
steps to withdraw
your funds :
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Withdraw”.
3. Under “Electronic Funds”, select “Bank Wire”.
4. Enter amount to withdraw, transaction details and click on “Next”.
5. Review details and confirm.

 كيفية أقوم بسحب األموال عن طريق الحوالة البنكية ؟: س

 يجب عليك أوال ربط حسابك البنيك بحسابك يف ألريت باي يك تستطيع إجراء هذا النوع من، لسحب األموال عن طريق الحوالة البنكية
:  إليك الخطوات.التحويالت
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Profile“ اضغط عىل2.2
. ”Bank Accounts“  اضغط عىل، ”Financial“ أسفل3.3
. ”Next“ حدد الدولة التي ينتمي إليها حسابك البنيك ثم اضغط4.4
.”Next“  ثم اضغطBank Wire اخرت5.5
.”Next“  ثم أدخل بيانات البنك ثم اضغط،حدد العملة6.6
.”Next“  واقبل أي متطلبات للتصديق عىل حوالتك ثم اضغط، راجع البيانات7.7
: فعليك بإتباع الخطوات التالية لتحويل أموالك،إذا كنت بالفعل قد قمت بإضافة حسابك البنيك إلجراء الحواالت البنكية
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي-1
.”Withdraw“ اضغط عىل-2
.”Bank Wire“ ” ثم اخرتElectronic Funds“ أسفل-3
للتجارة اإللكترونية
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-4أدخل قيمة السحب  ،والبيانات املطلوبة للمعاملة ،ثم اضغط عىل“.”Next
-5راجع البيانات ثم اضغط .confirm
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? Q : What is a withdrawal by bank wire
A bank wire withdrawal is a wire transfer of funds sent by AlertPay to your bank. We
offer bank wires as a method to withdraw funds from your AlertPay account to your
bank account.
Withdrawals by bank wire are processed within 4-3 business days of the request and
are offered in the following currencies:
• US Dollars
)• Euro (€
)• GBP (£
Please note that you must be account Verified and withdrawals by bank wire are not
permitted in your Primary currency if localized bank transfers are offered in your
country. For example, a US member can only withdraw by bank wire in Euro and GBP.
Please contact your bank to verify if they accept wires in the currencies listed above.
Also, if you would like the funds to be converted to another currency after you
receive the wire, you must verify with your bank whether the funds will be converted
automatically upon receipt or accepted as US Dollars (USD), Euro (€), or GBP (£). If
the funds are accepted as US Dollars, Euro, or GBP, you may need to have your bank
convert the funds to your desired currency afterward.

س :ماذا يقصد بالسحب عن طريق الحوالة البنكية ؟

يقصد بالسحب عن طريق الحوالة البنكية تحويل األموال من حسابك يف ألريت باي إىل حسابك البنيك ،وهى إحدى طرق سحب األموال من
حسابك يف ألريت باي إىل حسابك البنيك .و يتم السحب عن طريق الحوالة البنكية يف فرتة ترتاوح بني من  3إىل  4أيام بالعمالت التالية :
•الدوالر األمرييك
•اليورو
•الجنيه االسرتلينى
يرجى مالحظة أنه يجب أن يتم التحقق من الحساب وعمليات السحب التي تتم عن طريق الحوالة البنكية غري مسموح بها إذا كانت التحويالت
البنكية تقدم يف بلدك .وسنوضح ذلك باملثال التايل :ميكن للعضو الذي ينتمي للواليات املتحدة أن يقوم بعمليات السحب عن طريق الحوالة
البنكية فقط باليورو والجنيه اإلسرتليني.
يرجى االتصال بالبنك الذي تتعامل معه للتأكد مام إذا كانوا يقبلون التعامل بالعمالت املذكورة سابقا .أيضا إذا كنت تريد تحويل األموال إىل عملة
أخرى بعد استالم الحوالة  ،فعليك ترتيب ذلك مع البنك الذي تتعامل معه إذا كان سيتم تحويل األموال تلقائيا فور االستالم أو قبولها بالدوالر
األمرييك ( )USDأو باليورو ( ،)€أو الجنيه اإلسرتليني ( .)£وإذا تم قبول األموال يف هذه العمالت فقد تحتاج إىل أن يقوم البنك الذي تتعامل معه
بتحويل هذه األموال إىل العملة التي تريدها بعد ذلك.
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Q : Can I split a «Send Money» payment ?
Yes, you can. If you do not have enough funds in your AlertPay balance, we can take
the remaining amount from your credit/debit card. To make a split payment, just
follow these instructions:
• Initiate a payment through a seller’s website or through AlertPay’s “Send Money”
feature.
• When choosing your method of payment make sure to check both “Use my
AlertPay balance” and “Use my credit card”.
• Enter your Transaction PIN and click “Send”.

هل ميكنني تقسيم عملية «إرسال األموال ؟: س

 ميكننا أن نأخذ املبلغ املتبقي من بطاقتي االئتامن أو السحب، إذا مل يكن لديك ما يكفي من األموال يف رصيدك يف األلريت باي.نعم ميكنك ذلك
:  فقط اتبع هذه التعليامت، ويك تستفيد من هذه الخدمة.اآليل
. ” «إرسال املال» يف األلريت بايSend Money“ •الرشوع يف إجراء الدفع من خالل موقع البائع أو من خالل خاصية
.”Use my credit card“” وUse my AlertPay balance“ •عند اختيار طريقة الدفع الخاصة بك تأكد من كل من
.”Send“ •أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم انقر عىل

61
Q : Can I send money in another currency ?
You can send money in another currency if you have funds in that currency. To
transfer funds to another currency, simply follow these steps :
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on the “Transfer” link in your “Available Balance” box.
3. Select a currency balance and amount.
4. Select the balance you would like the amount transferred to and click “Next”.
5. Review details and click on “Confirm”. Please note that you must first open a currency balance before you can transfer funds into that balance.
To open a currency balance, follow these steps :
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Currencies”.
4. Click on the icon for a currency located in the “Close/Open Balance” column.

للتجارة اإللكترونية
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هل ميكنني إرسال األموال بعملة أخرى ؟: س

:  عليك إتباع الخطوات اآلتية،  ولتحويل األموال لعملة أخرى. ميكنك بالفعل إرسال األموال بعملة أخرى إذا كان لديك رصيد بهذه العملة
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Available Balance“ ” يف مربعTransfer“ اضغط عىل رابط2.2
.”Next“ حدد رصيد العملة ومبلغ التحويل ثم اضغط3.3
.  ويرجي مالحظة أنه يجب عليك أوال أن تفتح رصيدا بتلك العملة قبل أن ترسل األموال بها.”Confirm“ راجع البيانات ثم اضغط4.4
:  اتبع هذه الخطوات،لفتح حساب لعملة ما
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Profile“ اضغط عىل2.2
.”Currencies“ ” اضغط عىلFinancial“ أسفل3.3
”Close/Open Balance” اضغط عىل أيقونة العملة يف عمود4.4

62
Q : How do I send a payment in another currency ?
You can send money in another currency if you have opened a currency balance and
transferred funds into that balance.
To open a currency balance, follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Currencies”.
4. Click on the icon for desired currency located in the “Close/Open Balance” column.
To transfer funds to another currency, follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on the “Transfer” link in your “Available Balance” box.
3. Select a currency balance and amount.
4. Select the balance you would like the amount transferred to and click on “Next’.
5. Review details and click on “Confirm”.
To send a payment in another currency, follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Select “Send Money”.
3. Choose your email address.
4. Enter the receiver’s email address.
5. Enter the amount.

للتجارة اإللكترونية
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6. Click on the flag to choose your currency.
7. Select purchase type.
8. Enter any notes (optional).
9. Click on “Next”.
10. Verify details and enter your Transaction PIN to complete the transaction.
11. Confirm details and complete the transaction .

س :كيف ميكنني إرسال األموال بعملة أخرى ؟

ميكنك بالفعل إرسال األموال بعملة أخرى إذا كان لديك رصيد بهذه العملة.
لفتح حساب لعملة ما ،يرجى إتباع هذه الخطوات:
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اضغط عىل “.”Profile
3.3أسفل “ Financialاضغط عىل “.”Currencies
4.4اضغط عىل أيقونة العملة يف عمود “.”Close/Open Balance
لتحويل األموال إىل عملة أخرى ،اتبع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اضغط عىل رابط “ ”Transferيف مربع “.”Available Balance
3.3حدد رصيد العملة ومبلغ التحويل .
4.4اخرت رصيد الحساب الذي تود التحويل إليه ثم اضغط “.’Next
5.5راجع البيانات ثم اضغط “.”Confirm
إلرسال األموال بعملة أخرى ،يرجى إتباع هذه الخطوات :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف األلريت باي.
2.2اخرت “.”Send Money
3.3اخرت بريدك اإللكرتوين .
4.4أدخل الربيد اإللكرتوين املستلم .
5.5أدخل قيمة املبلغ.
6.6اضغط عىل العالمة التي ترمز إىل العملة .
7.7حدد نوع الرشاء .
8.8أدخل أي تفاصيل أخرى (اختياري)
9.9اضغط “.”Next
1010راجع البيانات ثم أدخل الرمز الرسي للمعاملة .
1111قم بتأكيد البيانات ثم أكمل املعاملة .
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Q : How do I send money ?
Sending money is easy! Just follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Send Money”.
3. Enter receiver’s email address.
4. Enter amount to send.
5. Choose the balance you would like to send from.
6. Select the purchase type, enter any additional details and click on “Next”.
7. Review details, enter your Transaction PIN, and click on “Send”.

كيف أقوم بإرسال األموال ؟: س

: إن إرسال األموال أمر غاية يف السهولة ! فقط اتبع الخطوات التالية
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Send Money“ اضغط عىل2.2
. أدخل الربيد اإللكرتوين للمستلم3.3
. أدخل قيمة املبلغ الذي تود إرساله4.4
. اخرت الرصيد الذي تود إرسال األموال منه5.5
.”Next“  ثم اضغط،  ثم أدخل أي تفاصيل إضافية، حدد نوع عملية الرشاء6.6
”Send“  ثم أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم اضغط، راجع التفاصيل7.7

64
Q : Can I change my payment method in «Send Money» ?
Yes, you can. If you do not have enough funds in your AlertPay account, we can split
the payment by taking funds first from your balance and then taking the remainder
from your credit card. You have the option to use your credit card for the entire
amount you wish to send.
To change your payment method, just follow these steps :
1. Initiate a payment through a merchant’s website or through AlertPay’s “Send
Money” feature.
2. When choosing your method of payment make sure to select either “Use my AlertPay balance”, “Use my credit card” or both.
3. Enter your Transaction PIN and click “Send”.
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س :هل ميكنني تغيري طريقة الدفع عند « إرسال األموال» ؟

نعم ميكنك ذلك .إذا مل يكن لديك ما يكفي يف حسابك يف ألريت باي ،فيمكننا تقسيم الدفع وذلك عن طريق أخذ األموال أوال من رصيدك ثم إكامل
الباقي من بطاقة االئتامن الخاصة بك  .وميكنك اختيار بطاقة االئتامن فقط يف إرسال األموال .
لتغيري طريقتك يف الدفع  ،اتبع الخطوات التالية :
1.1ابدأ عملية الدفع من خالل املوقع اإللكرتوين للتاجر أو من خالل خاصية “ ”Send Moneyيف ألريت باي .
2.2عند اختيارك لطريقة الدفع تأكد من اختيارك ألحد هذين الخيارين أو كالهام ””Use my AlertPay balance”، “Use my credit card
3.3أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم اضغط “.”Send

65
? Q : Can I send money to a non-member
Yes, you can! When you send a transaction to a non-member, they receive an email
informing them that they have received money through AlertPay. Non-members can
retrieve their funds by opening up a free account. When they log in to their account,
the funds will be available to them.

س :هل ميكنني إرسال األموال إىل غري األعضاء ؟

نعم ميكنك ذلك ! عندما تقوم بإرسال معاملة ما إىل غري األعضاء ،تصلهم رسالة إلكرتونية تبلغهم أنهم تلقوا أمواال من خالل األلريت باي ،وميكن
لغري األعضاء استعادة أموالهم عن طريق فتح حساب مجاين جديد .ومبجرد تسجيلهم الدخول إىل حسابهم تكون األموال متاحة لهم

66
? Q : How does «Send Money» work
Sending money is easy! If you want to send money, you must first deposit funds into
your AlertPay account. You can use one of our depositing methods and send money
to family, friends or a seller for a product/service. Payments are instant! The sender
and receiver receive payment confirmation by email.

س :كيف تعمل خاصية إرسال األموال « »Send Money؟

إن إرسال األموال أمر سهل ! إذا كنت ترغب يف إرسال األموال  ،يجب عليك أوال إيداع األموال يف حسابك يف األلريت باي ،ميكنك االستفادة من
إحدى طرق اإليداع لدينا وإرسال األموال إىل عائالتك وأصدقائك أو إىل بائعي املنتجات والخدمات .يتم إجراء الدفوعات بشكل فوري! ويتلقى كل
من املرسل واملستلم تأكيدا لعملية الدفع عن طريق الربيد اإللكرتوين
www.bokraonline.com
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Q : Someone sent my money to the wrong email address. What can I do ?
If someone sent funds to a non-existent email address or an email address not
associated with your AlertPay account, please contact the sender, ask them to cancel
the transaction and send the funds to the correct email address. You must clearly
specify the email address through which can receive funds.
These are the cancellation instructions:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “All Activity” in the transaction box.
3. Click on “Pending” link under “Status”.
4. Click on “Cancel Transaction” and “Confirm”. The transaction has been cancelled.
You may now send funds to the correct email address .

 ماذا ميكنني أن أفعل ؟.قام أحدهم بإرسال أموايل إىل عنوان بريد إلكرتوين غري صحيح: س

 فريجى االتصال باملرسل واطلب منه، إذا قام شخص ما بإرسال األموال إىل عنوان بريد إلكرتوين غري موجود أو غري متصل بحسابك يف األلريت باي
 ويجب عليك أن تحدد بوضوح عنوان الربيد اإللكرتوين الذي تود أن تتلقى.تعطيل هذه املعاملة وإرسال األموال إىل الربيد اإللكرتوين الصحيح
.األموال عليه
:وإليك خطوات تعطيل أو إلغاء املعاملة
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.” يف املربع الخاص باملعاملةAll Activity“ اضغط عىل2.2
.”Status“ ” أسفلPending“ اضغط عىل3.3
 وبذلك يتم إغالق هذه املعاملة وميكنك اآلن إعادة إرسال األموال إىل الربيد اإللكرتوين.”Confirm“  ثم، ”Cancel Transaction“ اضغط عىل4.4
.الصحيح
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Q : Someone sent me money but I don›t see it in my account, where is it ?
Transfers between AlertPay members are instant. When another AlertPay member
sends you money, you will receive an email from AlertPay with a Reference Number
and related transaction details.
If you have not received this email or the funds are not in your AlertPay account, then
the funds may have been sent incorrectly or may not have been sent yet.
Please verify with the sender to see if they successfully completed the transaction.

 فأين أجدها ؟،قام أحدهم بإرسال األموال إيل لكني ال أرى هذه األموال يف حسايب: س

 سوف،  فعندما يقوم عضو آخر يف ألريت باي بإرسال املال إليك، نود أن نشري إىل أن التحويالت التي تتم بني األعضاء يف ألريت باي تتم بشكل فوري
. وباقي التفاصيل التي تتعلق باملعاملةReference Number تتلقى رسالة بريد إلكرتوين من ألريت باي تحتوي عىل رقم مرجعي
للتجارة اإللكترونية
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 فعندئذ قد يكون الخطأ منذ البداية يف إرسال األموال أو أن األموال مل يتم، وإذا مل تتلق هذه الرسالة أو مل تجد األموال يف حسابك يف ألريت باي
.إرسالها بعد
.ويرجى االتصال باملرسل للتأكد مام إذا كان قد أتم املعاملة بشكل صحيح
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Q : Can I transfer money to an exchanger ?
You can only transfer funds between more than one payment processor with
an «e-currency exchanger». AlertPay only allows transfers to or from specific
recognized exchangers who have completed a stringent review process to prove
their reliability. You can find a list of approved exchangers in your AlertPay account;
just click on the «Deposit» or «Withdraw» tabs and select the «exchanger» link in the
Info box to the right of your depositing or withdrawing options.
Transferring e-currency to/from unauthorized exchangers is a violation of our User
Agreement and may result in limited account access .

هل ميكنني تحويل األموال إىل وسيط معتمد ؟: س

 يسمح األلريت باي بإجراء التحويالت من أو إىل الوسطاء املعتمدين الذين وافقوا.»ميكنك تحويل األموال بني أكرث من بنك عن طريق «الوسطاء
 وميكنك االطالع عىل قامئة بالوسطاء املعتمدين يف حسابك يف األلريت باي مبجرد الضغط عىل أيقونات.الرشوط املطلوبة إلثبات مصداقيتهم
 إن تحويل العمالت.» يف مربع البيانات عىل ميني خيارات السحب و اإليداع لديكexchanger« » واختيار رابطWithdraw« » أوDeposit«
. وقد يؤدي إىل فرض قيود عىل الدخول إىل الحساب،اإللكرتونية من أو إىل الوسطاء غري املعتمدين يعد انتهاك التفاقية املستخدم لدينا
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Q : How can I cancel a «Send Money» transaction ?
You can cancel a Send Money transaction only if you have sent the money to an
email address that is not associated with an AlertPay account. Once the recipient
registers with AlertPay and receives the funds, the transaction can no longer be
canceled.
To cancel a Send Money transaction, please follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “History”.
3. Locate the transaction in your transaction history.
4. Click on “Pending” under “Status”.
5. Click on “Cancel Transaction”

كيف أقوم بإلغاء معاملة « إرسال املال» ؟: س

 ومبجرد أن.ميكنك إلغاء عملية «إرسال األموال» يف حالة ما إذا كنت قد قمت بإرسال األموال إىل بريد إلكرتوين غري متصل بحساب يف األلريت باي
. حينها يصبح أمر إلغاء املعاملة أمرا مستحيال، يقوم املستلم بالتسجيل يف األلريت باي ويبدأ يف تلقي األموال
للتجارة اإللكترونية
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واليرت باى يجيب
إذا كنت تريد إلغاء عملية «إرسال األموال»  ،اتبع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي
2.2اضغط عىل “.”History
3.3حدد مكان املعاملة يف سجل املعامالت لديك .
4.4اضغط عىل “ ”Pendingأسفل “.”Status
5.5اضغط عىل “.”Cancel Transaction

ليس الذكاء أن تنتصر
فى الجدال ولكن
الذكاء أال تدخل
فى الجدال أصال

d
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Q : How do I store an invoice template ?
Whenever you create an email invoice, our system will automatically store as a
template. For any subsequent invoices, you only have to choose from the list of
existing templates; you can also edit your templates whenever you need to.

كيف ميكنني حفظ هيئة الفاتورة ؟: س

 عليك فقط االختيار من قامئة، وعند ظهور أي فواتري الحقة. فسيقوم النظام لدينا بحفظ هيئتها لدينا، عندما تقوم بإنشاء فاتورة الربيد اإللكرتوين
 وميكنك أيضا إجراء التعديالت عىل تلك الهيئات متى أردت ذلك،الهيئات املتوفرة

72
Q : How do I edit an invoice ?
To edit your invoice, just follow these simple instructions:
1. Login to your AlertPay account,
2. Click on «Request Money», then select «Send Invoice».
3. Select the appropriate name or business profile from the drop-down menu.
4. Select a template from the list and «Update Template».
5. Make your modifications. You may change the name of the template, then send.

كيف ميكنني إجراء تعديالت يف فاتورة ما ؟: س

.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.»Send Invoice«  ثم اخرت، »Request Money»اضغط عىل2.2
. اخرت اسام مناسبا أو ملفا للعمل من القامئة3.3
.»Update Template« اخرت الهيئة املناسبة من القامئة ثم4.4
. ثم اإلرسال، ومن املمكن أن تغري اسم هيئة الفاتورة.قم بإجراء التعديالت5.5

73
Q : How do I send an email invoice reminder ?
To send a reminder to your customer, just click on the status of your email invoice
in your transaction history,After that, you can «Send a Reminder Invoice» so your
customer remembers to make their payment to you.

كيف ميكنني إرسال رسالة تذكري بالفاتورة عرب الربيد اإللكرتوىن ؟: س

 بعد ذلك ميكنك إرسال رسالة التذكري، كل ما عليك هو النقر عىل حالة فاتورة بريدك اإللكرتوين يف سجل معامالتك، يك ترسل رسالة تذكري إىل عميلك
. وبذلك يقوم العمالء بإمتام املدفوعات،»Send a Reminder Invoice« هذه
للتجارة اإللكترونية
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Q : How does email invoice work ?
Sending an email invoice is easy! Just follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on «Request Money», then select «Send Invoice».
3. Select the appropriate name or business profile from the drop-down menu.
4. Enter the recipient›s name, the currency, purchase type and all other necessary
information.
5. Indicate whether the item is taxable and enter the applicable shipping fees and
taxes.
6. Enter a name for the template and send.
An invoice notification is instantly sent to the recipient. If they are AlertPay
members, they can pay you without delay by e-wallet or credit card. If they
are not a member, they can pay you by credit card, after which they will be
invited to join AlertPay for future payments.
Thank you for your understanding

كيف تعمل فاتورة الربيد اإللكرتوين ؟: س

:إن إرسال فاتورة عرب الربيد اإللكرتوين أمر سهل! فقط اتبع هذه الخطوات
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.»Send Invoice« » ثم اضغط عىلRequest Money« أنقر عىل2.2
.حدد االسم املناسب للعملية أو امللف التجاري من القامئة3.3
.  نوع الرشاء وجميع البيانات الرضورية،  العملة، أدخل اسم املستلم4.4
.عليك بتوضيح ما إذا كان املنتج خاضعا للرضيبة وأدخل رسوم الشحن والرضائب املطلوبة5.5
.أدخل اسام للفاتورة ثم قم باإلرسال بعد ذلك6.6
 فبإمكانهم أن يدفعوا لك دون تأخري وذلك عن، إذا كانوا أعضاء يف األلريت باي، يتم إرسال إخطارا بالفاتورة عىل الفور إىل املستلم
 وبعد ذلك سوف، فبإمكانهم الدفع عن طريق بطاقة االئتامن، أما إذا مل تكن عضوا.طريق املحفظة اإللكرتونية أو بطاقة االئتامن
. تتم دعوتهم لالنضامم إىل ألريت باي يك ميكنهم إجراء املدفوعات يف املستقبل من خالله
.شكرا لحسن تفهمكم
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Q : Can I send an invoice to a non-member ?
Of course you can! The invoice recipient does not even have to sign up to make a
credit card payment to you. However, they will be invited to open an account to
make any future payments if they choose to use their e-wallet at any point. They can
make up to three credit card payments to you without having to open an account.
للتجارة اإللكترونية
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انت تسأل ...؟
واليرت باى يجيب
س :هل ميكنني إرسال فاتورة إىل غري األعضاء ؟

بالطبع ميكنك! حتى أنه ليس من الرضوري للمستلم أن يقوم بالتسجيل لحساب حتى يتمكن من إرسال املدفوعات إليك عن طريق بطاقة
االئتامن .ومع ذلك  ،ستتم دعوتهم لفتح حساب حتى ميكنهم إجراء أي مدفوعات يف املستقبل عن طريق املحفظة اإللكرتونية .وميكنهم إجراء
حتى ثالثة دفعات بدون الحاجة إىل فتح حساب يف األلريت باي.

76
? Q : What is the difference between Request Money and an email invoice
The only difference is the amount of information you can include in your request.
With «Request Money», you do not have to enter any additional information other
than the email address and the amount owed. An email invoice includes more
information, like item ID, item description, shipping fees and taxes.
Email Invoicing is completely free and is specifically designed for people who sell
their goods and services online. It is offered only to Personal Pro and Business
account holders.

س :ما هو الفرق بني طلب املال  Request Moneyو فاتورة الربيد االلكرتوين ؟

الفرق الوحيد هو كمية املعلومات التي ميكن تضمينها يف طلبك .بالنسبة إىل «طلب املال» « ،»Request Moneyفإنك ال تحتاج إىل إدخال أي
بيانات إضافية غري عنوان الربيد اإللكرتوين واملبلغ املستحق .أما الفاتورة فتتضمن بيانات أكرث مثل اسم املنتج ،وصف املنتج ،الرسوم والرضائب.

77
? Q : How do I cancel an email invoice
To cancel your email invoice, just follow these simple steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. In your account overview, click on the «Status» of your transaction in your
transaction history.
3. Click on «Cancel».
4. Your invoice will be canceled and an email notification will be sent to your
customer.

س :كيف ميكنني إلغاء فاتورة الربيد االلكرتوين ؟

فقط اتبع هذه الخطوات البسيطة :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2يف حسابك  ،اضغط عىل « »Statusللمعاملة الخاصة بك يف سجل املعامالت .
3.3اضغط عىل «.»Cancel
4.4سيتم إلغاء الفاتورة وسيتم إرسال إشعار بذلك عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل عميلك.

d

64

سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية

d

عرب مول

للتجارة اإللكترونية

WWW.3RBMALL.NET

انت تسأل ...؟
واليرت باى يجيب
78
? Q : What is an email invoice
An email invoice is like an online bill. If someone owes you money, all you have to
do is send an electronic invoice by email and the recipient can pay you instantly by
e-wallet or credit card.
You can enter necessary information on your customer, the item/service for sale, as
well as applicable shipping fees and taxes.
You can create new templates, save them for future use and edit them when you
need to. This service is completely free and is available to Personal Pro and Business
accounts holders.
You can also send a reminder to your customer if you are still waiting for your
payment.
If you have a Personal Starter account, you can use the «Request Money» feature,
which is very similar to email invoicing, except you do not have to enter any
additional information other than the recipient›s email address and the amount
owed

س  :ماذا يقصد بفاتورة الربيد االلكرتوين ؟

فاتورة الربيد االلكرتوين هي مبثابة فاتورة حقيقية ولكن عرب اإلنرتنت  .إذا كان هناك شخص ما يدين لك باملال ،فكل ما عليك فعله هو إرسال
فاتورة إلكرتونية إليه عن طريق الربيد اإللكرتوين وميكن للمستلم حينها أن يدفع لك بشكل فوري عن طريق املحفظة اإللكرتونية أو بطاقة
االئتامن .وميكنك إدخال بعض البيانات الرضورية مثل رسوم الشحن والرضائب املطبقة .ميكنك إنشاء هيئات جديدة للفواتري ،ثم حفظها إذا ما
أردت التعديل فيها أو استخدامها عند الحاجة .هذه الخدمة مجانية متاما و متاحة ألصحاب الحسابات الشخصية برو  Personal Proوالحساب
التجاري  .Businessميكنك أيضا إرسال مذكرة إىل عميلك إذا كنت ال تزال تنتظر إمتام دفعتك  .إذا كان لديك حساب شخيص مبتدئ Personal
 ، Starterميكنك االستفادة من مزية « ، »Request Moneyوالتي تشبه إىل حد كبري نظام فواتري الربيد اإللكرتوين ،ماعدا أنه ال يتوجب عليك
إدخال أي بيانات إضافية غري الربيد اإللكرتوين للمستلم واملبلغ املستحق

79

? Q : How do I pay an email invoice
All you have to do is click on the link in the email invoice. That will bring you to our
checkout counter where you can make your payment by e-wallet or credit card.

س :كيف أدفع فاتورة الربيد االلكرتوين

كل ما عليك فعله هو النقر عىل الرابط املوجود يف فاتورة الربيد االلكرتوين .والذي سوف ينقلك إىل قسم  checkoutحيث ميكنك إجراء مدفوعاتك
عن طريق املحفظة اإللكرتونية أو بطاقة االئتامن
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Q : I am a Canadian resident, can I add a US dollar Canadian bank
account ?
Yes. If you have a Canadian bank account denominated in US dollars, you can add
it to your profile. However, you will only be able to add it for bank wire withdrawals
only. Please ensure that you select “Bank Wire” as your “Bank Type” when adding
your banking details to your AlertPay account.

 هل ميكنني إضافة الدوالر الكندي يف الحساب البنيك؟،أنا مقيم يف كندا: س

 ومع ذلك فسوف يكون بإمكانك إضافته فقط إلجراء. ميكنك إضافته إىل ملفك الشخيص،  إذا كان لديك حساب بنيك كندي بالدوالر األمرييك. نعم
” عندماBank Type“” كنوع البنكBank Wire“ » الرجاء التأكد أنك قمت باختيار «الحوالة البنكية.عمليات السحب عن طريق الحوالة البنكية
. تقوم بإضافة بيانات البنك الذي تتعامل معه إىل بيانات حسابك يف ألريت باي

81
Q : Why do you send micro-deposits for Canada/US bank accounts ?
The purpose of the micro deposits is to confirm that the AlertPay system has the
correct banking information and to verify that you have access to the bank account.

ملاذا تقومون بإرسال الودائع الصغرية إىل حسابات البنوك الكندية التي تتعامل بالدوالر األمرييك ؟: س

 وأيضا لتأكيد أن لديك حق املرور إىل.إن الغرض من هذه الودائع الصغرية هو التأكد من أن نظام ألريت باي لديه البيانات البنكية الصحيحة
.الحساب البنىك
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Q : I added my Canada/US bank account. How do I confirm it ?
After you register your bank account information, AlertPay will send two micro
deposit amounts to your bank account within five business days. Once you receive
the micro deposits, follow these steps to confirm your bank account :
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Bank Accounts”.
4. Click on “Deposits Sent”.
5. Enter your two micro deposit amounts and click on “Submit”.
Your bank account is successfully confirmed and you may now perform
bank transfers.
للتجارة اإللكترونية
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س :لقد قمت بإضافة حساب البنك الكندي /األمرييك  ،كيف أقوم بتفعيله ؟

بعد تسجيل معلومات البنك  ،سوف يقوم ألريت باي بإرسال ( وديعتني صغريتني ) إىل حسابك البنيك خالل خمسة أيام .ومبجرد استالمك هذه الودائع
الصغرية  ،عليك إتباع هذه الخطوات لتأكيد حسابك البنىك :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
2.2اضغط عىل “.”Profile
3.3أسفل “ ”Financialأنقر عىل “.”Bank Accounts
4.4أنقر عىل “.”Deposits Sent
5.5أدخل قيمة الوديعتني الصغريتني  ،ثم اضغط “.”Submit
بعد ذلك يكون حسابك البنكي قد مت تأكيده بنجاح وميكنك اآلن إجراء التحويالت البنكية
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? Q : Where do I enter in my micro-deposits
You need to enter the micro deposits manually to be able to confirm your bank
account. Simply follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Bank Accounts”.
4. Click on “Deposits Sent”.
5. Enter in your two micro deposit amounts and click on “Submit”.
Your bank account is successfully confirmed and you may now perform
bank transfers .

س :أين يتوجب عيل إدخال قيمة الوديعتني الصغريتني ؟

تحتاج إىل إدخال الودائع الصغرية يدويا حتى ميكنك تأكيد حسابك املرصيف عن طريق إتباع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
2.2اضغط عىل “.”Profile
3.3أسفل “ ”Financialأنقر عىل “.”Bank Accounts
4.4أنقر عىل “.”Deposits Sent
5.5أدخل قيمة الوديعتني الصغريتني ،ثم اضغط “.”Submit
بعد ذلك يكون حسابك البنكي قد مت تأكيده بنجاح وميكنك اآلن إجراء التحويالت البنكية
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Q : What if I only received one micro-deposit amount ?
If you only received one micro deposit, please check your bank statement and/or
your account details online. If you are unable to locate the second micro deposit,
contact Customer Support.

ماذا لو مل أتلق إال وديعة واحدة صغرية ؟: س

 إذا كنت ال تزال غري قادر عىل. أو بيانات حسابك عرب اإلنرتنت/  يرجى مراجعة كشف حسابك املرصيف و،إذا مل تتلق سوى وديعة واحدة صغرية
.Customer Support  ميكنك االتصال بقسم دعم العمالء، التوصل إىل الوديعة الثانية
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Q : Can I cancel a pending bank transfer (US/Canada) ?
You may cancel a bank transfer only if it is still in “Pending” status:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “History”.
3. Click on “Pending”, under “Status”.
4. Click on “Cancel Transaction”. If the “Cancel Transaction” button is no longer
visible, it is too late to cancel the bank transfer as it is already being processed by
our bank.
The transaction must be completed in your AlertPay account
before you can withdraw the funds back to your bank account

 كندا ) ؟/ هل ميكنني إلغاء حوالة بنكية معلقة اىل ( الواليات املتحدة: س

: ”Pending“ ميكنك إلغاء أي تحويل بنيك إذا كان ال يزال يف حالة تعليق أو انتظار
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”History“ اضغط عىل2.2
.”Status“  أسفل،”Pending“ اضغط عىل3.3
 فذلك دليل عىل أن عملية التحويل قد متت وال ميكنك حينها،  وإذا كان هذا الزر مل يعد متاحا بعد،”Cancel Transaction“ اضغط عىل4.4
.إلغاء املعاملة
يجب أن تتم املعاملة يف حسابك يف األلريت باي قبل أن تتمكن من سحب األموال إىل حسابك البنيك

للتجارة اإللكترونية
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ب) خارج أمريكا الجنوبية
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Q : How does Alertpay confirm my bank account located outside of
Canada/US ?
Once you have successfully added your bank account it is automatically confirmed
and ready to use.

 الواليات املتحدة األمريكية ؟/ كيف يقوم ألريت باي بالتأكد من حسايب البنيك املوجود خارج كندا: س
. مبجرد أن تقوم بإضافة حسابك البنيك يتم التأكد منه تلقائيا ويكون جاهزا لالستخدام

87

Q : How do I set up my bank account for outside of Canada/US ?
Just follow these instructions to add your bank account if it is located outside Canada
or the US :
Please note : Micro deposits areonly sent to Canadian
1. Login to your AlertPay account.
and Americanbank accounts. If yourbank is not located
2. Click on “Profile”.
in the Canada or the US, youdo not need to wait for
3. Under “Financial”, click on “Bank Accounts”.
micro depositsto be sent as your bank account has
4. Select the country where your bank
already been added toyourAlertPay account.
account is located and click on “Next”.
5. Choose whether you would like to use your
account for bank transfers or bank wires and click on “Next”.
6. Enter your bank account details and click on “Next”.
7. Review details and confirm.

 أمريكا ؟/ كيف أقوم بإنشاء حسايب البنيك لخارج كندا: س
 ميكن إرسال الودائع الصغرية فقط إىل: يرجى مالحظة
 وإذا كان البنك إيل.الحسابات البنكية يف كندا وأمريكا
 فإنك ال تحتاج، تتعامل معه يقع خارج كندا وأمريكا
إىل انتظار الودائع ليتم إرسالها ألنها بالفعل أضيفت إىل
. حسابك يف ألريت باي

للتجارة اإللكترونية
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.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Profile“ اضغط عىل2.2
.”Bank Accounts“ ” أنقرFinancial“ أسفل3.3
. ”Next“ حدد الدولة التي يقع فيها البنك الذي تتعامل معه ثم اضغط4.4
 للحواالت أم التحويالت البنكية، حدد سبب استخدامك للحساب5.5
.”Next“ ثم اضغط
.”Next“ أدخل بيانات حسابك البنيك ثم اضغط6.6
. confirm راجع البيانات ثم اضغط7.7
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Q : It is over 5 business days since I created my bank deposit (outside
North America). Why don’t I see my money in my AlertPay account ?
If your bank is located outside of Canada/US:
Once you have created the deposit transaction in your AlertPay account, you
are required to initiate a transfer to our account with your bank. Our banking
information and the instructions on how to send the funds were given on the last
step of the transaction. For all banking deposits done through banks outside the US
and Canada, AlertPay does not pull the funds; rather, the funds are transferred to us
by our users.
To view the banking information to which you are required to send the funds, please
log into your AlertPay account and follow these steps:
1. Click on Profile .
2. Under Financial, click Bank Accounts .
3. For the bank account you›ve added, click on Deposit Instructions .
4. You are then required to create a payment with your bank using this information.
We should receive your deposit and credit it to your AlertPay account within 5-2
business days.
IMPORTANT: Keep note of the Bank Deposit Code provided. When you›re sending
the payment you are required to provide this number along with your transfer. This
ensures the correct AlertPay account is credited. Your bank deposit code is 13 digits
long and begins with 34 or “ALP”, depending on your country. This code must be
included in the «Details» or «Reference» area of your bank transfer. Ensure that
no additional details are added in this area as only the number is required. If the
numbers-only Bank Deposit Code is too long, you can remove the «first» couple of
numbers.
If you do not see the funds in your AlertPay account after the 5 business days, please
contact us by sending a support ticket. When we respond, we will ask you to provide
scan of your bank receipt or a screenshot of the transaction if the transaction was
completed online with your bank. This information is forwarded to our banking
department for review. The proof of the transaction will need to contain the
following information:
1. Your full name as it appears on the bank account
2. Name of your bank
3. Account number deposit was made to (AlertPay’s account)
4. The amount of the transfer
5. Date of transfer .
للتجارة اإللكترونية
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س :لقد مر أكرث من  5أيام عمل منذ أن قمت باإليداع يف بنك (خارج أمريكا الشاملية)  .ملاذا ال أرى أموايل
يف حسايب يف األلريت باي ؟
إذا كان البنك الذي تتعامل معه يقع خارج كندا أو الواليات املتحدة األمريكية :
مبجرد قيامك مبعاملة اإليداع يف حسابك يف األلريت باي ،يطلب منك البدء يف التحويل إىل حسابنا عن طريق البنك الذي تتعامل معه .وميكنك االطالع
عىل طريقة إرسال األموال يف آخر خطوة يف املعاملة .وللعلم فإن األلريت باي ال يقوم بسحب األموال للودائع البنكية التي تتم من خارج كندا أو
أمريكا  ،وإمنا يتم تحويل األموال إلينا من قبل املستخدمني لدينا .
لالطالع عىل البيانات البنكية التي يطلب منك إرسال األموال إليها ،يرجى تسجيل الدخول إىل حسابك يف األلريت باي وإتباع الخطوات التالية :
1.1اضغط عىل .Profile
2.2أسفل  Financialاضغط .Bank Accounts
3.3ملعلومات عن الحساب البنيك الذي قمت بإضافته  ،اضغط . Deposit Instructions
4.4يطلب منك بعد ذلك إنشاء عملية دفع مع البنك الذي تتعامل معه باستخدام هذه البيانات.
من املفروض أن نتلقى وديعتك ونرسلها إىل حسابك يف ألريت باي خالل  2إىل  5أيام عمل.
هام :انتبه إىل الرمز الخاص بالوديعة البنكية املرسلة إليك ،ألنه عندما تقوم بإجراء الدفع يطلب منك هذا الرقم حتى ميكنك إمتام التحويل .ويفيد
هذا الرمز أيضا يف تأكيد التحويل إىل الحساب الصحيح .ونود أن نشري إىل أنه يتكون من ( )13رقم ويبدأ ب 34أو “ ، ”ALPاعتامدا عىل البلد
التي تنتمي إليها .ويجب إدراج هذا الرمز يف حقل « »Detailsأو « »Referenceالخاص بالتحويل البنىك الخاص بك ،ويرجى التأكد من أنه مل
تتم إضافة أي تفاصيل أخرى حيث ال يطلب يف هذا الحقل سوى هذا الرمز .وإذا كنت ترى أن هذا الرمز طويل جدا فيمكنك حذف أول رقمني.
و مبرور 5أيام عمل إذا كنت ال ترى األموال يف حسابك يف األلريت باي  ،الرجاء االتصال بنا عن طريق إرسال تذكرة دعم فني .وعندما نرد فإننا نطلب
منك تقديم نسخة ضوئية من إيصال البنك الذي تتعامل معه أو صورة من املعاملة إذا كانت املعاملة قد متت عرب االنرتنت مع البنك الذي تتعامل
معه .ويتم توجيه هذه املعلومات إىل قسم الخدمات املرصفية لدينا للمراجعة .ويجب أن يتضمن إثبات املعاملة املعلومات التالية :
1.1اسمك بالكامل كام يظهر يف الحساب املرصيف.
2.2اسم البنك الذي تتعامل معه .
3.3رقم الحساب الذي تم اإليداع إليه (حساب ألريت باي) .
4.4قيمة التحويل .
5.5تاريخ التحويل .

الحيوان لسانه طويل
وال ينطق  ..واإلنسان
لسانه قصير
وال يصمت
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Q : How can I use «Mass Pay» ?
Amo
Please follow these steps to use Mass Pay:
unts
in th
must
e tra
only
nsfer
1. Login to your AlertPay account.
cont
list
and c
a
i
n
an be
num
2. Click on “Send Money”.
bers
in th
form
e foll
ats: 4
owin
4.5 ,4
3. Click on “Mass Pay”.
g
4
.0
0
Minim
,44 o
r
4
u
4.50.
m am
4. Select «currency balance».
ount
requ
ired i
s 1.
5. Enter list of transfers with each line in the following
format: Email Address, Amount and Description.
6. At the end of each line, click “Enter” to indicate the end of the individual transfer.
7. Review details, enter your Transaction PIN and click “Send”.

» ؟Mass Pay« »كيف ميكنني االستفادة من خاصية «الدفع الجامعي: س
يجب
فق أن تحت
و
ي
ا
ل
ق
يم يف
ط عىل
 األرقام وميكن قامئة الت4 :التايل
ح
و
ي
ال
ت
أ
,4
ن تكون
,44.00
 كالشكل44.50  أو44.5 قيمة
 ب..
واح
 حد أدىن.د يتم إدخالها

:إليك الخطوات
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Send Money“ اضغط عىل2.2
.”Mass Pay“ اضغط عىل3.3
.»currency balance« اخرت4.4
. الوصف،  املبلغ،  الربيد االلكرتوين: أدخل قامئة التحويالت مع كل سطر بالشكل التايل5.5
. ” لتشري إىل نهاية التحويلEnter“  أنقر فوق،يف نهاية كل سطر6.6
.”Send“  ثم أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم أنقر، راجع التفاصيل7.7
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Q : What is «Mass Pay» ?
Mass Pay is a feature available to all AlertPay account holders. You can use it to pay
a small, medium or large group of people at one time. If you have weekly payments,
like commissions or referral payments to your membership, this is a fast and
effective tool for you that will not cost you a penny to use.
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س :ما هو املقصود ب» الدفع الجامعي « ؟

الدفع الجامعي هو عبارة عن ميزة متاحة لكل أصحاب الحسابات يف األلريت باي  .وميكنك االستفادة منه يف الدفع ملجموعة صغرية أو متوسطة أو
كبرية من املستلمني يف وقت واحد .إذا كان لديك مدفوعات أسبوعية مثل العموالت أو مدفوعات اإلحالة لعضويتك ،فهذه من أحسن وأرسع الطرق
بالنسبة لك حيث لن يكون هناك تكاليف عىل استخدام هذه املزية

نرى ماال نريد ونريد
ما ال نرى فنفقد قيمة
ما نرى ونضيع فى
سراب ما ال نرى

اإلنسان الناجح هو
الذى يغلق فمه
قبل أن يغلق الناس
آذانهم ويفتح أذنيه
قبل أن يفتح الناس
أفواههم

d

76

سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية

d

عرب مول

للتجارة اإللكترونية

WWW.3RBMALL.NET

انت تسأل ...؟
يجيب
واليرت باى
Business
Tools IPN

ادوات العمل
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Q :What Is My IPN Security Code (not for IPN V 2.0) ?
Your IPN Security Code (not for IPN version 2.0) confirms that the IPN data was sent
by AlertPay. You generate your IPN Security Code from your AlertPay account, so
only you and AlertPay will know its value. Your IPN Security Code will not change
unless you generate a new one by accessing your AlertPay account. You can make
this change at any time by going to «IPN Setup».
To setup your IPN Security Code:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on «Business Tools».
3. Under «Instant Payment Notification - IPN», click on «IPN Setup».
4. Enter your Transaction PIN and click on «Access».
5. Click on the «Edit» icon for the respective business profile. **This is for Business
accounts only. Ignore this step if you only have one business profile on your
account** 6. Enter the information:
a. For IPN Status, select «Enabled».
b. Generate a security code if necessary and record it.
7. Click on «Update».
This IPN Security Code will be sent by AlertPay with all IPN messages to your Alert
URL. You may then compare the code sent with the one in your account to be sure
that AlertPay did post the information captured.

 ؟IPN Security Codeما هو كود الدفع الفوري اآلمن: س

 ويتم إنشاء هذا الكود عن طريق حسابك.) يعمل عىل تأكيد أن البيانات تم إرسالها من قبل األلريت باي2.0 كود الدفع الفوري اآلمن ( ليس لإلصدار
 ولن يتم تغيري هذا الكود إال إذا قمت أنت بإنشاء واحد جديد عن.يف األلريت باي ولذلك يكون أنت و ألريت باي فقط من يعلم بشأن هذا الكود
:» وإليك الخطواتIPN Setup« طريق حسابك يف األلريت باي وميكنك ذلك يف أي وقت تشاء عن طريق الذهاب إىل
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.»Business Tools« أنقر عىل2.2
. »IPN Setup«  أنقر عىل، »Instant Payment Notification - IPN« أسفل3.3
.»Access« أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم انقر عىل4.4
» ذات الصلة باألعامل التجارية (هذا للحسابات التجارية فقط و تجاهل هذه الخطوة إذا كان لديك حساب تجارىEdit« أنقر عىل أيقونة5.5
.)واحد فقط يف ملف حسابك
: أدخل املعلومات التالية6.6
. IPN Status » يفEnabled« أاضغط.
.ب قم بإنشاء رمز للحامية إذا لزم األمر وقم بحفظه.
.»Update« اضغط عىل7.7
 وميكنك حينئذ مقارنة الرمز املرسل باآلخر.سيتم إرسال هذا الكود عن طريق األلريت باي مع كافة الرسائل إىل الرابط الخاص بك يف األلريت باي
للتجارة اإللكترونية

d

d

عرب مول

WWW.3RBMALL.NET

سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية

78

؟... انت تسأل
واليرت باى يجيب
.املوجود يف حسابك حتى تتأكد من أن األلريت باي عىل صواب
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Q : How do I enable/disable Test Mode in IPN setup? I have a Business
account ?
You can enable/disable Test Mode in your Business account by following these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Instant Payment Notification IPN”, click on “IPN Setup”.
4. Enter your Transaction PIN and click on “Access”.
5. Click on the “Edit” icon for the respective
Once you have completed
business profile. Ignore this step if you only have
all required steps, all
one business profile on your account.
payments will automatically
6. Enter the information:
have the information about
a. For “IPN Status”, select “Enabled”.
the buyer and the purchase
b. Enter the Alert URL
posted to your Alert URL.
c. For “Security Code”, click on “Generate New”.
d. For “Test Mode”, select “Enabled” if you are setting up your buttons and
would like to test your button integration.
7. Click on “Update”.

 ؟ وللعلم فإن لدي حسابIPN setup  يفTest Mode  تعطيل وضع االختبار/ كيف ميكنني متكني: س
تجاري ؟

:إليك الخطوات
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Business Tools“ اضغط عىل2.2
ومبجرد االنتهاء من جميع الخطوات
.”IPN Setup“ ” أنقر عىلInstant Payment Notification IPN“ أسفل3.3
 سوف تكون بيانات املشرتي، املطلوبة
.”Access“ أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم أنقر4.4
وعمليات الرشاء يف عمليات الدفع التي
 تجاهل هذه الخطوة، ” للحسابات التجاريةEdit“ اضغط عىل أيقونة5.5
تقوم بها وسوف يتم إرسالها إىل رابط
. إذا كان لديك حساب تجاري واحد
. Alert URL األلريت الخاص بك
: أدخل املعلومات التالية6.6
.”IPN Status“ ” يفEnabled“ أاضغط.
.Alert URL بأدخل رابط ألريت.
.”Security Code“ ” يفGenerate New“ جاضغط.
.” إذا كنت تقوم بإعداد األزرار الخاصة بك وتود اختبارهاTest Mode“ ” يفEnabled“ داضغط.
.”Update“ اضغط عىل7.7

للتجارة اإللكترونية
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Q : How do I disable IPN in IPN Setup ?
a) If you have a Personal Pro account:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Instant Payment Notification IPN”, click on “IPN Set-up”.
4. Enter your Transaction PIN and click on “Access”.
5. For “IPN Status”, select “Disabled”.
6. Click on “Update”. When IPN is disabled, you will no longer receive instant payment notifications to your Alert URL.
B) If you have a Business account:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Instant Payment Notification IPN”, click on “IPN Set-up”.
4. Enter your Transaction PIN and click on “Access”.
5. Choose the Business Account email for which you want to disable IPN by clicking
on the “Edit” icon. Ignore this step if you only have one business profile on your Business account.
6. For “IPN Status”, select “Disabled”.
7. Click on “Update”. When IPN is disabled, you will no longer receive instant payment notifications to your Alert URL.

 ؟IPN Setup  يفIPNكيف أقوم بتعطيل كود الدفع الفوري: س

: Personal Pro ) إذا كان لديك حساب شخيص متقدمa
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Business Tools“ أنقر عىل2.2
.”IPN Set-up“ ” اضغط عىلInstant Payment Notification IPN“ أسفل3.3
.”Access“ أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم اضغط4.4
.”IPN Status“ ” يفDisabled“ اخرت5.5
. ومبجرد تعطيل الدفع الفوري فلن يكون يف وسعك تلقي إشعارات الدفع الفوري فيام بعد.”Update“ اضغط عىل6.6
: Business ) إذا كان لديك حسابا تجارياb
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Business Tools“ أنقر عىل2.2
.”IPN Set-up“ ” اضغط عىلInstant Payment Notification IPN“  أسفل3.3
.”Access“ أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم اضغط4.4
.”Edit“. اخرت الربيد اإللكرتوين للحساب التجاري والذي تود تعطيل خاصية الدفع الفوري فيه عن طريق الضغط عىل أيقونة5.5
.تجاهل هذه الخطوة إذا كان لديك ملف تجاري واحد يف حسابك التجاري
للتجارة اإللكترونية
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.”IPN Status“  يف، ”Disabled“ اخرت6.6
. ومبجرد تعطيل الدفع الفوري فلن يكون يف وسعك تلقي إشعارات الدفع الفوري فيام بعد.”Update“ اضغط عىل7.7
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Q : How do I verify the post is coming from AlertPay ?
To verify that the IPN post is coming from AlertPay, check the “ap_securitycode”
field in the post received. Compare this field against your encrypted security code
shown in your AlertPay account.

 كيف ميكنني التحقق من أن الربيد الوارد هو من األلريت باي ؟: س

 وميكنك حينئذ مقارنة،  « يف الربيد الواردap_securitycode «  تحقق من حقل ال،يك ميكنك التحقق من أن الربيد الوارد هو من ألريت باي
.محتوى هذا الحقل برمز الحامية املشفر يف حسابك يف ألريت باي

95
Q : Do I need IPN Integration ?
Instant Payment Notification is available for item and subscription/recurring billing.
The purpose of IPN integration is to allow you to automate further processing on
your website once payment for a purchase has been received. If you do not need to
perform any automatic processing, then AlertPay will send you an email with the
purchase details when a purchase is completed. This email contains the buyer information and the purchase details.

هل أنا بحاجة إىل خاصية اإلشعار الفوري بالدفع املتكاملة ؟: س

 مام يتيح إدارة أفضل بشكل تلقايئ للمعامالت عىل موقعك اإللكرتوين،هذه الخاصية متاحة لنظام فواتري املنتجات واالشرتاكات والدفع املتكرر
 فسوف يقوم األلريت باي بإرسال رسالة بريد إلكرتوين إليك تتضمن تفاصيل، إذا كنت ال تحتاج إىل التشغيل التلقايئ.مبجرد استالم املدفوعات
..عملية الرشاء باإلضافة إىل بيانات املشرتي

96
Q : What is IPN ?
IPN stands for Instant Payment Notification. If you enable this for your website,
AlertPay will notify you as soon as the payment for a purchase has been successfully
made and posts all the payment confirmation data on your website at a URL that
you provide.

للتجارة اإللكترونية
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 ؟IPN ما هو: س

 فسوف يقوم األلريت باي بإخبارك عن أي مدفوعات،  وإذا قمت بتفعيل هذه الخاصية يف موقعك اإللكرتوين، هو خاصية اإلشعار الفوري بالدفع
.تتم عند إجراء عمليات الرشاء عىل موقعك اإللكرتوين
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Q : Iam not receiving IPN post data. What do I do now ?
If you are testing your button and nothing is being processed by your IPN script,
please check the following:
1. In your AlertPay account, select “IPN Setup”, under “Business Tools”. Choose the
email address for which you are checking your IPN set-up (Business Account only),
then check your Alert URL to make sure it is correct. You must specify the exact page
and it must not be an alias where you want the post to be sent. For example:
http://www.mystore.com/ipncapture.php.
2. Check the security code in your script against the one in your AlertPay account.
Make sure the encrypted strings are identical.
3. Make sure that you are not trying to display any information on your Alert URL
page. When AlertPay posts to your Alert URL, it opens a stream. Any display information is actually sent back to AlertPay and not displayed to the member.
If you have checked all these things and are still not receiving the IPN post data,
please contact us. Provide us with the following information:
• Your AlertPay button code.
• Your Alert URL script.
AlertPay will check all
your account informa• The Alert URL you are testing.
tion for discrepancies and will let you
know the result of our
inquiry.
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س :أنا ال أتلقى بيانات متعلقة ب  . IPNماذا أفعل اآلن ؟

إذا كان مستند ال  IPNال يعطي أي استجابة ،فريجى التحقق مام ييل :
1.1أسفل “ ،”Business Toolsاخرت “ ”IPN Setupيف حسابك يف األلريت باي  .اخرت الربيد اإللكرتوين الذي تتحقق ألجله من IPN set-up
(للحساب التجاري فقط) ،ثم تحقق من رابط ألريت باي يك تتأكد من صحته .يجب أن تحدد الصفحة بالضبط .ويجب أن ال تكون تحت
اسم مستعار حيث يتعني عليك إرسال الربيد إليه .عىل سبيل املثالhttp://www.mystore.com/ipncapture.php :
2.2تحقق من رمز الحامية يف مستندك الخاص مع اآلخر يف حسابك يف األلريت باي ،وتأكد من مطابقة أكواد التشفري .
3.3تأكد من أنك ال تقوم بعرض أية بيانات عىل صفحتك يف ألريت باي .حيث يتم إرجاع أي معلومات معروضة إىل ألريت باي وال يتم عرضها
إىل العضو.
إذا تحققت من كل هذه األموال وكنت ال تزال غري قادر عىل تلقي رسائل  IPNفريجى االتصال بنا وتزويدنا باملعلومات التالية:
• الرمز الخاص بك يف األلريت باي.
• مستند رابط حسابك يف األلريت باي.
• رابط ألريت باي الذي تقوم باختباره.
سوف يقوم «األلريت باي « مبراجعة
كافة املعلومات الخاصة بحسابك
وكشف أي اختالفات ثم يخربك مبا
آل إليه األمر

98
? Q : How do I create IPN/email associations
You can receive IPN posts from different Alert URLs for payments made to specific
email addresses. For example, if you have two websites and each one of them has
its own IPN processing scripts. You can send payments to an email address to post
purchase information for one Alert URL, while payments made to another email address to post purchase information is sent to the other Alert URL. All you need to do is
create another business account with the different email address, preferably different
encrypted security code and different Alert URL.

س :كيف أقوم بإنشاء مجموعات ال  IPN؟

ميكنك تلقي رسائل ال  IPNمن روابط متعددة أللريت وذلك للمدفوعات التي يتم إرسالها إىل عناوين بريد اإللكرتوين محدد .عىل سبيل املثال
 ،إذا كان لديك اثنني من املواقع اإللكرتونية ولكل واحد منهم مستند ال  IPNالخاص به .فيمكنك إرسال املدفوعات إىل عنوان بريد إلكرتوين
وذلك إلرسال بيانات عملية الرشاء لرابط ألريت ،يف حني أن املدفوعات التي يتم إرسالها إىل بريد إلكرتوين آخر إلرسال بيانات عملية الرشاء يتم
إرسالها إىل الرابط اآلخر أللريت .كل ما عليك القيام به هو إنشاء حساب تجاري آخر بعنوان بريد إلكرتوين مختلف ،و يفضل أن يكون رمز الحامية
املشفر أيضا مختلف إىل جانب رابط ألريت
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Q : How do I enable/disable Test Mode in IPN setup? I have a Personal
Pro account. ?
Please follow these steps to enable/disable test mode:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Click on “IPN Setup”.
4. Enter your “Transaction PIN” and click on “Access”.
5. Choose the Business Account email for which you want to turn Test Mode on/off
by clicking on the “Edit” icon. Please ignore this step if you only have one business
profile on your account.
6. For “Test Mode”, select “Enabled” or “Disabled”.
7. Click on “Update”. When Test Mode is enabled, payments made to this business
account will be test transactions.

 لدي حساب شخيص برو ؟IPN setup  يفTest Mode  تعطيل وضع االختبار/ كيف ميكنني متكني: س

: إليك الخطوات
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك الشخيص1.1
.”Business Tools“ أنقر عىل2.2
.”IPN Setup“ اضغط عىل3.3
.”Access“ أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم اضغط4.4
” (تجاهل هذهEdit“حدد الربيد اإللكرتوين للحساب التجاري الذي تود أن يكون يف وضع التمكني أو التعطيل بالضغط عىل أيقونة5.5
.)الخطوة إذا كان لديك ملفا تجاريا واحدا يف حسابك
. ”Test Mode“  يف، ”Disabled“ ” أوEnabled“ اخرت6.6
. فإن املدفوعات التي تتم إىل هذا الحساب سوف تعترب معامالت اختبارية،  وعند متكني وضع االختبار.”Update“ انقر عىل7.7

100
Q : How do I avoid IPN fraud ?
To avoid processing fraudulent IPN posts, be sure to check the field “ap_securitycode” to ensure it matches the security code in your AlertPay account. Check the
field “ap_referencenumber” to make sure it is not empty and is seventeen characters
long, following this format : xxxxx-xxxxx-xxxxx .
Also, check the “ap_status” field to ensure that it contains a valid value for items and
subscription payments
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س :كيف ميكنني تجنب أساليب االحتيال عىل ال  IPN؟

حتى تتجنب أساليب االحتيال عىل رسائل ال  ، IPNتحقق من حقل « »ap_securitycodeحتى تتأكد من مطابقته لرمز الحامية يف حسابك
يف ألريت باي .تحقق من حقل « »ap_referencenumberللتأكد من أنه ليس فارغا وأنه يتكون من سبعة عرش رمزا ،عىل الشكل التايل:
.xxxxx-xxxxx-xxxx
أيضا ،تحقق من حقل « »ap_statusللتأكد من أنه يحتوي عىل قيمة مناسبة للمنتجات ومدفوعات االشرتاك

85
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Q : How do I list my Terms of Service on AlertPay ?
To set up your seller services, please follow these instructions :
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Resources”, click on “Terms of Service”.
4. Enter the name of TOS and the details of the policy.
5. Click on “Add” and your TOS policy will be saved .

كيف ميكنني رسد رشوط خدمايت يف ألريت باي ؟: س

:  يرجى إتباع هذه التعليامت، إلعداد خدمات البيع
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Business Tools“ اضغط عىل2.2
.”Terms of Service“  اضغط عىل،”Resources“ أسفل3.3
. (رشوط الخدمة) وتفاصيل السياسة التي سوف تتعامل بهاTOS ادخل اسم4.4
.” وحينئذ سيتم إضافة وحفظ سياسة تقديم الخدماتAdd“ أنقر عىل5.5

102
Q : How do I edit my business profile for my Business account ?
Please follow these steps to edit your Business profile:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Standard Integration”, click on “Manage Business Accounts”.
4. Click on the icon under “Edit”.
5. Enter the necessary information and click on “Submit”.

 ؟Business كيف أقوم بتعديل ملفي التجاري لحسايب التجاري: س

:إليك الطريقة
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Business Tools“ أنقر عىل2.2
.”Manage Business Accounts“  اضغط عىل،”Standard Integration“ أسفل عنوان3.3
.”Edit“ أنقر عىل األيقونة أسفل4.4
”Submit“ أدخل املعلومات الرضورية ثم اضغط5.5
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Q : How do I set up another business profile for my Business account ?
Please follow these steps to set up another business profile:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Standard Integration”, click on “Manage Business Accounts”.
4. Click on “Add”.
5. Enter required information for new business profile, including email addresses and
URL.
6. Click on “Submit”.

 ؟Business accountكيف أقوم بإنشاء ملف تجاري آخر لحسايب التجاري: س

: يرجى إتباع هذه الخطوات إلنشاء ملف تجاري آخر
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Business Tools“ أنقر عىل2.2
.”Manage Business Accounts“  اضغط عىل،”Standard Integration“ أسفل3.3
.”Add“ أنقر4.4
.  مبا يف ذلك الربيد االلكرتوين والرابط، أدخل املعلومات املطلوبة للحصول عىل ملف تجاري جديد5.5
.”Submit“ أنقر عىل6.6

104
Q : How do I edit my business information for my Personal Pro account?
Follow these steps to edit your Personal account business profiles:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Standard Integration”, click on “Manage Personal Account”.
4. Click on the icon under “Edit”.
5. Enter the necessary information and click on “Submit”.

 ؟Personal Pro كيف أقوم بتعديل بيانات عميل التجاري لحسايب الشخيص املتقدم: س

للتجارة اإللكترونية
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Q : When I click on View Items/Subscriptions why can›t I see my items/
subscriptions that I created ?
If you cannot see these items/subscriptions, they were created using Advanced Integration which does not allow you to view and edit the payment button on the AlertPay website. However, you can still edit them in the HTML editor from the code that
you copied when you created the “Buy Now” button .

. ال ميكنني رؤية االشرتاكات واملنتجات التي قمت بإنشائهاView Items/Subscriptions عندما أنقر عىل: س
ملاذا ؟
 التي تم إنشائها باستخدام التكامل املتقدم والذي ال يسمح لك مبشاهدة وتحرير زر الدفع،إذا كنت ال تستطع رؤية تلك االشرتاكات واملنتجات
”Buy Now“ ) بواسطة الرمز الذي قمت بنسخه عند إنشاء زرHTML(  ميكنك التعديل باستخدام محرر، عىل كل حال. عىل موقع ألريت باي

106
Q :Why does my button generate errors when I try to test and/or pay
the amount of a subscription or an item purchase ?
An error may have been generated for one of the following reasons:
• Your Business account has not been set up with the correct email address or has
not been set up at all.
• The AlertPay account being used is not allowed to access “Business Tools”. An account upgrade is required.
• The email address associated with the Business account does not exist in the AlertPay system.
• The email address associated with the Business account has not been validated.

ملاذا يحدث أخطاء عندما أحاول أن أخترب و\أو أدفع مبلغ مقابل اشرتاك أو عملية رشاء ؟: س
: األخطاء تتولد من أحد األسباب التالية
.  أو مل يتم تهيئته من األساس، •حسابك التجاري مل يتم تهيئته بواسطة الربيد اإللكرتوين الصحيح
.  لذلك يجب ترقية الحساب.”Business Tools“ •حساب ألريت باي املستخدم غري مسموح له باستخدام
.•الربيد اإللكرتوين املرتبط بالحساب التجاري ال وجود له يف نظام ألريت باي
.•الربيد اإللكرتوين املرتبط بالحساب التجاري مل يتم التحقق من صحته
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Q :Can I use a link or email link instead of the Buy Now button ?
AlertPay provides the HTML code for a button, email link and a URL link after you
complete the “Add Item / Subscription Button” form. You can choose either code to
use for posting purchase details to AlertPay.

 ؟Buy Nowهل ميكنني استخدام أي رابط أو رابط الربيد اإللكرتوين بدال من زر: س

“ وميكنكAdd Item / Subscription Button“  بعد إكامل منوذجURL  رابط الربيد اإللكرتوين و رابط، HTML يوفر األلريت باي كود ال
اختيار الكود املناسب لك إلرسال تفاصيل عمليات الرشاءعىل ألريت باي

108
Q : How do I generate a ‹Buy Now› button ?
For Standard Integration :
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Standard Integration”, click on “Manage Items”.
4. Click on “Add”.
5. Enter all required information.
6. Click on “Finish”.
7. Copy and paste the link code into your emails or use the HTML code in your website.
For Advanced Integration:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Advanced Integration”, click on “Generate a ‘Buy Now’ Button”.
4. Enter all required information.
5. Click on “Finish”.
6. Copy and paste the link code into your emails or use HTML code in your website.
Once this process is complete, you can begin taking payments.

’ ؟Buy Now‘ كيف أقوم بإنشاء زر: س
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5.5أدخل جميع املعلومات املطلوبة .
6.6أنقر عىل “.”Finish
7.7انسخ والصق رمز الرابط يف رسائل الربيد اإللكرتوين أو استخدام كود  HTMLيف موقعك اإللكرتوين .
للتكامل املتقدم :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
2.2أنقر عىل “.”Business Tools
3.3أسفل “ ، ”Advanced Integrationأنقر عىل “.”Generate a ‘Buy Now’ Button
4.4أدخل جميع املعلومات املطلوبة .
5.5اضغط عىل “.”Finish
6.6انسخ والصق رمز الرابط يف رسائل الربيد اإللكرتوين أو استخدام كود  HTMLيف موقعك اإللكرتوين ومبجرد االنتهاء من هذه الخطوات
ميكنك إذا أن تبدأ يف تلقي املدفوعات.

109
Q : Can I change my payment button details inside my AlertPay account
? or will I have to create a new button and edit my website page
If you created your button using the ‘Standard Integration’, then you can edit it by
logging into your AlertPay account. However, if you created it under ‘Advanced Integration’, and if you did not save the button code somewhere, you need to re-create
the button to get new code. If you need to edit your button created under ‘Standard
Integration’, please do the following:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Click on “Manage Items”.
4. Click on the icon under “Edit” for the respective item/button.
5. Edit your item details.
6. Click on “Finish”.
7. Your item/button is updated on your website.

س :هل ميكنني التعديل يف التفاصيل املوجودة يف زر املدفوعات لدي داخل حسايب يف ألريت باي أم سوف
يتوجب عيل إنشاء زر جديد وتعديل صفحة املوقع ؟
إذا قمت بإنشاء الزر باستخدام «التكامل القيايس» ‹ ، ›Standard Integrationفيمكنك أن تقوم بالتعديل فيه عن طريق تسجيل الدخول
إىل حسابك يف ألريت باي .ومع ذلك ،إذا قمت بإنشائه باستخدام «التكامل املتقدم» ‹ ،›Advanced Integrationوإذا مل تقم بحفظ كود الزر
يف مكان ما ،فسوف تحتاج إىل إعادة إنشاء الزر للحصول عىل كود جديد .وإذا كنت بحاجة إىل تحرير الزر الذي قمت بإنشائه أسفل التكامل
القيايس ‹ ، ›Standard Integrationيرجى إتباع التايل :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
2.2اضغط عىل “.”Business Tools
3.3اضغط عىل “.”Manage Items
4.4اضغط عىل األيقونة أسفل “ ”Editللنقطة أو الزر الذي تود تعديله.
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5.5قم بتعديل التفاصيل .
6.6أنقر عىل “.”Finish
 7.7تم التحديث بنجاح .

قد يتقبل الكثيرون
النصح.لكن الحكماء
فقط هم الذين
يستفيدون منه
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Q : What happens if I change my security code ?
You may change your security code at any time. If you change your security code,
ensure that you change the string in your IPN capture scripts to the new encrypted
string. Otherwise, your script will not process the information even though it is from
AlertPay

ماذا يحدث عندما أقوم بتغيري الكود األمني؟: س

 تأكد أيضا من أنك قمت بتغيري سلسلة الربامج، إذا قمت بتغيري رمز الحامية الخاص بك.ميكنك تغيري رمز الحامية الخاص بك يف أي وقت
 وإال فإن املوقع الخاص بك سوف ال يقوم مبعالجة املعلومات حتى ولو كانت من. إىل السلسلة املشفرة الجديدةIPN النصية يف مستندات
من ألريت باي
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Q : How do I set up my Security Code ?
Please follow these steps to set up your security code:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Business Tools”.
3. Under “Instant Payment Notification IPN” section, click on “IPN Set-up”.
4. Enter your Transaction PIN and click on “Access”.
5. Click on the “Edit” icon to choose the Business account email for which you want
to generate the security code. This is for Business accounts only. Ignore this step if
you only have one Business profile on your account.
6. Enter the information:
a. For “IPN Status”, select “Enabled”.
b. Enter Alert URL
c. For “Security Code” click on “Generate New”. Your security code will be
generated.
d. For “Test Mode”, select “Enabled”. If you are setting up your buttons and
would like to test your button integration.
7. Click on “Update” button.

كيف أقوم بإعداد الكود األمني؟: س

للتجارة اإللكترونية
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4.4أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم أنقر “.”Access
5.5اضغط عىل أيقونة “ ”Editالختيار الحساب الربيد اإللكرتوين للحساب التجاري الذي ترغب يف إنشاء رمز الحامية له .وهذه الخاصية
للحسابات التجارية فقط ( تجاهل هذه الخطوة إذا كان لديك فقط ملف تجاري واحد يف حسابك) .
 6.6أدخل البيانات اآلتية :
.أاخرت “ ”Enabledيف “. ”IPN Status
.بأدخل رابط ألريت .
.جاضغط عىل “ ”Generate Newيف“.”Security Code
.داضغط “ ”Enabledيف “ .”Test Modeإذا كنت تود اختبار األزرار.
 7.7اضغط عىل “.”Update
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? Q : What is security code
Your security code confirms that the data was sent by AlertPay. You create your security code and it is immediately encrypted so only you know the code you entered.
Your security code will not change unless you enter a new code to be encrypted. You
can make this change at any time by going to “IPN Set-up”. This encrypted security
code will be sent by AlertPay with all posts to your Alert URL. You may then compare
the code sent with the one in your account to be sure that AlertPay posted the information captured.

س :ماذا يقصد بالكود األمني (رمز الحامية)؟

الكود األمني يؤكد أن البيانات يتم إرسالها من قبل ألريت باي  .عندما تقوم بإنشاء الكود األمني يتم تشفريه يف الحال وبذلك ال ميكن ألحد غريك
االطالع عليه .وال ميكن أن يتغري إال إذا أدخلت كودا جديدا حتى يتم تشفريه .وميكنك تغيريه يف أي وقت شئت عن طريق “.”IPN Set-up
وسوف يتم إرسال هذا الكود بواسطة ألريت باي إىل رابط ألريت الخاص بك .وبعد ذلك ميكنك أن تقارن بني الكود املرسل واآلخر املوجود يف
حسابك حتى تتأكد أن ألريت باي قام بإرسال املعلومات الصحيحة.

ال تضيع هيبة الصمت
برخيص الكالم
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Q : What is the Cancel URL ?
The Cancel URL is where AlertPay re-directs buyers if they click on the “Cancel”
button at any time during the buying process. The member will see this page if the
payment is not completed .

؟Cancel URL ماذا يعنى إلغاء الرابط: س

” خالل عملية الرشاء وتظهر هذه الصفحة لتدلCancel“ رابط اإللغاء هو عبارة عن الصفحة التي تظهر عندما يقوم املشرتون بالضغط عىل زر
عىل عدم اكتامل عملية الرشاء
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Q : What is the Return URL ?
The Return URL is where AlertPay re-directs buyers after they have successfully
completed a payment. It is your “success” page that can display any post-payment
information.

؟Return URL ماذا يعنى رابط اإلرجاع: س

رابط اإلرجاع هو الوجه املقابل لرابط اإللغاء حيث يظهر للمشرتي صفحة تخربه بأنه تم إمتام عملية الرشاء بنجاح
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Q : What is the default Alert URL for a business account ?
The Alert URL of your primary business account is considered the default Alert URL.
You can set up IPN for each additional sub-Business account by going to “IPN Setup”, under “Business Tools” and selecting the email for which you would like to enable IPN.

ما هو رابط ألريت االفرتايض للحساب التجاري؟: س

IPN“  لكل حساب فرعي عن طريق الذهاب إىلIPN  ميكنك إنشاء.يعترب رابط ألريت لحسابك التجاري األسايس هو الرابط االفرتايض أللريت
IPN” ثم تختار الربيد االلكرتوين الذي تريد االشرتاك به يف خاصية إشعارات الدفع الفوريBusiness Tools“  أسفل،”Set-up

للتجارة اإللكترونية
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? Q : What is Alert URL
Alert URL is where AlertPay posts the payment confirmation data for you. The data
consists of information on the completed purchase and buyer shipping details. You
can take this captured information for post-purchase processing and authenticate
the purchase by checking your security code that is sent with the data.
For security reasons, we take care to ensure your Alert URL will not be known to anyone but you and AlertPay. Your Alert URL will not be included in the form created for
your “Buy Now” buttons. It is not necessary to submit the Alert URL since AlertPay
has it listed in your account profile.

س :ماذا يقصد برابط ألريت؟

رابط ألريت هو الرابط حيث يقوم ألريت باي بإرسال بيانات املدفوعات املؤكدة إليه .هذه البيانات تتضمن معلومات بخصوص عملية الرشاء
التي متت وبيانات الشحن الذي قام به املشرتي .ميكنك أن تستفيد من هذه املعلومات يف التحقق من عملية الرشاء عن طريق التحقق من
رمز الحامية الذي تم إرساله مع هذه البيانات.
ألسباب أمنية  ،نحرص عىل كون رابط ألريت غري معروف ألحد سواك وألريت باي .إن رابط ألريت الخاص بك لن يكون ضمن يف الشكل الذي
تم إنشاؤه ألزرار “ ”Buy Nowالخاصة بك .فإنه ليس من الرضوري أن تذكر رابط ألريت حيث أنه موجود يف ملفك الشخيص يف حسابك يف
ألريت باي.

إذا غامرت فى شرف
مروم  ..فال تقنع بما
دون النجوم
...
فطعم الموت فى
أمر حقير  ..كطعم
الموت فى أمر
عظيم
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Q : What does primary currency mean ?
Primary currency is the currency in which you send or receive funds.

ما هو املقصود بالعملة الرئيسية؟: س

العملة الرئيسية هي العملة التي تقوم بإرسال واستالم األموال بها
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Q : I have more than one currency balance. Which currency is used for
my payments ?
Your primary currency balance will be used as your default depositing source. If there
are insufficient funds in your primary currency, we will use the amount from your
other currency balance.

 أي من هذه العمالت تستخدم يف إجراء املدفوعات؟. لدي أكرث من عملة يف رصيدي: س

 فسوف نستخدم،  وإذا كان رصيد العملة األساسية لديك غري كاف.سوف يتم استخدام عملتك األساسية يف رصيدك كعملة افرتاضية يف الدفع
.الرصيد املوجود يف العمالت األخرى
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Q : How do I close a currency balance ?
close your
You cannot
To close a currency balance, simply do the following:
ency
primary curr
1. Login to your AlertPay account.
must
balance. You
2. Click on “Profile”.
er currency
select anoth
e “Primary”
3. Under “Financial”, click on “Currencies”.
balance to b
g
before closin
4. If there is money in your balance, you must first transfer
.
the balance
funds to another balance before you close the currency
balance.
5. Click on “Close Balance” next to the currency balance you want to close.

كيف أقوم بغلق رصيد عملة ما؟: س

:إليك الخطوات
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Profile“ أنقر عىل2.2
.”Currencies“  أنقر عىل، ”Financial“ أسفل3.3
.  يجب عليك أوال تحويل األموال إىل رصيد آخر قبل إغالق هذا الرصيد،إذا كان لديك أموال يف رصيدك بهذه العملة4.4
.  بجوار رصيد العملة الذي تود إغالقه،”Close Balance“ اضغط عىل5.5
للتجارة اإللكترونية
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قبل أن
 عليك أوال،ساسية
عملتك األ
رصيد عملة آخر
أن تحدد
ملتك األساسية
ليكون ع
.قبل إغالق اآلخر
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Q : How do I open a currency balance ?
Just follow these steps to open a currency balance:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Currencies”.
4. Click on the icon for desired currency located in the “Close/Open Balance” column.

كيف أقوم بفتح حساب بعملة معينة؟: س

: إليك الخطوات
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Profile“ اضغط عىل2.2
.”Currencies“  أنقر عىل،”Financial“ أسفل3.3
.”Close/Open Balance“ أنقر عىل رمز العملة التي تود التحويل إليها واملوجودة يف قامئة4.4
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Q : Your system tells me that I must choose my currency but I can›t find
my currency in the list ?
Once you choose your country from the drop-down menu, your country’s local currency will be selected by default. The drop-down menu that you are referring to only
refers to bank wire withdrawals.

للتجارة اإللكترونية
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س :يطلب مني نظامكم أنه البد أن أحدد عملتي لكني ال أجدها يف القامئة العمالت؟

مبجرد أن تحدد بلدك من القامئة  ،سيتم تحديد عملة بلدك املحلية افرتاضيا فإن هذه القامئة تشري فقط إىل عمليات السحب و الحواالت البنكية.

122
? Q : How do I check my account balance
Just follow these steps to check your account balance:
1. Login to your AlertPay account.
2. You can view your account balance in the “Available Balance” box on the left side of
your account “Overview” page .
If you only have one currency balance, then only one balance will appear. If you have
opened multiple currency balances, your primary currency will appear first, followed
by the currency with the largest balance.
Subsequent balances will be listed in decreasing order. If you click on “Manage”, you
will see a full list of currency balances that you can view.

س :كيف ميكنني معرفة رصيد حسايب؟

إليك الخطوات :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
2.2ميكنك االطالع عىل رصيدك يف مربع“ ”Available Balanceعىل الجانب األيرس من صفحة حسابك “. ”Overview
إذا كان لديك عملة واحدة فقط  ،فسوف يظهر رصيد واحد فقط .أما إذا كان لديك أرصدة بعمالت متعددة  ،فسوف تظهر عملتك األساسية
أوال ،تليها العملة ذات الرصيد األكرب .سيتم رسد األرصدة الالحقة حسب الرتتيب التنازيل .إذا قمت بالنقر عىل “ ،”Manageفسوف ترى قامئة
كاملة ألرصدة العمالت التي ميكنك االطالع عليها.

اغرس اليوم شجرة
تنم فى ظلها غدا
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Q : What is the exchange rate for sending and receiving payments in
other currencies ?
To calculate the exchange rate, please follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Currencies”.
4. Click on “Currency Calculator”.
The foreign exchange rate includes a 2.5% spread above the wholesale exchange
rate at which AlertPay buys its foreign currency. Exchange rates are adjusted regularly.

ما هو سعر الرصف إلرسال واستقبال املدفوعات بالعمالت األخرى؟: س

:  يرجى إتباع الخطوات التالية،لحساب سعر الرصف
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف األلريت باي1.1
.”Profile“اضغط عىل2.2
.”Currencies“  أنقر عىل،”Financial“ أسفل3.3
.”Currency Calculator“ اضغط عىل4.4
 ومن الجدير بالذكر أن أسعار. فوق سعر الرصف اإلجاميل حيث يشرتي األلريت باي عملته األجنبية٪2,5 سعر رصف العمالت األجنبية يتضمن
. الرصف تتغري بشكل منتظم
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Q : How do I transfer funds from one currency balance to another ?
You can send money in another currency if you have opened and funded another currency balance.
To open a currency balance, follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Currencies”.
4. Click on the icon for desired currency located in the “Close/Open Balance” column.
To transfer funds to another currency, follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on the “Transfer” link in your “Available Balance” box.
3. Select a currency balance and amount.
4. Select the balance you would like the amount transferred to and click on “Next”.
للتجارة اإللكترونية
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5. Review details and click on “Confirm”.
To send a payment in another currency, follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Select “Send Money”.
3. Choose your email address.
4. Enter the receiver’s email address.
5. Enter the amount.
6. Click on the flag to choose your currency.
7. Select purchase type.
8. Enter any notes (optional).
9. Click on “Next”.
10. Verify details and enter your Transaction PIN to complete the transaction.
11. Confirm details and complete the transaction.

س :كيف ميكنني تحويل األموال من رصيد بعملة ما إىل آخر بعملة أخرى؟
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ميكنك إرسال أموال من عملة إىل أخرى إذا كنت قد قمت بفتح وإيداع حساب بعملة أخرى.
لفتح حساب بعملة ما  ،اتبع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اضغط عىل “.”Profile
3.3أسفل “ ،”Financialأنقر عىل “.”Currencies
4.4أنقر عىل رمز العملة التي تود التحويل إليها واملوجودة يف قامئة “.”Close/Open Balance
لتحويل األموال إىل عملة أخرى :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اضغط عىل رابط “ ”Transferيف مربع “.”Available Balance
3.3حدد رصيد وقيمة العملة .
4.4اخرت الحساب الذي تود إرسال املبلغ إليه ثم اضغط “.”Next
5.5راجع التفاصيل ثم اضغط “.”Confirm
إلرسال دفعة بعملة أخرى ،اتبع تلك الخطوات:
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اخرت“.”Send Money
3.3حدد بريدك اإللكرتوين.
4.4أدخل عنوان الربيد اإللكرتوين للمستلم .
5.5أدخل قيمة املبلغ .
6.6أنقر عىل رمز العملة.
7.7اخرت نوع عملية الرشاء .
8.8أدخل أي تفاصيل أخرى (اختياري) .
9.9اضغط عىل “.”Next
1010تحقق من البيانات ثم أدخل الرمز الرسي للمعاملة إلكامل املعاملة .
1111قم بتأكيد البيانات ثم اضغط .Confirm
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? Q : How does Multi-Currency work
Multi-Currency allows you to send and receive payments in other currencies. You can
add and remove currencies, transfer from one currency to another or change your
primary currency. If you need to close a currency balance, just transfer any remaining
funds from that currency balance to another.

س :كيف يعمل نظام العمالت املتعددةMulti-Currency؟

إن نظام العمالت املتعددة يسمح لك بإرسال واستقبال املدفوعات بعمالت متعددة  .وميكنك إضافة عمالت جديدة أو حذفها ،وأيضا ميكنك
التحويل من عملة أخرى أو تغيري عملتك األساسية .إذا كنت تريد إغالق حساب بعملة ما ،فقط قم بتحويل أي أموال متبقية من هذا الحساب
إىل آخر

خذ من النسيم رقته
ومن المسك رائحته
ومن الجبل ثباته
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Account Verification

التحقق من الحساب
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Q : What is Bank Account Confirmation (US and Canada) ?
First you will need to set up your bank account with AlertPay. Setting up your bank
account is simple and completed in two stages. First you must add your bank account
to your profile. You will then wait up to five business days to receive two micro deposit amounts in your bank account.
AlertPay will send you two micro deposit amounts to your bank account within five
business days. Once you receive the micro deposits, you will see a message waiting
for you in the “Message Center” when your deposits are sent. Simply click the status
and enter in your two micro deposit amounts to confirm your bank account.
The micro deposit amounts are under $0.15 each .

 (الواليات املتحدة وكندا)؟Bank Account Confirmation ما هو املقصود بتأكيد الحساب البنيك: س

 يجب عليك أوال. إن إعداد حسابك املرصيف بسيط وميكن إنجازه عىل مرحلتني. أوال ستحتاج إىل ربط حسابك املرصيف بحسابك يف األلريت باي
.إضافة حسابك املرصيف إىل ملفك الشخيص ثم تنتظر فرتة تصل إىل خمسة أيام عمل تستلم فيهم وديعتني صغريتني يف حسابك املرصيف
 سوف،  ومبجرد تلقيك للودائع الصغرية.وسوف يرسل لك ألريت باي قيمة الوديعتني الصغريين إىل حسابك املرصيف يف غضون خمسة أيام عمل
 وأدخل قيمة الوديعتنيstatus  بعد ذلك قم بالنقر عىل.” بعد إمتام عملية اإلرسالMessage Center“ »ترى رسالة يف انتظارك يف «مركز الرسائل
.لتأكيد حسابك املرصيف
. دوالر0.15 تبلغ قيمة الوديعة الصغرية أقل من
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Q : Where do I confirm micro deposits and credit card amounts ?
There are several places where you can do this. Through the Message Center in your
account overview as soon as you login to your account. You can also do this through
your “Profile” under the respective categories of “Bank Accounts”, “Credit Cards” or
“Verification”.

أين ميكنني تفعيل الودائع الصغرية ومبالغ بطاقة االئتامن؟: س

 يف حسابك مبجرد تسجيل الدخول إىلMessage Center » مثال من خالل «مركز الرسائل.هناك العديد من األماكن حيث ميكنك القيام بذلك
» Bank Accounts», «Credit Cards»» أسفل األشكال الخاصة لProfile« » وميكنك أيضا القيام بذلك من خالل «ملفك الشخيص.حسابك
.»Verification« أو
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Q : What if I don›t have a phone ?
If you reside in the US, you must complete the two remaining verification measures:
credit card validation and bank account confirmation. However, if you reside outside North America, you will have to complete either credit card validation or a bank

للتجارة اإللكترونية
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transfer/wire deposit.
Thank you for your understanding

ماذا لو كنت ال أمتلك هاتفا؟: س

 وإذا. تفعيل بطاقة االئتامن وتأكيد الحساب املرصيف:  فيجب عليك إكامل اثنني من تدابري التحقق املتبقية، إذا كنت تقيم يف الواليات املتحدة
. فسوف يتوجب عليك استكامل إما تفعيل بطاقة االئتامن أو التحويل البنيك،كنت تقيم خارج أمريكا الشاملية
شكرا لتفهمكم
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Q : How long does it take for account verification ?
Once you complete the necessary verification procedures, your account will be verified within five business days. However, it can take longer if we are experiencing a
high volume of verification requests.
Thank you for your understanding.

ما هي املدة املستغرقة لتفعيل الحساب؟: س

 فإنه ميكن أن يستغرق وقتا أطول حيث إن، ومع ذلك. فسيتم األمر يف غضون خمسة أيام عمل،مبجرد االنتهاء من إجراءات التحقق الالزمة
.طلبات التحقق لدينا كثرية جدا
.شكرا لتفهمكم
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Q : Ihave been waiting to get verified for so long. What about me ?
We apologize for the inconvenience, but you will have to conform to the new procedures, which are by far way easier and faster now. We will not be reviewing any more
documents.
Members in the United States must complete TWO of three new procedures:
• Bank Account Confirmation
• Credit Card Validation
• Phone Validation (mobile and land lines only)
Members outside of North America must complete ONE of the following three options:
Option A: Bank transfer/wire deposit
Option B: Credit card validation
OR
Option C: Phone validation AND check withdrawal
The new procedures will only take up to 5 business days to complete!
Thank you for your understanding.
للتجارة اإللكترونية
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س :كنت يف انتظار الحصول عىل التحقق لفرتة طويلة  ،ماذا عىل أن أفعل؟؟

نعتذر عن اإلزعاج ،ولكن من الرضوري أن تتبع اإلجراءات املطلوبة ،والتي سوف تكون أسهل وأرسع عىل املدى البعيد.وبذلك لن نكون يف
حاجة إىل مراجعة مزيد من الوثائق .
يجب عىل األعضاء يف الواليات املتحدة إمتام اثنني من ثالثة إجراءات جديدة :
* تأكيد الحساب املرصيف.
* التحقق من البطاقة االئتامنية.
* التحقق من الهاتف (املحمول والخطوط األرضية فقط).
بالنسبة لألعضاء من خارج أمريكا الشاملية فيجب عليهم إمتام أحد اإلجراءات الثالثة التالية :
 – 1التحويل البنيك  /الحوالة البنكية .
 - 2التحقق من بطاقة االئتامن.
أو
 – 3التحقق من الهاتف والسحب.
وسوف تستغرق هذه اإلجراءات الجديدة فرتة تصل إىل  5أيام عمل حتى يتم االنتهاء منها.
شكرا لتفهمكم.شكرا لتفهمكم.
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? )Q: How do I become verified (US
There are three ways to verify your account: bank account confirmation, credit card
validation and phone validation.
If you have a Business account, you will also have to submit proof of ownership for
your business, such as any of the following:
• Article of Incorporation
• General Business Registration
• Certificate of Good Standing
• Doing Business As
• Tax Registration
To start the verification process, just follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Under “Profile”, click on “Personal”.
3. Select “Verification”.
4. Complete as many verification procedures as specified on the page.
5. If you have a Business account, you must also submit a proof of ownership for your
business.

س :كيف أصبح عضوا امريكيا معتمدا؟
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* إثبات التأسيس.
* السجل التجاري العام.
* شهادة الجودة.
* مامرسة األعامل التجارية .
* رضيبة التسجيل.
لبدء عملية التحقق ،اتبع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2أسفل “ ، ”Profileثم أنقر عىل “.”Personal
3.3اضغط عىل “.”Verification
4.4أكمل إجراءات التحقق عىل النحو املحدد يف الصفحة.
5.5إذا كان لديك حسابا تجاريا ،يجب أن تقدم إثبات ملكيتك لهذا الحساب .
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Q : What is bank transfer/wire deposit verification (outside North
? )America
This verification method allows you to deposit money into your AlertPay account by
bank transfer or bank wire. All you have to do is follow these steps to get started:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Personal”, click on “Verification”.
4. Select bank transfer or bank wire from the list of options.
5. Follow the instructions to add your bank for verification purposes.
Please note that once you add your bank account, you can use it for subsequent deposits without having to add the information again. Bank transfers are completed in
3-5 business days and bank wires in 2 business days. Furthermore, you must deposit
a minimum of $50.00 USD (or equivalent) for verification.

س :ما هو تفعيل التحويل  /اإليداع البنيك (خارج أمريكا الشاملية )؟

إن هذه الطريقة تتيح لك إيداع األموال يف حسابك يف ألريت باي عن طريق التحويل املرصيف أو الحوالة البنكية.
إليك خطوات ذلك :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اضغط عىل “. ”Profile
3.3أسفل “ ،”Personalأنقر“.”Verification
4.4اخرت التحويل البنيك أو الحوالة البنكية من قامئة الخيارات .
5.5اتبع التعليامت إلضافة البنك الذي تتعامل معه إلمتام التحقق .
يرجى مالحظة أنه مبجرد إضافة حسابك املرصيف ،ميكنك استخدامه كلام أردت اإليداع دون الحاجة إلضافة املعلومات مرة أخرى .ويرجى العلم
بأن التحويالت البنكية تتم يف غضون من  3إىل  5أيام عمل وتتم الحوالة البنكية يف غضون يومني .عالوة عىل ذلك يجب إيداع ما ال يقل عن
 50دوالر (أو ما يعادل هذه القيمة) إلمتام عملية التحقق .

d

111

سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية

d

عرب مول

للتجارة اإللكترونية

WWW.3RBMALL.NET

؟... انت تسأل
واليرت باى يجيب
133
Q : Why should I become verified ?
Verification enhances the security of our network and maintains our compliance with
anti-money laundering and anti-terrorist funding legislation.
Verification of an AlertPay Personal Starter or Personal Pro account is necessary if
you would like to lift the limits on transactions. Although you do not need to be verified to receive funds, we can ask you to verify your AlertPay account at any time if
you want to deposit, withdraw or send money without limitation.
Verification is required for all Business account holders. If you wish you deposit,
withdraw and send money, you will have to verify your AlertPay account. You may
also need to become verified if you require a password reset or wish to change your
country of residence as it appears in your AlertPay account.
If you would like to become verified, please login to your AlertPay account and click
on “Become AlertPay Verified” in the “Message Center”. This will provide you with
information on required documents and available submission methods

ملاذا يجب أن يتم التحقق مني؟: س

 أيضا.إن عملية التحقق تعزز من قدرتنا عىل تأمني وحامية شبكتنا وتحافظ عىل قدرتنا عىل مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب
 أمر رضوري إذا كنت ترغب يف رفعPersonal Pro  أو الشخيص املتقدم،Personal Starter التحقق من حسابات ألريت باي الشخيص املبتدئ
 لكنك حتام ستحتاج إليها إذا،  وعىل الرغم من أنك ال تحتاج عملية التحقق هذه إذا ما أردت استقبال األموال.القيود املفروضة عىل املعامالت
. اإليداع أو إرسال األموال بدون أي قيود، ما أردت القيام بعمليات السحب
 فسوف يتعني عليك إمتام، سحب وإرسال األموال،  إذا كنت ترغب يف إيداع.ونشري إىل أن هذا األمر مطلوب من كل ماليك الحسابات التجارية
 قد تحتاج أيضا إىل التحقق إذا كنت تود إعادة تعيني كلمة املرور أو إذا ما أردت.عملية التحقق هذه للتحقق من حسابك يف األلريت باي
.العيش يف بلد آخر كام يظهر يف حساب األلريت باي الخاص بك
 فريجى تسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي ثم أنقر عىل،إذا كنت ترغب يف أن تصبح عضوا معتمدا
. وسوف يوفر لك هذا األمر البيانات املطلوبة والخدمات املتاحة.»Message Center« »» يف «مركز الرسائلBecome AlertPay Verified«

للتجارة اإللكترونية

d

d

عرب مول

WWW.3RBMALL.NET

سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية

112

؟... انت تسأل
واليرت باى يجيب
134
Q : What is phone validation for account verification ?
To validate your phone number, you will be prompted to choose a phone number
listed in your account. You will also be given the option of adding a new number. After
choosing or adding a phone number, select “Request validation code” and you will
receive an automated phone call or text message with a validation code; you must
enter the code in the provided field in your AlertPay account.
Please note that we are not responsible for any texting fees your phone company
might charge you.
Thank you for your understanding.

ماذا يقصد بتفعيل الهاتف للتحقق من الحساب؟: س

 وبعد اختيار. وميكنك أيضا أن تضيف رقام آخر. سيطلب منك اختيار رقم للهاتف من القامئة املوجودة يف حسابك،لتفعيل الهاتف الخاص بك
” وسوف تتلقى مكاملة هاتفية أو رسالة نصية تحتوي عىل رمز التفعيل؛ الذي يتوجبRequest validation code“ اخرت،أو إضافة رقم الهاتف
.عليك إدخاله يف املكان الخاص به يف حسابك يف ألريت باي
. يرجى مالحظة أننا لسنا مسئولني عن أي رسوم للرسائل النصية
شكرا لتفهمكم

135
Q : Verification for Canadian Personal accounts ?
If you have a Personal Starter or Pro account, you can verify your AlertPay account
for additional security and to lift sending, receiving, depositing and withdrawal limits.
You will be required to choose two of the three following options to verify your AlertPay account:
• Add and confirm a bank account.
• Credit File Confirmation (this will not affect your credit in any way).
• Submit an Attestation confirming your identity.

للتجارة اإللكترونية
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التحقق من الحسابات الكندية الشخصية؟: س
 فيمكنك تأكيد حسابك يف ألريت باي لتحصل عىل مزيد من الحامية، Pro  أو متقدم، Personal Starter إذا كان لديك حساب شخيص مبتدئ
. سحب وإيداع األموال،لحسابك وليك تتحرر من قيود إرسال
: سوف يطلب منك اختيار خيارين من ثالثة لتفعيل حسابك يف ألريت باي
. •إضافة وتأكيد الحساب البنيك
. )•تأكيد ملف االئتامن (وهذا لن يؤثر عىل رصيدك يف كل األحوال
. •إرسال شهادة تثبت هويتك
Personal  فإن أصحاب الحسابات الشخصية،بغض النظر عن التحقق من الحساب
 يرجى االطالع. دوالر شهريا بدون أي رسوم400 ميكن لهم تلقي أموال مبعدلStarter
.Account Types page عىل صفحة أنواع الحسابات لدينا ملزيد من املعلومات
.شكرا لتعاونكم معنا
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Q : How do I know when I›m verified ?
To find out if your account is verified, you will not only receive an email notification,
but you will also see your new status in your AlertPay account.
When you log in, you will see your account name in green on the first page. It will
read either Personal Starter Verified, Personal Pro Verified or Business Verified, depending on your account type.
Also, if you go into the verification section of your account (through “Profile”), you
will see a message in green that reads “Congratulations! Your AlertPay account has
been successfully verified.”
Thank you for your understanding.

كيف يل أن أعرف أنه قد تم التحقق من حسايب؟: س
. يف ألريت باي وأيضا سوف يتم إرسال رسالة بريدية إليك بذلكstatus ميكنك معرفة ذلك من خالل حالتك
: وسوف تجد أحد هذه األسامء حسب نوع حسابك. سوف ترى اسم حسابك باللون األخرض يف الصفحة األوىل، عندما تقوم بتسجيل الدخول
. Business Verified  أوPersonal Pro Verified  أوPersonal Starter Verified إما
 سوف تجد رسالة باللون،)»Profile« أيضا إذا انتقلت إىل قسم التحقق إذا ذهبت إىل قسم التحقق يف حسابك (من خالل ملفك الشخيص
.».Congratulations! Your AlertPay account has been successfully verified« »األخرض يف انتظارك محتواها «تهانينا
. شكرا لتفهمكم
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Q : What is account verification ?
Account verification is our way to get to know you better. It enhances the security of
your AlertPay account and our network and will allow you to send, deposit and withdraw more money than if your account were unverified.
للتجارة اإللكترونية
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With a verified account, you will also enjoy uninterrupted and faster transactions.

ما هو املقصود بالتحقق من الحساب؟: س
 وأيضا توفر مزيدا من احلماية حلسابك في أليرت باي، إن عملية التحقق من احلساب هي طريقتنا كي نعرفك أكثر
. إيداع وسحب أموال أكثر مما لو كان احلساب غير متحققا منه، ولشبكتنا وتتيح لك إرسال
 سوف تستمتع بإجراء املعامالت دون انقطاع وبطريقة أسرع وأسهل،أيضا مع هذا احلساب الذي مت التحقق منه

138
Q : What is credit card validation ?
For some Visa/MasterCard validation attempts, we send $0.01 to your credit card.
A six-digit credit card validation code will also appear on your credit card statement
next to the micro deposit. After you submit this code to AlertPay, your limit will be
automatically increased.
For American Express and some Visa/MasterCard validation attempts, we will charge
your card an amount between $1.00-2.00. When this charge appears on your credit
card statement, you must confirm the exact amount in your AlertPay account; afterward, you will be refunded for the charge in your AlertPay account.
Please note that you will not receive a validation code for AmEx credit card validation.
Thank you for your understanding.

ماذا يقصد بالتحقق من بطاقة االئتامن؟: س
 وسوف يظهر كود تفعيل للبطاقة مكون. دوالر إىل بطاقة االئتامن لديك0.01 فنحن نرسل، ) ماسرت كارت/بالنسبة للتحقق من كل من (الفيزا
. فسوف يتم زيادة الحد املسموح به لك تلقائيا، بعد تقديم هذا الرمز أللريت باي.من ستة أرقام يف كشف حساب البطاقة إىل جانب الوديعة
 وعندما يظهر هذا املبلغ يف، دوالر2.00  إىل1.00  فسوف نقوم بشحن بطاقتك مببلغ يرتاوح من،وبالنسبة ألمريكان إكسربيس و املاسرت كارد
 سوف يتم إعادة املال الذي تم شحنه،عليك أن تتأكد من املبلغ املحدد يف حسابك يف األلريت باي؛ بعد ذلك، كشف حساب بطاقتك االئتامنية
.يف حسابك يف ألريت باي
. Amex يرجى مالحظة أنه ال ميكن الحصول عىل رمز التحقق لبطاقة االئتامن
شكرا لتفهمكم

139
Q : What if I don’t have a mobile phone or a credit card (outside North
America) ?
If you do not have either of these, you can verify your AlertPay account by bank
transfer/wire deposit. If you are in one of the countries in which we validate phone
numbers by phone call rather than text message, you will be able to verify your account by phone
للتجارة اإللكترونية
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Keep in mind that some of you will still be able to use your account, but there will be
some limits of the amount of money you can send, deposit and withdraw.
Thank you for your understanding

ماذا لو مل يكن لدي هاتفا أو بطاقة ائتامن (خارج أمريكا الشاملية)؟: س
 فيمكنك تأكيد حسابك في أليرت باي عن طريق التحويل البنكي أو إيداع، إذا لم يكن لديك هاتفا أو بطاقة ائتمان
 وإذا كنت تقيم في إحدى الدول التي نتأكد فيها من صحة أرقام الهاتف عن طريق مكاملة تليفونية.حوالة بنكية
. فسوف يكون مبقدورك تأكيد حسابك عن طريق الهاتف،بدال من الرسائل النصية
شكرا لتفهمكم
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Q : Verification for Business accounts ?
If you have a Business account, you are required to submit verification documents
before you can deposit, send, or withdraw funds to comply with Canada’s Proceeds
of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations (PCMLTFA governed by FINTRAC), and PATRIOT ACT (governed by FINCEN).
You are still able to receive payments, but you will not be able to send money or
withdraw your funds until your account is verified.
To verify your business, you must submit one of the following business documents:
• Article of Incorporation
• General Business Registration
• Certificate of Good Standing
• Doing Business As
• Tax Registration
You will also have to complete the following verification measures, based on your
country:
CANADA
You will have to complete TWO of the following:
• Credit File Confirmation
• Bank Account Verification
• Signed Attestation and Supporting Documents
US
You will have to complete TWO of the following:
• Bank Account Confirmation
• Credit Card Validation
للتجارة اإللكترونية
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)• Phone Validation (landlines and mobile phones only
)INTERNATIONAL (outside North America
You will have to complete ONE of the following:
• Option A: bank transfer/wire deposit
• Option B: credit card validation
• Option C: phone validation AND check withdrawal.
To start the verification process, just follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Under “Profile”, click on “Personal”.
3. Select “Verification”.
4. Complete as many verification procedures as specified on the page.
5. If you have a Business account, you must also submit a proof of ownership for your
business.

س :التحقق من الحسابات التجارية؟
إذا كان لديك حسابا تجاريا ،فعليك إمتام بعض إجراءات التحقق قبل أن تتمكن من إيداع ،إرسال أو سحب األموال  ،امتثاال للقوانني الكندية
يف التي تشدد أمور غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
ال يزال ميكنك تلقي املدفوعات ،لكنك لن تكون قادرا عىل إرسال أو سحب األموال حتى تتم عملية التحقق من حسابك.
للتحقق من حسابك  ،عليك أوال أن تقدم إحدى هذه الوثائق التالية:
* إثبات التأسيس.
* التسجيل التجاري العام.
* شهادة الجودة.
* مامرسة األعامل التجارية .
* رضيبة التسجيل.
الزال عليك إمتام بعض اإلجراءات تبعا للدولة التي تنتمي إليها:
كندا:
عليك إمتام اثنني من اإلجراءات التالية:
* تأكيد ملف االئتامن.
* التحقق من الحساب املرصيف.
* شهادة موقعة واملستندات الداعمة.
الواليات املتحدة:
عليك إمتام اثنني من اإلجراءات التالية:
* تأكيد الحساب املرصيف.
* التحقق من البطاقة االئتامنية.
* التحقق من الهاتف ( املحمول والخطوط األرضية فقط ) .
عىل مستوى العامل (خارج أمريكا الشاملية):
عليك إمتام أحد اإلجراءات التالية:
 – 1اإليداع عن طريق التحويل أو الحوالة البنكية .
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. التحقق من بطاقة االئتامن- 2
. – التحقق من الهاتف3
:  اتبع الخطوات التالية، لبدء عملية التحقق
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Personal“  اضغط عىل،”Profile“ أسفل2.2
.”Verification“ اخرت3.3
. أكمل إجراءات التحقق عىل النحو املطلوب منك4.4
.  يجب عليك إثبات ملكيتك للعمل التجاري، إذا كان لديك حسابا تجاريا5.5

141
Q : Is verification necessary to add, withdraw or transfer funds ?
AlertPay is a Canadian Registered Corporation and a United States Registered Corporation that complies with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of
Canada (FINTRAC) and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
To maintain compliance with these governmental organizations, we are required to
get to know you better, and verification makes this possible. If you have a Personal
Starter or Pro account, you can still add, withdraw and transfer a limited amount of
funds, but you must get verified when it is requested of you. Business accounts must
get verified to deposit, withdraw and send money.
Thank you for your understanding.

هل يعد التحقق رضوريا إلضافة و سحب أو تحويل األموال؟: س
)FINTRAC( أن ألريت باي رشكة كندية معتمدة وأيضا رشكة أمريكية معتمدة ولذلك فإننا نتبع مركز تحليل القرارات واملعامالت املالية يف كندا
.)FinCEN( ومنتثل للقوانني الكندية واألمريكية من أخد كافة االحتياطات ضد جرائم غسل األموال
. فيتعني علينا التعرف عليك بشكل أفضل وذلك عن طريق عملية التحقق املذكورة آنفا،وليك نحافظ عىل االمتثال لهذه املنظامت الحكومية
، وسحب وتحويل كمية محدودة من األموال،  فيمكنك إضافة، Pro أو حساب شخيص متقدمPersonal Starterإذا كان لديك حساب شخيص
 وذلك يعني أنه عىل أصحاب الحسابات التجارية إمتام عملية التحقق.ولكن إذا ما طلب منك إمتام عملية التحقق فعليك أن تستجيب لذلك
. يك ميكنهم إيداع وسحب وإرسال األموال
شكرا لتفهمكم
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Q : Can I change my credit card’s currency ?
You can make online purchases in nine currencies — USD, EUR, GBP, CAD, CHF, SEK,
HKD, DKK and NOK — and save money on currency exchange. You can easily select your currency of choice at the point of purchase or when using the Send Money
feature:
1. During checkout or Send Money, select “Use my credit card”, under “Method of

للتجارة اإللكترونية

d

d

عرب مول

WWW.3RBMALL.NET

سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية

118

انت تسأل ...؟
واليرت باى يجيب
Payment”.
2. Select your Visa or MasterCard. This feature does not support American Express.
3. Select “Edit the currency of your credit card”.
4. Click on “Update”.
5. You will be re-directed to checkout or Send Money to complete your transaction.
Thank you for your understanding.

س :هل ميكنني تغيري عملة بطاقة االئتامن لدي؟
ميكنك أن تقوم بإجراء عمليات الرشاء بواسطة تسع عمالت (اليورو ،الجنيه اإلسرتليني  ،الدوالر الكندي  ،الفرنك السويرسي  ،الكرونة سويدية،
دوالر هونغ كونج ،و الكرونة الدامنركية و الكرونة الرنويجية)  ،وتوفري املال لتحويل العمالت .ميكنك بسهولة تحديد العملة التي تود التعامل
بها عند نقطة الرشاء أو عند استخدام خاصية إرسال املال :Send Money feature
إليك الخطوات:
1.1عند إرسال املال ،اخرت “ ،”Use my credit cardأسفل “.”Method of Payment
2.2حدد الفيزا أو املاسرت كارد الخاصة بك .هذه الخاصية ال تدعم أمريكان إكسربيس.
3.3اخرت “.”Edit the currency of your credit card
4.4أنقر عىل “.”Update
5.5سوف يتم توجيهك إىل نقطة الخروج أو إىل  Send Moneyإلكامل املعاملة .
شكرا لتفهمكم .
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? Q : Which currencies are available for credit card spending
You can choose to be billed in USD, GBP, EUR, CAD, CHF, HKD, NOK, SEK, and DKK.
This way you can save money on costly currency conversion fees.
Thank you for your understanding.

س :ما هي العمالت املتاحة لبطاقة االئتامن؟
ميكنك أن تختار من بني عمالت الفواتري التي ترسل إليك (الدوالر األمرييك  ،الجنيه اإلسرتليني  ،اليورو  ،الدوالر الكندي  ،الفرنك السويرسي
 ،دوالر هونغ كونج ،الكرونة الرنويجية ،الكرونة سويدية ،الكرونة الدمنركية) .وبهذه الطريقة ميكنك توفري تكاليف ورسوم تحويل العمالت.
شكرا لتفهمكم .
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? Q : How do I edit my credit card currency
To edit your credit card’s currency, simply follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. In your “Profile”, select “Credit Cards” under “Financial”.
3. When you see your credit card details, just select the pencil icon to edit the cur-

d

119

سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية

d

عرب مول

للتجارة اإللكترونية

WWW.3RBMALL.NET

انت تسأل ...؟
واليرت باى يجيب
rency of your credit card(s).
Thank you for your understanding.

س :كيف أقوم بتغيري العملة املستخدمة يف بطاقة االئتامن لدي؟
إليك الخطوات:
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
2.2اخرت “ ”Credit Cardsيف “ ”Profileأسفل “. ”Financial
3.3عندما ترى تفاصيل بطاقة االئتامن الخاصة بك ،ما عليك سوى اختيار رمز القلم لتحرير عملة بطاقة االئتامن الخاصة بك .
شكرا لتفهمكم .
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Q : I am not an AlertPay member, can I still make a purchase from the
? merchant›s website with my credit card
Yes, you can! Simply do the following to make your credit card payment at a seller’s
website.
1. Enter the purchase details.
Please note that you
2. Enter your credit card details.
must choose “credit
3. Enter a valid email address.
card” as your source of
!4. Payment will be sent immediately
funds.
We will create an AlertPay account for you
and send you a confirmation email.

س :أنا لست عضوا يف ألريت باي ،فهل ميكنني رشاء منتج من موقع التاجر عن طريق بطاقة االئتامن لدي؟
نعم تستطيع ! ببساطة اتبع ما ييل للدفع ببطاقة االئتامن الخاصة بك عىل موقع البائع .
1.1أدخل بيانات عملية الرشاء.
2.2أدخل بيانات بطاقة االئتامن .
3.3أدخل الربيد إلكرتوين .
4.4سوف يتم إرسال الدفع فورا ! ونحن بدورنا سوف ننشئ لك حسابا يف ألريت باي ونرسل لك رسالة للتفعيل.

يرجى مالحظة أنه يجب عليك اختيار
«بطاقة االئتامن» “، ”credit card
كطريقتك يف الدفع .
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Q : How to disable phone validation ?
To disable phone validation, just follow these simple steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Under “Profile”, click on “Financial”.
3. Select “Payment Preferences” and make the necessary changes.
Please note that phone validation has a 97% success rate and protects all
sellers from fraud which can be injurious to your business. Although you
have the option to disable it, we highly recommend that you take advantage of this effective tool.

كيف أقوم بتعطيل التحقق من الهاتف؟: س
: إليك الخطوات
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.»Financial«  أنقر عىل،»Profile« أسفل2.2
.  ثم قم بإجراء التعديالت الرضورية، »Payment Preferences« اخرت3.3
 ويحمي جميع البائعني٪97 يرجى مالحظة أن معدل نجاح إمتام التحقق عن طريق الهاتف يبلغ نسبة
 فإننا، وبالرغم من أن لديك الخيار لتعطيله.من التعرض ألساليب الغش واالحتيال التي قد ترض بالعمل
.نويص باالستفادة من هذه الخدمة

147
Q : How can I use my credit card ?
Credit cards are only used to send money or make a payment. Adding funds by
credit card is not available at this time.

كيف أستخدم بطاقة االئتامن الخاصة يب؟: س
إن بطاقات االئتامن تستخدم فقط إلرسال األموال أو يف إجراء عمليات الدفع حيث إن خدمة إضافة األموال عن طريق بطاقة االئتامن غري
. متوفرة يف هذا الوقت
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? Q : How many credit cards can I add to my account
You can add a maximum of five credit cards to your AlertPay account, including
those you have deleted from your account. Please note that you can only have a total
of three active credit cards in your AlertPay account. If you delete them, you can only
add up to two more credit cards to your account.

س :كم عدد بطاقات االئتامن التي ميكنني إضافتها إىل حسايب؟
ميكنك إضافة حتى خمس بطاقات ائتامن كحد أقىص للحساب الخاص بك ،مبا فيهم تلك التي قمت بحذفها من حسابك .و يرجى مالحظة أنه
ميكنك امتالك فقط حتى ثالثة بطاقات ائتامن نشطة يف حسابك الخاص .إذا قمت بحذفهم  ،ميكنك إضافة فقط اثنني من بطاقات االئتامن
يف حسابك.

149
Please note that if
you want to accept
credit card payments
through a website,
you must complete a
website review.

? Q : Which account types accept credit card payments
Only Personal Pro Verified and Business Verified account
holders can accept credit card payments.

س :ما هي أنواع الحسابات التي تقبل املدفوعات عن طريق بطاقة االئتامن؟
ميكن قبول املدفوعات عن طريق بطاقة االئتامن فقط ألصحاب الحسابات الشخصية
برو  Personal Proوأصحاب الحسابات التجارية . Business

يرجى مالحظة أنه إذا كنت
ترغب يف قبول مدفوعات
بطاقات االئتامن من خالل
موقع إلكرتوين ،فيجب عليك أن
تستكمل استعراض املوقع أوال.

150

? Q : What types of cards do we accept
We accept Visa, MasterCard and American Express, as well as debit cards issued by
Visa or MasterCard. For those of you with access to the AlertPay PrePaid Card, you
may also use your card to deposit and withdraw funds from your AlertPay account..

س :ما هي أنواع البطاقات التي نقبل التعامل بها؟
نحن نقبل التعامل عن طريق الفيزا ،و املاسرت كارد وأمريكان إكسربيس ،فضال عن بطاقات السحب اآليل التي تصدرها فيزا أو ماسرت كارد.
وللذين يتعاملون مع ألريت باي عن طريق بطاقة الدفع املسبق ،وميكنك أيضا استخدام بطاقتك لإليداع وسحب األموال من حسابك يف ألريت
باي
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Q : Can I cancel my credit card transaction ?
You cannot cancel your credit card transaction. Credit cards are automated and the
processing occurs immediately. The funds become available to you immediately
leaving no opportunity for cancellation. If you would like a refund for a credit card
transaction, you must contact the seller.

هل ميكنني إلغاء املعاملة التي أقوم بإجرائها عن طريق بطاقة االئتامن؟: س
 وإذا كنت ترغب يف اسرتداد املال ملعاملة قمت. فإن األموال تصبح متاحة يف الحال وما من فرصة لإللغاء. ال ميكنك إلغاء معاملة بطاقة االئتامن
 فيجب عليك االتصال بالبائع،بإجرائها عن طريق بطاقة االئتامن

152
Q : How do I add a credit card to my account ?
To add a credit card, just follow these instructions:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Credit Cards”.
4. Enter in your credit card details and click on “Next”.
5. Check the box to agree to the terms and conditions.
6. Click on “Finish”.
Your credit card has been added successfully.

كيف أقوم بإضافة بطاقة ائتامن إىل حسايب؟: س
: إليك الخطوات
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
”Profile“ اضغط عىل2.2
.”Credit Cards“  أنقر عىل،”Financial“ أسفل3.3
.”Next“ أدخل بيانات بطاقتك االئتامنية ثم اضغط4.4
. املوافقة عىل الرشوط املوجودة يف املربع5.5
.”Finish“ اضغط6.6
. تم إضافة بطاقتك االئتامنية بنجاح
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Q :How do I send money using a credit card ?
You can use your credit card to send funds to friends, family and sellers. To do this,
you must login to your AlertPay account and add your credit card to your profile
information. Once your credit card has been added to your profile, you can use it to
send money.
A. Follow these steps to send money if you have already added a credit card to your
AlertPay account:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Send Money”.
3. Enter payment details, including the receiver’s email address, amount and purchase type and click on “Next”.
4. Verify information and select shipping address, if applicable.
5. Choose method of payment. Check the “Use my credit card” box and select your
credit card.
6. Enter your Transaction PIN and click on “Send”.
Your payment has been sent successfully.
B. If you have not already added a credit card to your AlertPay account, follow these
steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, click on “Credit Cards”.
4. Enter credit card details and click on “Next”.
5. Verify details and check box to agree to “Terms and Conditions”.
6. Click on “Finish”.

كيف أقوم بإرسال املال باستخدام البطاقة االئتامنية؟: س
 يجب عليك أوال تسجيل الدخول إىل، للقيام بذلك.ميكنك استخدام بطاقتك االئتامنية إلرسال األموال إىل عائالتك وأصدقائك وإىل البائعني
 ميكنك استخدامها،  ومبجرد إضافة بطاقتك االئتامنية.حسابك يف ألريت باي ثم إضافة بطاقة االئتامن الخاصة بك إىل ملف بياناتك الشخصية
. يف إرسال األموال
: أ ) اتبع الخطوات التالية إلرسال األموال إذا كانت بطاقتك االئتامنية مضافة إىل حسابك يف ألريت باي
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Send Money“ اضغط عىل2.2
.”Next“  ثم اضغط عىل،  قيمة ونوع عملية الرشاء، مبا فيها الربيد اإللكرتوين للمستلم، أدخل بيانات الدفع3.3
.تحقق من البيانات وحدد عنوان الشحن إن أمكن4.4
.” وحدد بطاقتك االئتامنيةUse my credit card“  ثم تأكد من مربع، اخرت طريقة الدفع5.5
للتجارة اإللكترونية
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6.6أدخل الرمز الرسي للمعاملة ثم اضغط “.”Send
تم إرسال دفعتك بنجاح .
ب) إذا كنت مل تضف بطاقتك االئتامنية بعد يف حسابك يف ألريت باي  ،فقط اتبع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اضغط عىل “.”Profile
3.3أسفل “ ، ”Financialأنقر عىل “.”Credit Cards
4.4أدخل بيانات بطاقة االئتامن ثم اضغط “.”Next
5.5قم بتأكيد البيانات ووافق عىل الرشوط واألحكام “.”Terms and Conditions
6.6اضغط “.”Finish

من عاش بوجهين
مات ال وجه له
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Q : Where can I see the list of people I referred to AlertPay ?
Please follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Select the “Earn Money”.
3. Click on “Referrals”.
4. Your list of referrals will be displayed.

أين أجد قامئة املشرتكني من خاليل يف ألريت باي؟: س
:إليك الخطوات
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
. ”Earn Money“ اخرت2.2
.”Referrals“ اضغط عىل3.3
. سيتم عرض قامئة املشرتكني4.4

155
Q : Where can I find AlertPay banners for referrals ?
Follow these steps to find the banner code:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Earn Money”.
3. Click on “Banner Code”.
4. Copy the link code for the banner you want and paste it in your HTML page(s).
When people click on your banner and open an AlertPay account, they will be added
to your list of referrals.

أين أجد رموز املشرتكني يف ألريت باي؟: س
: إليك الخطوات
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Earn Money“ اضغط عىل2.2
.”Banner Code“ أنقر عىل3.3
 وعندما يقوم األشخاص بالضغط عىل الرابط ويقوموا بفتح حساب ألريت، لديكHTML انسخ هذا الكود والصقه يف صفحة أو صفحات4.4
.  سيتم إضافة هؤالء األشخاص يف قامئة املشرتكني من خاللك،باي

للتجارة اإللكترونية
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Q : What are the qualifying rules for the referral program ?
You are paid $5 USD for each referral. After the tenth person, you will receive $10
USD per referral. You will receive your reward money when your referrals sign up for
a Personal Pro or Business account using your referral link and transact at least $250
USD. Once they fulfill these qualifications, you will be paid in your AlertPay account
within 10 business days.
Please note that self-referrals or referrals from the same IP address will not be
rewarded.

ما هي قواعد برنامج اإلحالة؟: س
 دوالر عىل كل شخص يقوم بالتسجيل10  بعد الشخص العارش سوف تتلقى.  دوالر عىل كل شخص يقوم بالتسجيل من خاللك5 نحن ندفع لك
Business  أو تجاريةPersonal Pro  وسوف تتلقى أموالك عندما يقوم املشرتكون من خاللك بالتسجيل لحسابات شخصية برو. من خاللك
 بعد إمتام كل هذه اإلجراءات ميكنك تلقي األموال. دوالر لكل معاملة250 باستخدام رابط اإلحالة الذي قمت بعمله وسوف تتلقى عىل األقل
. أيام عمل10 يف غضون

157
Q : How do you calculate the foreign exchange fee ?
Our foreign exchange rate includes a %2.5 spread above the wholesale exchange rate
at which we buy our foreign currency. Exchange rates are adjusted regularly. The rates
quoted are based on the mid-market rate at a specific set time during the day plus %2.5.

كيف يتم احتساب عمولة رصف العمالت األجنبية؟: س

 ويتم تعديل أسعار الرصف بشكل منتظم. فوق سعر الرصف اإلجاميل حيث نشرتي عملتنا األجنبية%2.5يبلغ سعر رصف العمالت األجنبية لدينا
. %2.5 وتعتمد معدالت األسعار عىل معدل منتصف سعر السوق يف وقت محدد خالل اليوم باإلضافة إىل

158
Q : What are the fees to request money ?
There is no fee to request money.

كم تبلغ رسوم طلب املال؟: س
.ال توجد أي رسوم عىل طلب املال

للتجارة اإللكترونية
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Q : What are the fees to withdraw funds ?
Please visit our Fees page for more information
https://www.alertpay.com/en/fees.aspx

كم تبلغ رسوم سحب املال؟: س
https://www.alertpay.com/en/fees.aspx

يرجى زيارة صفحة الرسوم لدينا ملزيد من املعلومات بهذا الشأن

160
Q : Is there a fee for sending a bank wire ?
The fee for a bank wire is 20.00$ USD. This amount must be added to the amount you are
sending.

هل هناك رسوم عىل إرسال الحوالة البنيك؟: س
 ويجب إضافة هذا املبلغ إىل املبلغ املرسل. دوالر20 تبلغ رسوم الحوالة البنكية

161
Q : Who pays the fee if I make a payment using a credit card ?
The person who is receiving the credit card payment will be charged the receiving fee.

من يتحمل الرسوم عندما أقوم بالدفع عن طريق بطاقة االئتامن؟: س
.الشخص املستلم هو الذي يتحمل رسوم االستالم

162
Q : Is there a fee to open an AlertPay account ?
Opening an account is absolutely free. Fees are charged upon receiving funds to your
AlertPay account. nal Starter Persoaccount holders do not pay receiving fees on up to
400$ a month.

هل يوجد رسوم عىل فتح حساب يف ألريت باي؟: س

 وللعلم فإن أصحاب الحساب الشخيص املبتديء. ويتم فرض الرسوم عند استالم األموال إىل حسابك.إن فتح حساب يف ألريت باي مجان متاما
. دوالر يف الشهر400  ال يتحملون رسوم استالم أكرث منPersonal Starter

للتجارة اإللكترونية
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Q : Are there any fees to deposit funds ?
If your bank is located outside of Canada/US, there are applicable fees for deposits. Click
on the following link for more information: https://www.alertpay.com/en/fees.aspx
Please choose your country from the drop-down menu.

هل هناك أي رسوم عىل إيداع األموال؟: س
 وملزيد من املعلومات اضغط عىل الرابط.  يتم احتساب رسوم عىل اإليداع،إذا كان البنك الذي تتعامل معه يقع خارج الواليات املتحدة أو كندا
https://www.alertpay.com/en/fees.aspx :التايل
يرجى تحديد الدولة التي تنتمي إليها من القامئة

164
Q : What is the fee for a check withdrawal ?
The fee for a check withdrawal is 4.00$ USD. All checks are sent by regular mail so it will
take about 1 to 3 weeks to reach you. Checks are sent in USD, so ensure your local bank
accepts checks from a US bank account and then verify the clearing time for this type
of check. Please note: Checks are issued to the name and address that appear on your
AlertPay profile.

كم تبلغ رسوم السحب عن طريق الشيك؟: س
علام بأن،  أسابيع حتى يصلك3  إىل1  يتم إرسال جميع الشيكات بالربيد العادي لذا فإنه يستغرق من.  دوالر4 رسوم السحب بالشيك هي
 لذلك تأكد من أن البنك الذي تتعامل معه يقبل تلك النوعية من الشيكات التي ترسل من البنوك،الشيكات ترسل بعملة الدوالر األمرييك
 أنه يتم إرسال الشيكات إىل االسم والعنوان الذي يظهر يف ملفك الخاص: يرجى مالحظة.األمريكية وبعد ذلك تحقق من فرتة سداد هذا الشيك
.يف ألريت باي

165
Q : What are the fees for credit card payments ?
Fees are applied to the receiver of the credit card payments. The fee for receiving a
credit card payment is 0.25$ + % 5.00 USD, or 0.59$ + % 6.40 USD, depending on if the seller is
selling products/services is regulated by AlertPay. Please see section our User Agreement
for more information.

كم تبلغ رسوم املدفوعات عن طريق بطاقة االئتامن؟: س
 اعتامدا عىل ما إذا، دوالر0.59 + % 6.40  أو، دوالر0.25 + % 5.00  وتبلغ،يتم تطبيق الرسوم عىل متلقي املدفوعات عن طرق بطاقة االئتامن
User
 ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل قسم اتفاقية املستخدم لدينا. كان البائع يبيع الخدمات أو املنتجات عن طريق ألريت باي
. Agreement
للتجارة اإللكترونية
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? Q : What are the fees for the account types
Personal Starter account can receive up to 400$ a month for free. Personal Pro and
Business accounts have a low receiving fee of 0.25$ + %2.5 per transaction. Additional fees
may be applied for specific industries.

س :كم تبلغ رسوم أنواع الحسابات؟
بالنسبة للحساب الشخيص املبتدئ  Personal Starterميكنه أن يستقبل حتى  400دوالر يف الشهر مجانا  .أما الحساب الشخيص املتقدم
 Personal Proوالحساب التجاري  Businessفيتميزون برسوم استالم مخفضة  0.25 + % 2.5.دوالر لكل معاملة  .وقد يتم تطبيق بعض الرسوم
اإلضافية عىل بعض الصناعات املعينة

167
? Q : How much does it cost to request money
It is free to request money from a member or a non-member.

س :كم تبلغ تكلفة طلب املال؟
طلب املال مجاين لألعضاء و غري األعضاء

إذا بلغت القمة
فوجه نظرك إلى
السفح لترى من
عاونك فى الصعود
إليها وانظر إلى
السماء ليثبت
اهلل أقدامك عليها

موقع
بكره اون الين

معلومة أحلى كل يوم
www.bokraonline.com
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Q : How do I view my Subscription Payments if I am a subscriber ?
To view your subscription payments if you are a subscriber, just follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, select “Subscriptions”.
4. Click on “Subscriptions Purchased” to view your subscription payments. You can search
by name, reference number or seller’s email address.

كيف ميكنني االطالع عىل مدفوعات االشرتاك الخاصة يب إذا كنت أحد املشرتكني؟: س

: إليك الخطوات
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Profile“ اضغط عىل2.2
.”Subscriptions“  اضغط،”Financial أسفل3.3
 ميكنك البحث عن طريق االسم أو الرقم املرجعي.”لعرض مدفوعات االشرتاك الخاص بكSubscriptions Purchased“ أنقر عىل4.4
. أو عنوان الربيد االلكرتوين للبائعreference number

169
Q : I am a subscriber, how do I set up a Subscription Payment ?
On a merchant›s website, you will see a «Subscribe Now» button. Click on the button
and review and complete the payment process. Payments will be taken from your
AlertPay balance.

 إذا كنت أحد املشرتكني؟Subscription Payment كيف أقوم بإعداد نظام مدفوعات االشرتاك: س

 وسوف يتم سحب املدفوعات عن طريق. يف موقع التاجر وراجع البيانات ثم قم بإمتام عملية الدفع،»Subscribe Now« اضغط عىل أيقونة
.رصيدك يف ألريت باي

170
Q : I am having trouble with my Subscription Payment, what do I do? I
am a subscriber. ?
If you are having trouble with your subscription, contact the seller of the subscription.

Subscription ماذا عيل أن أفعل إذا كنت أحد املشرتكني وتواجهني مشكلة يف نظام مدفوعات االشرتاك: س
؟Payment
. ) فعليك االتصال بالبائع (الذي يقدم االشرتاكات،إذا كنت تواجه مشكلة مع اشرتاكك
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Q : How do I view my cancelled and active Subscription Payments if I am
a subscriber ?
To view your active and cancelled subscriptions, just follow these steps :
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Financial”, select “Subscriptions”.
4. Click on “Subscriptions Purchased” to view your active and cancelled subscriptions. You
can search by name, reference number or seller’s email address.

كيف ميكنني االطالع عىل مدفوعات االشرتاك امللغاة والنشطة لدي إذا كنت أحد املشرتكني؟: س

:إليك الخطوات
.قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Profile“ اضغط عىل2.2
.”Subscriptions“  اخرت،”Financial“ أسفل3.3
reference  وميكنك البحث عن طريق االسم والرقم املرجعي.  لعرض اشرتاكاتك النشطة وامللغاة،”Subscriptions Purchased“ أنقر عىل4.4
. أو عنوان الربيد االلكرتوين للبائعnumber

172
Q : How do I set up my subscriptions with a credit card ?
To add your credit card as a payment method for subscriptions, just follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on «Profile» and then «Financial».
3. Select «Payment Preferences».
4. Under «Payment Sending Preferences», select your credit card as your method of
payment.
AlertPay will automatically attempt to deduct the funds from your available balance for
your subscription payments, but the payment will only go through if the whole amount
for the subscription is there. If funds are not available in your balance, only then will
AlertPay attempt to deduct the funds from the credit card you have added and selected
as your subscription payment method.
The third and final attempt will be made from your balance, so it is imperative that you
make sure that your credit card has ample funds and has been added correctly.
The payment cannot be split between
your balance and your credit card.
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س :كيف أقوم بإعداد اشرتاكايت بواسطة بطاقة االئتامن ؟

إلضافة بطاقة االئتامن الخاصة بك و تجعلها طريقة يف الدفع لالشرتاك ،اتبع الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي .
2.2أنقر عىل « ، »Profileثم «.»Financial
3.3اخرت «.»Payment Preferences
4.4أسفل « ،,»Payment Sending Preferencesحدد بطاقتك االئتامنية كطريقتك يف الدفع .
سوف يقوم ألريت باي تلقائيا مبحاولة اقتطاع األموال من الرصيد املتاح لديك يف دفع االشرتاك  ،وستتم عملية الدفع فقط إذا كان رصيدك
يغطي تكاليف االشرتاك .إذا كانت األموال غري متوفرة يف رصيدك ،يف هذه الحالة فقط سوف يقوم ألريت باي بخصم مبلغ االشرتاك من بطاقتك
االئتامنية والتي قمت بإضافتها وتحديدها كطريقة للدفع واالشرتاك .
ال ميكن تقسيم الدفع بني رصيدك وبطاقة االئتامن الخاصة بك

173

? Q : How do I cancel Subscription Payments as a subscriber
You can cancel your subscription from your AlertPay account.
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on «Profile».
3. Under «Financial», select «Subscriptions».
4. Select «Subscriptions Purchased» if you are a subscriber or “Subscriptions Sold” if
you are a seller and find the subscription you wish to cancel. You can search by name,
reference number or seller’s email address.
5. Select the subscription, click «Cancel», then «Next».
6. Review details and click on «Finish».
Please note: You must always follow this procedure if you wish to cancel
a subscription. If you merely unsubscribe on a seller›s website, your
subscription will not be cancelled.
Thank you for choosing AlertPay as your payment processor.

س :كيف أقوم بإلغاء نظام مدفوعات االشرتاك إذا كنت أحد املشرتكني؟

ميكنك إلغاء اشرتاكك من خالل حسابك يف ألريت باي عن طريق الخطوات التالية :
1.1قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي.
2.2اضغط عىل «.»Profile
3.3أسفل « ، »Financialاخرت «.»Subscriptions
4.4اخرت» »Subscriptions Purchasedإذا كنت مشرتكا أو« « « Subscriptions Soldتم بيع االشرتاك» إذا كنت بائعا ووجدت االشرتاك الذي
تود إلغائه .ميكنك البحث عن طريق االسم أو الرقم املرجعي  reference numberأو عنوان الربيد االلكرتوين للبائع.
5.5حدد « االشرتاك «  ،اضغط « ،»Cancelثم «.»Next
6.6راجع البيانات ثم اضغط «.»Finish
يرجى مالحظة  :أنه يجب عليك دامئا إتباع هذا اإلجراء إذا كنت ترغب يف إلغاء
االشرتاك .إذا كنت غري مشرتك عىل موقع التاجر  ،فلن ميكنك إلغاء اشرتاكك.
شكرا الختياركم ألريت باي وسيلتك يف الدفع .
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نزاعات المعامالت(عندما تحدث مشكلة بين طرفين في أليرت باي(
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Q : What is a Contact Request email ?
AlertPay will send a “Contact Request” to a seller against whom a buyer has filed a
dispute. A copy of it is also emailed to the buyer. The seller is given a certain time frame
to respond to reach an agreement and resolve the issue with their buyer. Buyers and
sellers must reply to the Contact Request email to resolve the dispute, otherwise the
dispute will be closed. The ticket should contain the following information:
1. “Contact Request Reply” in the Subject line.
2. A complete copy of the email reply.
If the seller fails to respond to the “Contact Request” email, the customer should reply
to it to escalate the dispute to the next step. If the seller fails to respond within five
business days, it is the customer›s responsibility to reply to the ticket to let AlertPay
know the status of the dispute.
If the customer fails to respond to this ticket within ten business days, AlertPay will
close the ticket since we will assume the issue has been resolved. In the final step, a
Resolution Specialist will assess the situation and render a final decision if no agreement
has been reached between the both parties.

؟Contact Request ماذا برسالة طلب االتصال: س

 ويتم إرسال نسخة من هذا، ” للبائع الذي قام املشرتي برفع دعوى ضدهContact Request“ »سوف يقوم ألريت باي بإرسال «طلب اتصال
 ويجب عىل الطرفني االستجابة. مينح البائع فرصة للرد عىل هذا الطلب وتسوية النزاع والوصول إىل اتفاق مع املشرتي.الطلب أيضا إىل املشرتي
: ويجب إرفاق تذكرة تحتوى عىل املعلومات التالية. وإال فسيتم إغالقه، ” حتى يتم تسوية النزاعContact Request“ لهذا الطلب
. الرد عىل طلب االتصال وذلك يف بداية الرسالة1.1
. نسخة من الرد عىل الرسالة2.2
 وإذا مل يرد. فيجب عىل العميل الرد عىل الطلب حتى يتم تصعيد النزاع وينتقل إىل الخطوة التالية، »إذا أهمل البائع الرد عىل «طلب االتصال
.  تأيت مسئولية العميل يف الرد عىل ما ورد يف التذكرة مام يسمح أللريت باي بالبحث يف حالة النزاع،البائع خالل خمسة أيام عمل
 ويف. فسوف يقوم األلريت باي بإغالق هذه التذكرة وسوف نفرتض أن املشكلة قد تم حلها،وإذا أهمل العميل الرد يف غضون عرشة أيام عمل
. سوف يقوم خبري يف الحلول بتقييم الوضع وإصدار قرار نهايئ إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق بني الطرفني،الخطوة األخرية

حسن الخلق يستر
كثيرا من السيئات
وسوء الخلق يغطى
كثيرا من الحسنات

للتجارة اإللكترونية

d

d

عرب مول

WWW.3RBMALL.NET

سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية

137

؟... انت تسأل
واليرت باى يجيب
175
Q : How do I refund a customer ?
If the seller wants to refund the customer before a dispute is escalated, it can be done
within 14 days of the original payment. To refund a transaction, simply follow these
steps:
1. Locate the transaction in your transaction “Activity”.
2. Click on “Completed” under the “Status” of the transaction.
3. Click on the “Refund Transaction” button.
4. Click on “Confirm”.
Please note that all refunds will be reversed back to the original source of payment.
Refunds can only be made within 14 days of the original payment.

كيف ميكنني إعادة املال إىل العميل؟: س

: وإليك الخطوات. يوما من الدفع األصيل14  فيمكنه إمتام ذلك يف غضون،إذا أراد البائع إعادة املال إىل العميل قبل أن يتم تصعيد املشكلة
.”transaction “Activity حدد املعاملة يف نشاط املعامالت لديك1.1
.”Status“  أسفل،”Completed“ اضغط عىل2.2
.”Refund Transaction“ اضغط عىل3.3
.”Confirm“ اضغط4.4
.  يوما من الدفع األصيل14  وميكن إعادة املال فقط خالل فرتة تبلغ. يرجى مالحظة أنه سيتم إعادة املال والعودة إىل املصدر األصيل للدفع

176
Q : What is a reference number ?
A Reference Number is a unique number that is generated upon successful completion
of a transaction. It can be found in your transaction activity box when you are
logged into your AlertPay account. It is always in the following format and consists of
alphanumeric characters: XXXXX-XXXXX-XXXXX.

؟Reference Number ما هو الرقم املرجعي للمعامالت: س

 وميكن االطالع عليه يف مربع نشاط املعامالت لديك عند تسجيل الدخول إىل.الرقم املرجعي هو رقم مميز يتم إنشاؤه عند إمتام معاملة ما بنجاح
. XXXXX-XXXXX-XXXXX :  ويتألف من األحرف األبجدية الرقمية، ويكون دامئا عىل الشكل التايل، حسابك يف ألريت باي

177
Q : How do I file a dispute ?
Before filing a dispute, contact the seller to resolve the issue as most disputes can be
resolved with proper communication. To contact the seller, you can locate their email
address in the “Activity” box of your AlertPay account. Some sellers also provide a phone
number.
If you are unable to resolve the dispute in this manner and if the seller is uncooperative,
للتجارة اإللكترونية
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you can file a dispute in AlertPay’s Help Desk. Please note that you may only dispute a
transaction up to 30 days after the original transaction. You may file your dispute and
send us a support ticket: https://helpdesk.alertpay.com/. Select “Transaction Dispute”
from the list of departments and fill out the following information:
• Your full name.
• The email address you used for disputed transaction.
• Seller/recipient email.
• Seller website URL.
• The Reference Number for the disputed transaction. Please include the reason for
the dispute, a detailed explanation of the issue, and any proof that might influence the
outcome of the dispute, such as screenshots, tracking numbers, etc….

كيف أقوم برفع دعوى نزاع؟: س

 ميكنك أوال االتصال بالبائع لحل املشكلة حيث إن معظم الخالفات ميكن حلها عن طريق التواصل بني البائع،قبل أن تقوم برفع دعوى نزاع
 وللعلم فإن بعض البائعني.” يف حسابك يف ألريت بايActivity“  ميكنك تحديد عنوان بريده اإللكرتوين يف مربع، للتواصل مع البائع.واملشرتي
.يضعون أرقام هواتفهم
 ويرجى. يف ألريت بايHelp Desk  عندئذ ميكنك رفع دعوى نزاع يف، إذا كان البائع غري متعاون وكنت غري قادر عىل حل املشكلة بهذه الطريقة
 فإذا ما أردت رفع دعوى نزاع أرسل إلينا تذكرة. يوما بعد املعاملة األصلية30 مالحظة أنه ميكنك استخدام هذه الطريقة فقط يف فرتة تصل إىل
https://helpdesk.alertpay.com/ دعم
: ” من قامئة األقسام وقم بتقديم البيانات التاليةTransaction Dispute“ اخرت
. •اسمك بالكامل
. •عنوان الربيد االلكرتوين الذي استخدمته يف املعاملة التي حدث فيها املشكلة
. )•بريد املستلم (البائع
. •رابط املوقع االلكرتوين للبائع
 مثل، وأي إثبات قد يؤثر عىل نتائج النزاع،  وتقديم رشح مفصل لهذه املشكلة،  يرجى ذكر سبب الخالف.•الرقم املرجعي لهذه املعاملة
.... الخ، وتتبع أرقام،الصور

178

Q : What is a phishing email ?
Phishing is the act of falsely claiming to be an established legitimate business – through
email – to convince others to provide their personal information.
Please take the following into consideration:
• Please be aware that some individuals send emails using AlertPay›s branding and
logo to deceive people.
• AlertPay will never ask for your personal details over email unless you have asked to
reset your password or Transaction PIN.
• You should never login to your AlertPay account by clicking on an email link. Make
sure you type the AlertPay address into the address bar of your browser.
• Our site address always begins with HTTPS.
• Never share your login password or Transaction PIN with anybody.
• Do not use the same login password or Transaction PIN with any other website.
Please view our Security Center for more information.
للتجارة اإللكترونية
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س :ماذا يقصد بالربيد االلكرتوين االحتيايل؟

االحتيال هو االدعاء زورا بامتالك عمل تجاري قانوين ومرشوع  -عن طريق الربيد االلكرتوين -إلقناع اآلخرين بتقديم بياناتهم الشخصية .
انتبه ملا ييل :
•هناك من يقومون بإرسال رسائل بريد إلكرتوين مستخدمني العالمة التجارية وشعار األلريت باي لخداع الناس .
•ألريت باي لن يطلب منك أبدا تقديم أي تفاصيل شخصية عرب الربيد االلكرتوين إال إذا طلبت أنت إعادة تعيني كلمة املرور أو الرمز الرسي
للمعاملة يف حسابك.
•ال تقوم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي عن طريق النقر عىل رابط يف الربيد اإللكرتوين .وتأكد من كتابة عنوان ألريت باي يف رشيط
العنوان املوجود يف متصفحك.
•دامئا ما يبدأ عنوان موقعنا ب .HTTPS
•ال تقم أبدا مبشاركة كلمة املرور الخاصة بك أو الرمز الرسي للمعاملة مع أي شخص آخر.
•ال تستخدم نفس كلمة املرور ونفس الرمز الرسي ألي مواقع أخرى .

179
? Q : What is Identity Theft
Identity theft is the act of using someone’s personal and financial information to
procure goods, services and money. Many thieves will use this information as their
own to commit fraud and other related crimes. It is easier for them to get away with
these crimes since they are not even using their own information - they could be using
anyones.

س :ماذا يقصد برسقة رقم الحساب ؟

يقصد برسقة رقم الحساب استخدام البيانات الشخصية واملالية لشخص ما يف رشاء البضائع والخدمات واألموال .و يقوم العديد من اللصوص
باستخدام هذه البيانات وكأنها تنتمي إليهم وذلك للقيام بعمليات االحتيال وغريها من الجرائم األخرى  ،حيث إنه من السهل عليهم الهرب من
هذه الجرائم ألنهم ال يستخدمون بياناتهم الشخصية  ،وإمنا بيانات أي شخص آخر.

180
? Q : How is identity theft committed
“Phishing” is the most popular way to commit identity theft. Phishing involves the
attempt to acquire personal and financial information through various means, such
as email and Instant Messaging. Some criminals pose as otherwise reputable people
and organizations to get what they need from their victims: full name, address, Social
Security or Social Insurance Numbers, banking and credit card details, etc….
Criminals get this information through email, mail and the old-fashioned way – stealing
your wallet.

س  :كيف تتم عملية رسقة رقم الحساب ؟

«االحتيال» هو الطريقة األكرث شعبية يف رسقة رقم الحساب .حيث يتضمن محاولة رسقة املعلومات الشخصية واملالية من خالل وسائل مختلفة
 ،مثل الربيد االلكرتوين واملراسلة الفورية  .Instant Messagingيقوم بعض املجرمني بادعاء كونهم أناس لهم سمعة جيدة عند الناس وعند
املنظامت املختلفة حتى يحصلوا عىل ما يحتاجون إليه من ضحاياهم  :االسم بالكامل ،العنوان  ،األرقام الرسية باإلضافة إىل البيانات البنكية
وبيانات بطاقة االئتامن ،الخ....
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? Q : How will identity theft affect me
Identity theft can have many damaging consequences. The lucky few can sort out
ID theft issues quickly; others are not as fortunate. Identity theft can damage your
reputation, your credit, your savings, your taxes and your career. But you can protect
yourself from identity theft if you take the necessary precautions.

س :كيف تؤثر عملية رسقة رقم الحساب عيل ؟

لرسقة رقم الحساب عواقب وخيمة .قليل من املحظوظني هم من يكتشفون عملية الرسقة هذه يف الوقت املناسب والبعض اآلخر ال يحالفهم
الحظ يف ذلك .وننبه إىل أن رسقة رقم الحساب قد ترض بسمعتك  ،بطاقتك االئتامنية ،مدخراتك ،مهنتك وأيضا الرضائب الخاصة بك .وبشكل
عام فإنه من املمكن أن تتجنب كل هذه األخطار إذا ما اتخذت االحتياطات الالزمة لذلك.

182
? Q : How can I protect myself
If you are vigilant and protect your personal and financial information, you will decrease
the chances of identity theft:
• Keep an eye on your credit and debit card statements to detect unauthorized activity.
• Carefully shield your credit card number and PINs from public view when shopping or
using the ATM.
• Do not give out your personal and financial details through email, even if the email
looks like it is from us.

س :كيف ميكنني حامية نفيس ؟

إذا كنت يقظا وحريص عىل حامية بياناتك الشخصية واملالية ،فإن هذا سوف يقلل من فرص رسقة رقم حسابك :
•انتبه إىل كشوف حساب بطاقتك االئتامنية والسحب اآليل للكشف عن أي نشاط غري مرصح به .
•احرص عىل إخفاء رقم بطاقة االئتامن الخاصة بك والرموز الرسية عند التسوق أو عند استخدام أجهزة الرصف اآليل.
•ال تعط أي بيانات شخصية أو مالية تتعلق بك عن طريق الربيد اإللكرتوين  ،حتى لو بدا هذا الربيد كونه مرسل من قبلنا .

183
? Q : How do I know my information has been stolen
If your bills do not arrive at your billing address, if you receive calls from collection
agencies or creditors about issues with your account, if you see unauthorized
transactions with your credit or debit card, your personally identifiable information may
have been stolen.

س :كيف يل أن أعرف أن بيانايت قد رسقت ؟

إذا كانت فواتريك ال تصلك إىل العنوان الذي ذكرته ،وإذا كنت تتلقى مكاملات من هيئات متعددة عن أمور تتعلق بحسابك  ،وإذا كنت تالحظ
إجراء معامالت غري مرصح بها بواسطة بطاقة االئتامن والسحب اآليل الخاصة بك ،فإن كل هذا قد يكون ناتجا عن رسقة بياناتك الشخصية..
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Q : What can I do if my identity is stolen ?
If any of your government-issued documents or bills have been stolen or your
information has been phished, act immediately! Contact the issuing authorities to let
them know what is going on.
Please be very vigilant at all times where your personally identifiable information is
concerned.

ماذا ميكنني أن أفعل إذا رسق رقم حسايب ؟: س

. اتصل بالسلطات املعنية وسوف يقومون مبا يجب فعله، عليك الترصف فور معرفتك برسقة حسابك
.الرجاء توخي الحذر جدا يف جميع األوقات عند ذكر أي يشء يتعلق ببياناتك الشخصية
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Website Review

واليرت باى يجيب

استعراض الموقع اإللكتروني
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Q : Why is Website Review necessary and how long does it take ?
In order to accept instant, secure credit card payments, you must complete a Website
Review. This process enables us to get to know our sellers better and to ensure that all
transactions are processed without issues, delays or interruptions.
It will also give us a chance to take a look at your website to see what kind of business
you are running and what goods and/or services you are selling to your customers.
To provide our services to our valued sellers, we also have to verify that your online
business conforms to our User Agreement.
A Website Review generally takes between 7-4 business days to complete.
Thank you for your understanding.

ملاذا يعترب أمر استعراض املوقع رضوريا وكم من الوقت يستغرق ؟: س

 هذه العملية متكننا من التعرف عىل البائعني. يجب عليك إكامل استعراض املوقع، من أجل قبول مدفوعات بطاقة االئتامن بطريقة فورية وآمنة
.لدينا بشكل أفضل وتضمن لنا إمتام كافة املعامالت دون تأخري و دون أي معوقات
 وليك.وهذا يعطي لنا فرصة إللقاء نظرة عىل موقعك اإللكرتوين ملعرفة يف أي مجال تجاري تعمل وما هي البضائع والخدمات التي تقدمها لعمالئك
. نحتاج أوال إىل التحقق من أن العمل الذي متارسه عرب االنرتنت يتوافق مع اتفاقية املستخدم لدينا، ميكن لبائعينا الكرام االستفادة من خدماتنا
.  أيام عمل7  إىل4 يستغرق إمتام األمر ما بني

186
Q : What is Website Review ?
Website Review is a new process that allows us to get to know our sellers better and to
ensure their reliability so we can continue providing our services without issues, delays
or interruptions.
It is a very simple and quick process of submitting your website URL and completing
a brief questionnaire. Once you have completed this process, you can accept instant,
secure credit card payments through our service.
This process is meant only for Personal Pro and Business account holders who want
to sell their goods and/or services online and accept credit card payments through
payment buttons.
Thank you for your understanding.

 ماذا يقصد باستعراض املوقع ؟: س

استعراض املوقع عبارة عن عملية متكننا من التعرف عىل البائعني لدينا بشكل أفضل وتؤكد لنا مدى الثقة التي يتمتعون بها مام ميكننا من تقديم
.خدماتنا دون تأخري و دون أي معوقات
 ميكنك البدء، ومبجرد االنتهاء من هذه العملية.وهي عملية بسيطة ورسيعة جدا تقترص عىل تقديم رابط موقعك اإللكرتوين وملء استبيان قصري
.يف قبول مدفوعات بطاقة االئتامن بشكل فوري وآمن وذلك من خالل ما نقدمه من خدمات
 الذين يرغبون يف تسويق بضائعهم أوBusiness  و الحسابات التجاريةPersonal Pro ميكن فقط ألصحاب الحسابات الشخصية املتقدمة
.شكرا لتفهمكم..خدماتهم عرب اإلنرتنت وقبول مدفوعات بطاقات االئتامن االستفادة من هذه الخدمة
للتجارة اإللكترونية
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Q : How do I do a Website Review ?
Submitting your website/business for review is simple and fast. Just follow these
instructions:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Profile”.
3. Under “Business”, click on “Websites”.
4. You will have to submit your website URL and complete a questionnaire.
Once we have reviewed your website, your “Review Status” will state “Completed”.
Thank you for your understanding.

 كيف أقوم بعمل استعراض ملوقعي اإللكرتوين ؟: س
:  فقط اتبع هذه التعليامت.إن تقديم موقعك االلكرتوين للمراجعة أمر بسيط ورسيع
. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Profile“ اضغط عىل2.2
.”Websites“  أنقر عىل، ”Business“ أسفل3.3
.عليك تقديم رابط موقعك االلكرتوين وملء االستبيان4.4
.”Review Status“ ” يفCompleted سوف تجد كلمة، ومبجرد إمتام املراجعة
. شكرا لتفهمكم

تستطيع أن تاكل
العسل دون تحطيم
الخلية
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Card

يجيب
واليرت باى
AlertPay
PrePaid

بطاقة الدفع المسبق في أليرت باي
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Q : Can I use my AlertPay PrePaid Card in a store ?
The AlertPay PrePaid Card may be used for in-store transactions wherever MasterCard
is accepted. But you may be asked to select whether to use it as a debit card or a credit
card. Some machines may require you to use your PrePaid card as a debit in order for
the transaction to be processed.

 هل ميكنني استخدام بطاقة الدفع املسبق يف ألريت باي يف املتجر الخاص ىب ؟: س
 ولكن قد يطلب منك تحديد ما إذا كان.ميكن استخدام بطاقة ألريت باي مسبقة الدفع يف املعامالت الداخلية حيث ميكن قبول املاسرت كارد
 وقد تتطلب بعض آالت الرصف استخدام بطاقة الدفع املسبق.استخدامك لهذه البطاقة كاستخدامك لبطاقة االئتامن أو بطاقة السحب اآليل
.كبطاقة للسحب اآليل إلمتام املعاملة
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Q : When will I receive my AlertPay PrePaid Card ?
Once you complete the order process, it can take up to three weeks within North
America and 60 business days or more outside of North America to receive a card. This
is based on the postal service for the destination country. If you have not received your
PrePaid Card in that amount of time, please contact Customer Support.

 متى أستلم بطاقة الدفع املسبق يف ألريت باى ؟: س
 يوم عمل أو أكرث خارج أمريكا60 فإن األمر يستغرق فرتة تصل إىل ثالثة أسابيع داخل أمريكا الشاملية و، مبجرد االنتهاء من تقديم طلب بذلك
 يرجى االتصال بخدمة دعم،  إذا مل تتلق البطاقة يف هذه الفرتة املحددة. اعتامدا عىل الخدمة الربيدية لبلد املستلم،الشاملية الستالم البطاقة
. »https://www.alertpay.com/en/contact.aspx «  من هنا،العمالء
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Q : How does my AlertPay PrePaid Card work ?
To use an AlertPay PrePaid Card, you need to order your Card first. Once you receive and
activate your Card, you must transfer money from your AlertPay Balance to your PrePaid
Card to use it since it is not a pre-loaded PrePaid Card.
The AlertPay PrePaid Card is accepted at all locations worldwide where MasterCard
debit cards are accepted. You can use it at an in-store or online point-of-sale location
to make purchases, as well as at an ATM to withdraw cash. With the added security of
choosing your own PIN, you can be assured of no unauthorized use of your card.

 كيف تعمل بطاقتي مسبقة الدفع يف ألريت باي ؟: س

d

 عليك أن تقوم بتحويل األموال من،  ومبجرد استالم وتفعيل بطاقتك.  عليك أوال أن تقدم طلبا بذلك،الستخدام بطاقة الدفع املسبق يف ألريت باي
للتجارة اإللكترونية
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؟... انت تسأل
واليرت باى يجيب
. حسابك يف ألريت باي إىل بطاقتك مسبقة الدفع يك ميكنك استخدامها
 ميكنك استخدامها يف.يتم قبول البطاقة املدفوعة مقدما يف ألريت باي يف كل األماكن يف جميع أنحاء العامل حيث يتم قبول بطاقات ماسرتكارد
 ومع الحامية اإلضافية عن طريق الرمز الرسي. وكذلك يف أجهزة الرصاف اآليل لسحب النقود،املتاجر أو عرب اإلنرتنت يف إجراء عمليات الرشاء
. وميكن أن تطمنئ إىل عدم وجود أي استخدام غري مرصح به لبطاقتك، الذي تختاره أنت بنفسك
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Q : What identification do I need to provide ?
As part of the order process for AlertPay PrePaid Cards, a member must provide a valid
photo ID that has an identification number and that has not expired, such as a passport,
driver’s license or a government-issued ID. A member must also provide a proof of
address, such as a utility bill, phone bill or bank/credit card statement.

 ما هو املطلوب مني تقدميه للحصول عىل البطاقه ؟: س
 أو، رخصة القيادة، مثل جواز السفر،يجب عىل العضو أن يقدم صورة من الهوية الشخصية التي تحمل رقام لها والذي مل تنته صالحيته بعد
 الهاتف أو كشف حساب البنك الذي، مثل فاتورة الكهرباء، ويجب أيضا عىل العضو تقديم دليل عىل عنوانه.الهوية التي تصدرها الحكومة
.يتعامل معه أو بطاقة االئتامن

192
Q : How do I order my AlertPay PrePaid Card ?
Ordering your new AlertPay PrePaid Card is easy! Just follow these steps:
1. Login to your AlertPay account.
2. Click on “Order It Today”.
3. Click on “Get The Card”.
4. Confirm your details by selecting the “Name to appear on the card”, the “Method of
Payment” you wish to use for the one-time setup fee, the “Shipping Address”; also check
the box to agree to the one-time setup fee, and select ‘next step’.
5. Enter the type of “Photo ID” you will be submitting and the “ID number”, attach a
scanned copy of your photo ID by browsing your documents and a scanned copy of a
“Proof of Address”, and click on “Next Step”.
6. After this you will be taken to the “Complete” page.
That’s it. All you will have to do after that is wait a short while to receive your new AlertPay PrePaid Card.

 كيف أقوم بطلب بطاقة ألريت باي املدفوعة مسبقا ؟: س

للتجارة اإللكترونية
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. قم بتسجيل الدخول إىل حسابك يف ألريت باي1.1
.”Order It Today“ أنقر عىل2.2
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؟... انت تسأل
واليرت باى يجيب
.”Get The Card“ أنقر عىل3.3
»” و «طريقة الدفعName to appear on the card“ »تأكيد التفاصيل الخاصة بك عن طريق تحديد «االسم الذي يظهر عىل البطاقة4.4
”؛ وأيضا التحققShipping Address“ » و «عنوان الشحن،” التي ترغب يف استخدامها إلعداد رسوم ملرة واحدةMethod of Payment“
. ’next step‘ من املربع للموافقة عىل إعداد رسوم املرة الواحدة ثم اضغط
 وقم بإرفاق نسخة ضوئية من صورة هويتك باإلضافة إىل نسخة، ”ID number“ ” ورقم الحسابPhoto ID“ »أدخل نوع «صورة الهوية5.5
.”Next Step“ » ثم أنقر عىل «الخطوة التالية، ”Proof of Address“ »ضوئية من «دليل العنوان
. ”Complete“ « بعد ذلك سيتم نقلك إىل صفحة «اإلنهاء6.6
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. وكل ما عليك فعله اآلن هو االنتظار لفرتة قصرية حتى تحصل عىل بطاقة الدفع املسبق يف ألريت باي.هذا كل يشء

Q : Do you offer a debit card ?
Yes, we do offer an AlertPay PrePaid Card. However, this card is only available to select
AlertPay sellers at the moment as a test. We will be making these cards available to all
AlertPay members soon. Please follow our blog for AlertPay updates.
Members can use their AlertPay PrePaid Card to withdraw funds from their e-wallet (to
load the card) or to deposit money into their AlertPay account. Members can also use
the AlertPay PrePaid Card to make payments through e-commerce websites or in stores.

 هل تقدمون بطاقات السحب اآليل ؟: س

. فإن هذه البطاقة متاحة فقط لتحديد البائعني يف ألريت باي عىل سبيل التجريب، ومع ذلك. نحن نوفر بطاقة الدفع املسبق من ألريت باي،نعم
.  يرجى إتباع املدونة الخاص باملوقع لالطالع عىل تحديثات ألريت باي.وسوف نجعل هذه البطاقات متاحة لجميع أعضاء ألريت باي قريبا
وميكن لألعضاء استخدام بطاقات الدفع املسبق لديهم يف ألريت باي حتى يكون يف إمكانهم سحب األموال من محفظتهم االلكرتونية (لتحميل
 وميكن أيضا لألعضاء استخدام بطاقات الدفع املسبق يف ألريت باي إلجراء املدفوعات من خالل. أو إيداع األموال يف حساب ألريت باي، ) البطاقة
.مواقع التجارة االلكرتونية أو املتاجر
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Q : Do you accept debit cards ?
Yes, we accept debit cards only if they are issued by Visa or MasterCard. You can use
your debit card the same way you can use a credit card. Please note that you cannot
deposit money with your debit card, but you can withdraw funds from your AlertPay
balance as long as your debit card is issued by Visa or MasterCard. You can also use it to
make direct payments through the Send Money feature or a seller’s checkout process.
Also, some AlertPay members have access to an AlertPay PrePaid Card which we have
released to select members to test them out. They can use it to make payments through
our payment platform or to withdraw money from their AlertPay account.
We will be releasing the AlertPay PrePaid Cards to all AlertPay members soon!

للتجارة اإللكترونية
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انت تسأل ...؟
واليرت باى يجيب
س  :هل تقبلون التعامل ببطاقات السحب اآليل ؟

نعم ،نحن نقبل التعامل ببطاقات السحب اآليل فقط إصدارات فيزا أو ماسرتكارد  .ميكنك استخدام بطاقة السحب اآليل بنفس طريقة استخدام
بطاقة االئتامن  .يرجى مالحظة أنه ال ميكنك إيداع املال عن طريق بطاقة السحب اآليل لديك ،ولكن ميكنك سحب األموال من رصيدك يف ألريت
باي طاملا أن إصدار بطاقة السحب اآليل لديك من قبل فيزا أو ماسرتكارد  .وميكنك أيضا استخدامها إلجراء مدفوعات مبارشة من خالل خاصية
إرسال املال  Send Moneyأو عملية خروج البائع.
أيضا ،فإن بعض أعضاء ألريت باي يستخدمون بطاقات الدفع املسبق التي قمنا بإصدارها يف ألريت باي لتحديد بعض األعضاء عىل سبيل التجريب.
وميكنهم استخدامها إلجراء عمليات الدفع من خالل نظام الدفع لدينا أو لسحب املال من حسابهم يف ألريت باي.
نود أن نشري إىل أننا سوف نقوم بنرش وإصدار بطاقات الدفع املسبق يف ألريت باي لكل األعضاء قريبا! .

ومن ال يحب صعود
الجبال  ..يعش أبد
الدهر بين الحفر

d
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