
* يجب توفير خاصية NFC في الموبايل

شرح طريقة استخدام برنامج 
بتروشحن

* خاص لعمالء بتروتريد فقط

يتم التأكد من توافر خاصية NFC في المحمول الدخول على 
“petrocharge” والبحث على “بترو شحن“ أو Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sewedy.
electrometer.ecash.petrotrade&showAllReviews=true

انقر على تحميل
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يتم البحث عن التطبيق و الضغط على:

تظهر قائمة الدخول على البرنامج
اختر إنشاء حساب جديد

ادخــال البيانــات و الضغــط علــى انشــاء 
حســاب

سيتم استقبال SMS بكود التفعيل

       عدادات الغاز مســبق الدفع والذكية 
- كارت شحن

.1

.2

.3

.4

.5

و يمكــن إعــادة اإلرســال مــرة اخــرى أو طلــب 
الدعــم

صفحة الفيس:

ال يتــم ســحب الــكارت مــن خلــف الهاتــف اال بعــد االنتهــاء تمامــا مــن الشــحن وحتــى فــى الدخــول التلقائــى علــى 
صفحــة البنــك يســتمر وضــع الــكارت لحيــن ظهــور االيصــال علــى الشاشــة ونجــاح عمليــة الشــحن 

كتابتهــا  او  الشــحن  قيمــة  اختيــار  يتــم 
يدويــا 

اضغط دفع
سوف تظهر بيانات الفيزا

ادخل البيانات الدفع و اضغط تاكيد
قــم بوضــع الــكارت فــى المــكان المخصــص 
مــرة اخــرى لحيــن ســماع صفــارة الــكارت 

او اهتــزاز الهاتــف
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طريقة الدفع

يتم اختيار شحن
قــم بوضــع الــكارت فــى المــكان المخصــص 
لحيــن ســماع صفــارة الــكارت او اهتــزاز 

الهاتــف 
اضغط اقرا الكارت

سوف تظهر بيانات الحساب

تاكــد مــن تشــغيل خاصيــة NFC  مــن قائمة 
المحمــول االساســية قبل البدأ
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ملحوظة هامة:

ملحوظة:

طريقة الشحن فتح البرنامج و إنشاء حساب جديد 



4
567

شــحن الــكارت وتتمثــل فــي ايقونــة 
الشــحن

مشــاهدة  يتــم  ومنهــا  فواتيــرى 
ت  ال يصــا إل ا

سداد االقساط 
تقرير االقساط وخـــــاص بمشــــــاهدة 

ايصــــاالت االقســـاط
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يحتوى التطبيق على كال من:
كلمــة  نســيت  علــى  الضغــط  يتــم 

ر و لمــر ا

يتــم ارســال كــود الــى الهاتــف وتتــم 
كتابتــه فــى شاشــة ادخــل الكــود 

يتــم كتابــة كلمــة الســر الجديــدة وتتــم  
علــى  الضغــط  ثــم  إدخالهــا  إعــادة 

التالــي
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حالة نسيان كلمة 
السر الخاصة بك

هنــاك امكانيــة لســداد االقســاط وذلك 
عــن طريــق الــكارت او يدويــا عن 

طريــق اختيــار كــود العميــل وشــركة 
االمتيــاز التابــع لهــا 

أيضــا هنــاك طريــق ســداد عــن طريــق 
الــكارت وتتــم باختيــار ايقونــة أقــرا 
عمليــة  خطــوات  وتكــون  الــكارت 
ســداد االقســاط مثــل اجــراء الشــحن 
وذلــك بوضــع الــكارت خلــف الهاتــف 
وال يتــم ســحب الــكارت اال عنــد ظهور 

شاشــة نجــاح عمليــة الشــحن 

•

•

•

سداد االقساط شاشة نجاح عملية 
الشحن او سداد 

االقساط 

قوائم التطبيق


