
ر تسجيل تجار متاج

الجوال



ومرحععب نععر  عع channelsسععدينيب نضماععمامر  سععر  

ليعل ويسعدنما أب مدعنل لعر ن.. لتكوب أحعن رعركااما  ع  المجعا 

.التسجيل الخاص نمتاجر الجوال



تلهنئجج لالسجج الالا ججسارلسججسارلالوانجج ال اسليلنهججالسججانسشهل ججسلرطرجج لاوججنال نوججاا لسسلنتجج سلشوججس لالسجج ال سجج لوا   ججس1.

:  اياصسيتل اهشن لالون  وستلتسآلايل

.  سل و  لل  سقستلاياصسيتل تسف لسش ا نس/ ال نعل سلا زئ ▪

.  سل و  لل  سقستلاياصسيتلوس ه لالدفع/ ال نعل سلا زئ ▪

(.الو ز نس)اشو  لإ سدةل نعلخدوستلاياصسيتل▪

.لدفعل أش ا نسوس ه لا( ال  سقست) سل و  لل تا تل/  سل و  لل تا تلوس ه لالدفعل،ال نعل سلا زئ ل/ ال نعل سلا زئ ▪

.  ل س الالا سارل و س ه ل سلرطر لاونالسسانسشنالن ن لال  شن لل اس السسان لالوان ال اسليلنهال2.

.  ال تسل لالوا ن ل ه ن لال تنالالوا يلسسان لالوان الاسل  دل تنالوا يل3.

ضلسجسان لاا نضلو قعل وخا ملوصدقلوسلالغاف لالا سان لوسلق الالاس ال اقااالالوا ضلو قعلوجعلال صجو ل،ل ه نج لالواج 4.

. سلرطر لاونالاسل  دلوا ضسانسشنسلالوان ال اسليلنهال

:  المستمنات المطلونة لتسجيل تجار متاجر الجوال



:ا قنعل هدلالاس النت سل س لوورالالوات لالودخالفيلال   ل شظسملالاس الاإللتاا شيل  ىلالش  لاآلايل. 5

 شجدل( 2)  ج لفيل سالوورالالوات لالاس الشاسهلناملا قنعل خامل ونجعلصجا ستلالنهجدلوصجدقلوجسلالغافج لالا سانج ل  جىلصجا  لو▪

.وورالال افلالرسشي

.  فيل سالوورالالوات لال تنالالوا يلناملا قنعل ونعلصا ستلالنهدلوسلق  هل▪

 شجدلإقجااال اننجدلالوج زمل وورجالال جافلالرجسشيلفجيل( 2)فيل سالوورالالوات لالوا ضلناملا قنجعلالواج ضل  جىلصجا  لو  ج ل▪

الصا  لالايلا ننسلو سواةًلل

.إلزاويلتاس  لالنش اسلال  شيلتسوطًلفيلال هالالوخصصل سل   للوسلال اندلالسن درلس اءلتسسلافاادلا لا وسا. 6

.إلزاويلإدخسالا دارنستلالو قعلفيلال هالالوخصصللو قعلو الالاس ا. 7

.إلزاويلإدخسالاقمل نسزلال صو لفيلال هالالوخصصل سل   . 8

.واف لالاأونشستلاي اوس ن لل وشوأةلاخانسار. 9

:  المستمنات المطلونة لتسجيل تجار متاجر الجوال

:  المستمنات المطلونة لتسجيل تجار متاجر الجوال



ااننالالواائحل1.

 نعلوشا ستلالو سل لال نسشستل2.

األ نزةلاإللتاا شن ل3.

و  هستلاأل نزةلاإللتاا شن ل لايتسس اااتل4.

:  الخنمات و الممتجات

الخنمات و الممتجات



،ل نجثلنوتجشنملالجدخ اstc ا جسالالوانجس شنسلوجعخصنصجسًلل E-Merchantسساُ دثل

.ن شسااهسءل ا ا  ل و ايس  ىلوسا نستلالخدو للاهدنمل،تا سال لاس نالسشاسنملل و قع

E-merchantتسجيل تجار متاجر الجوال عب طريق



دقمل اس نال سس ل دن: س يًل



ًل سشستلقمل ان ئ ل ونعلال ن: رسشنس

الو     

ًل ناقمل سلضغ ل  ىلاس : رسلرس



ًل  ل ه دلقمل سلضغ ل  ىلسنه ش: اا نس

Qwik



قمل إضسف ل هدل دند: خسوًسسل



تلقمل ان ئ ل ونعلال نسشس: سسدًسس

الو     



:  نوتشتملالا اصال  الال اندلاإللتاا شيلالاسليل د مل

cos@channels.com.sa

mailto:cos@channels.com.sa


شُكراً 


