
دليل استخدام برافو



تسجيل مستخدم جديد

دم عزيزنا عميل برافو في حالة أنك تستخ
قُونة برافو ألول مرة الرجاء الضغط علي إِي  

من أعلى الصفحه اتجاه ( مستخدم جديد )
الشمال

أكتب أسمك بالكامل•

(ارقام10مكون من )أكتب رقم هاتفك •

أكتب كلمة مرور من اربعه ارقام•

المرورأعد كتابة كلمة •

اضغط علي تسجيل•



الدخولتسجيل 

مة لتسجيل الدخول أكتب رقم هاتفك وكل•
ه المرور التي قمت بكتابتهم في الخطو

السابقة



الشاشة الرئيسية

لتي هنا تظهر الشاشه الرئيسيه للتطبيق ا
تحتوي علي جميع الخدمات

لدخول يمكنك اضافة بطاقاتك المصرفية با•
(اشهاخر إِي قُونة يمين الش)الي االعدادات 



بطاقاتي المصرفية

بعد الضغط علي زر االعدادات سوف •
يةتظهر لك نافذة أختر بطاقاتي المصرف



أضافة بطاقة مصرفية

بطاقةأضغط علي أضافةهنا•



خطوات إضافة بطاقة

هنا قم باضافة بيانات البطاقة

أضف أسم البطاقة•

و في يكتب بعناية كما ه)أضف رقم البطاقة •
البطاقة

البطاقةأعد كتابة رقم •

كما هو موجود )أكتب تاريخ الصالحية •
(بالبطاقة

أضغط علي حفظ•



)بطاقة افتراضية(اإللكترونيةبرافو محفظة 

يمكنك من خالل برافو استخدام الخدمات•
االلكترونية من دون الحوجة الي حساب 

بنكي عبر بطاقات محفظة برافو

ية للحصول علي بطاقة برافو االفتراض•
اضغط علي زر أحصل علي بطاقة



أضافة محفظة الموبايل

ل يمكنك استخدام محفظة الموبايل من داخ•
تطبيق برافو



الحصول علي رقم االنترنت السري

لبطاقة النشاء رقم انترنت سري قم بتظليل ا•
ثم أضغط علي زر انشاء رقم االنترنت

(اسفل الشاشه)السري للبطاقة 



النشاء رقم االنترنت السري

البطاقةأكتب أسم •

بنك الرقم المسجل لدى ال)أكتب رقم الهاتف •
(مع حساب البطاقة

أضغط علي ارسال•



اكمال انشاء رقم االنترنت السري

بعد ارسال طلب رقم االنترنت السري •
لي ستصلك رسالة علي هاتفك تحتوي ع

رمز

أكتب الرمز المستلم•

جديدقم بإنشاء رقم انترنت سري •

دالجديأعد كتابة رقم االنترنت السري •

أضغط علي ارسال•



بنككعبرتغذية بطاقة المحفظة 

اخرالتحويل لبنك اختر •

م ثم اختار بطاقات كاش كارد في خانة اس•
البنك

البطاقةاكتب رقم •

اعد كتابة رقم البطاقة•

المبلغاكتب •

اضغط علي تاكيد•



المستفيدينإعدادات 

يمكنك اضافة ارقام هواتف وعدادات •
الكهرباء وبطاقات المستفيدين وارقام

هنامخلصي الجمارك من 

أضافة بطاقات المستفيدين•

هواتف المستفيدين•

الكهرباءعدادات •

الجماركنمخلصيارقام •



زينرصيد 

يمكنك من خالل برافو

شحن رصيد زين•

دفع فاتورة زين•

شراء كرت شحن زين•



سودانيرصيد 

يمكنك من خالل برافو

سودانيشحن رصيد •

سودانيدفع فاتورة •

سودانيشراء كرت شحن •



ام تي انرصيد

برافويمكنك من خالل 

ام تي انشحن رصيد •

ام تي اندفع فاتورة •

ام تي انشراء كرت شحن •



كهرباء عبر التطبيقشراء 

العداداكتب رقم •

اكتب المبلغ•

حدد وسيلة الدفعحدد وسيلة الدفع•

السرياكتب رقم االنترنت •

اضغط علي شراء•



معامالتي السابقة

يمكنك من خالل برافو عرض سجل •
حالة معامالتك السابقة بالتاريخ والوقت و

المعاملة



إِْيقُونة برافو

برافويمكن من خالل الضغط علي إِي قُونة•

مشاركة التطبيق•

تواصل مع برافو•

البرنامجتحديث •

دليل لمستخدم•


