
pushTAN(رقم توثيق المعاملة :) ضبطه في تطبيقSparkassen-Appنظام األندرويد

1

pushTANإذا قررت استخدام 

ليك ، فيجب ع(رقم توثيق المعاملة)

تسجيل اختيار هذه الطريقة في

-Sparkassenإعدادات تطبيق 

App.

3

، المزمع ضبط  Sparkasseإذا لم يظهر فرع 

pushTAN له، فقم بإدخالBLZ( كود

وقم بالتأكيدSparkasseأو اسم فرع ( الفرع

(.التالي)Weiterبالضغط على 

4

أدخل بعد ذلك اسم المستخدم الخاص 

Legitimations-IDأو  الـpushTANبـ

الموجودين في خطاب ( رمز المصادقة)

التسجيل، ثم أكد على ذلك بالضغط على 

Weiter(التالي)باألعلى يمينًا ،  .

، الذي(رقم التعريف الشخصي)PINأدخل الـ

قمت باختياره بنفسك عند ضبط  الدخول

العمليات المصرفية )Online-Bankingلـ

واضغط pushTANبواسطة ( عبر اإلنترنت

OK(موافق.)

5

غط أكد اختيار الحساب الظاهر على الشاشة بالض

(.التالي)Weiterعلى 

pushTANبذلك تكون قد أكدت استخدام طريقة الـ

ل كوسيلة أمان مفضلة لك( رقم توثيق المعاملة)

بالضغط على . Sparkasseحساباتك ببنك 

Fertig(إنهاء )تنهي عملية الضبط.

2

افتح تطبيق 

Sparkassen-App وقم

سر بتسجيل الدخول بكلمة ال

في حقل . الخاصة بك

Finanzstatus( الحالة

اضغط على ( المالية

Bearbeiten(تعديل  )

ط باألسفل يساًرا، ثم اضغ

 Neuesباألعلى على 

Konto einrichten

(.ضبط حساب جديد)



pushTAN(رقم توثيق المعاملة :) ضبطه في تطبيقSparkassen-App آيباد/ آيفون

1

pushTANإذا قررت استخدام 

فيجب، (رقم توثيق المعاملة)

عليك إدخال هذه الطريقة في 

-Sparkassenإعدادات تطبيق 

App.

2

وقم بتسجيل Sparkassen-Appافتح تطبيق 

Touch IDالدخول بكلمة السر أو باستخدام 

في حقل (. مستشعر هوية بصمة اإلصبع)

Finanzstatus(الحالة المالية ) اضغط على

Bearbeiten(تعديل )م باألسفل يساًرا، ث

(  إضافة)+Hinzufügen+ اضغط  على 

ة اآليباد في أجهزة آيفون باألسفل يمينًا، وبأجهز)

(.باألسفل يساًرا

3

إذا لم (. حساب بنكي)Bankkontoاختر 

، المزمع ضبط  Sparkasseيظهر فرع 

pushTAN له، فقم بإدخالBLZ( كود

وقم Sparkasseأو اسم فرع ( الفرع

(.التالي)Weiterبالتأكيد بالضغط على 

4

أدخل بعد ذلك اسم المستخدم الخاص 

Legitimations-IDأو  الـpushTANبـ

الموجودين في خطاب ( رمز المصادقة)

التسجيل، ثم أكد على ذلك بالضغط على 

Weiter(التالي)باألعلى يمينًا ،  .

، الذي(رقم التعريف الشخصي)PINأدخل الـ

قمت باختياره بنفسك عند ضبط  الدخول

العمليات المصرفية )Online-Bankingلـ

واضغط pushTANبواسطة ( عبر اإلنترنت

OK(موافق.)

5

غط أكد اختيار الحساب الظاهر على الشاشة بالض

(.التالي)Weiterعلى 

pushTANبذلك تكون قد أكدت استخدام طريقة الـ

ل كوسيلة أمان مفضلة لك( رقم توثيق المعاملة)

بالضغط على . Sparkasseحساباتك ببنك 

Weiter(التالي )تُنهي عملية الضبط.


