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 نظام سداد المقابل المالي لطالب جامعة اإلمام
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سداد المقابل المالي لطالب جامعة اإلمام 
 انترنت اإلنماءمن خالل 
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 تسديد المقابل المالي من خالل انترنت اإلنماء 

 
 يتم سداد المقابل المالي الصادر عن الجامعة عميل

 :من خالل التالي 

 

 *افراد –تسجيل الدخول في انترنت االنماء •

 

 «مدفوعات االنماء»الضغط على ايقونة •

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هذه الخدمة متاحة لعمالء مصرف اإلنماء*
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للقيام بسداد المستحق للفصل الدراسي يتطلب اجراء 

 :التالي

 

 افراد –تسجيل الدخول في انترنت االنماء •

 

 «مدفوعات االنماء»الضغط على ايقونة •

 

 المطلوب السداد منه : اختيار رقم الحساب •

 

: « اسم المفوتر»اختيار اسم الجامعة من قائمة •
ويتم من خالل الضغط على القائمة المنسدلة 

 جامعة اإلمام واختيار 

 

 تسديد المقابل المالي من خالل انترنت اإلنماء 
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 : نوع الدفع 

 

يتيح هذا الخيار اختيار نوع الخدمة المطلوب السداد لها 
وذلك  من خالل الضغط على القائمة المنسدلة ليظهر 

 :على سبيل المثال

 

التعليم عن بعد 

  التعليم الموازي 

 تسديد المقابل المالي من خالل انترنت اإلنماء 
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 :  المرجعي/ رقم الفاتورة 

 

إلتمام عملية السداد ، يجب على الطالب ادخال الرقم 
، الذي يتم  SAرقم اآليبان والذي يبدأ ب /المرجعي

اصداره من قبل الجامعة ، وبعد اتمام عملية السداد 
 سيصل الى الطالب رسالة نصية بتفاصيل عملية السداد 

 

 تسديد المقابل المالي من خالل انترنت اإلنماء 
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 :  البحث عن المدفوعات السابقة 

 

يتيح هذا الخيار للطالب االطالع على جميع المدفوعات 
السابقة التي تمت اكثر ، من خالل ادخال التاريخ واختيار 

من خالل « اسم المفوتر»جامعة اإلمام من قائمة 
 .الضغط على القائمة المنسدلة 

 تسديد المقابل المالي من خالل انترنت اإلنماء 
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سداد المقابل المالي لطالب جامعة اإلمام 
 من خالل فروع مصرف اإلنماء
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الفواتير من خالل فروع مصرف اإلنماء لعمالء مصرف االنماءتسديد   

: تسديد الفواتير من خالل الفرع   

 

تتيح هذه الخدمة لطالب الجامعة الراغبين في السداد عن طريق احد فروع 
 المصرف ،من خالل االستفادة من هذه الخدمة و

 :.توفير المتطلبات التالية

 

 االقامة/ الهوية الوطنية •

 رقم الحساب •

 المقدم من الجامعة SAالحساب المبتدأ ب / الرقم المرجعي للسداد •

 «جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية»اسم المفوتر •

 

 

 
بعد اتمام العملية سيحصل الطالب على ايصال سداد يحتو ي جميع البيانات 

 والمعلومات الخاصة بالسداد  
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الفواتير من خالل فروع مصرف اإلنماء لغير عمالء مصرف تسديد 
 اإلنماء

: تسديد الفواتير من خالل الفرع   

 

تتيح هذه الخدمة لطالب الجامعة الراغبين في السداد عن طريق احد فروع 
 المصرف ،من خالل االستفادة من هذه الخدمة و

 :.توفير المتطلبات التالية

 

 االقامة/ الهوية الوطنية •

 المقدم من الجامعة SAالحساب المبتدأ ب / الرقم المرجعي للسداد •

 «جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية»المفوتر اسم •

 

 

 

بعد اتمام العملية سيحصل الطالب على ايصال سداد يحتو ي جميع البيانات 
 والمعلومات الخاصة بالسداد  
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سداد المقابل المالي لطالب جامعة اإلمام 
 من خالل البنوك والمصارف األخرى



13 Dec 2017  Retail Banking Group – Product Development and Management 2019 

سداد المقابل المالي لطالب جامعة اإلمام من خالل البنوك 
 والمصارف األخرى

: تسديد الفواتير من خالل المصارف والبنوك األخرى  

 

تتيح هذه الخدمة لطالب الجامعة الراغبين في السداد من خالل المصارف او 
:البنوك األخرى وذلك على النحو التالي   

 

الذي سيصدر من الجامعة للطالب  SAإضافة الرقم المرجعي المبتدأ ب •
 كمستفيد لدى البنك او المصرف الخاص بالطالب 

 

مصرف اإلنماء من خالل نظام -يتم بعد ذلك التحويل الى حساب الجامعة•
 الرقم المرجعي المبتدأ ب * سريع

ً
 عبر القنوات اإللكترونية SAمستخدما

 

 

بإمكان الطالب التحويل من خالل فروع البنك او المصرف الذي يتواجد به •
 الرقم المرجعي المذكور في 

ً
الحساب المصرفي الخاص به مستخدما

 *للتحويل باستخدام نظام سريع 1النقطة 

 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:يجب ان يتم تسمية المستفيد *
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 لكم
ً
 شكرا


