
 : دليل ارشادي لفتح الحساب 

عزيزي المغترب اليمني ... يسعى بنك التضامن الى خدمتك في أي مكان من خالل اهم وابرز الخدمات المصرفية 

ة نافذة " افتح احسابك " مالمس تأتيالحالي او المستقبل و  الوقت ن ان تلبي طموحك واحتياجاتك في كالتي يم

ح لك فتح يلهموم معظم المغتربين الذين يبحثون عن الوعاء االمن لحفظ مدخراتهم وتامين مستقبلهم حيث سيت

 الحساب تحويل أي مبالغ لحسابك عبر وكالء بنك التضامن في السعودية والبنوك في الخارج .

التي تمكن العميل بعد فتح الحساب من استخدامها بعد  كما يقدم لكم البنك حزمة من الخدمات االلكترونية

استكمال اإلجراءات المصرفية لفتح الحساب وسيكون فريق العمل المتواجد في السعودية او فريق قسم 

 المغتربين في تواصل دائم معكم لخدمتكم .

 

 طوات فتح الحساب :خ

 www.TadhamonBank.comافتح الموقع االلكتروني لبنك التضامن من جهاز الكمبيوتر الخاص بك  .1

اختار ايقونة " افتح حسابك " وهي نافذة لكل المغتربين ليستطيع من خاللها فتح حساب بنكي طرف بنك  .2

 التضامن

 والتحقق المعمول بها في المواقع االمنة . م اختار موافقستظهر لك صفحة الشروط واالحكا .3
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االيميل  ( احرص ان يكون  –رقم الهاتف  –العنوان  –) االسم ستفتح لك نافذة ادخال البيانات الشخصية  .4

 االيميل صحيحا ورقم الهاتف فهما وسيلة التواصل معك 

 
م التقاط  ) ستحفظ الصورة في ملفك البنكي على اليسار مربع التقاط صورتك الشخصية قم بالضغط عليه ث .5

 فحاول ان تكون اإلضاءة كافية ( 

 اضغط التالي .6

 ستنتقل الى صفحة بيانات اإلقامة والعمل  .7



 
 ادخل بيانات اإلقامة ويجب ان تكون سارية المفعول  .8

 اضغط على نافذة التقاط الصورة لإلقامة او حملها من جهازك .9

 اضغط التالي .11

 



 ادخل بيانات الجواز  .11

 التقط صورة الجواز  .12

 اضغط التالي .13

 
 اختار الفرع األقرب لك من فروع بنك التضامن وحسب املحافظة التي تعيش فيها في اليمن .14

 توفير ( –اختار نوع الحساب ) جاري  .15

 ادخل أي معلومات تحب اضافتها  .16

 ستظهر لك رسالة اتممت عملية التسجيل .17

ساعة ستصلك رسالة على ايميلك المدون برقم حسابك البنكي يمكنك بعدها ارسال حواالتك الى  24خالل  .18

 بن يعال .. الخ ( –كويك باي  –انجاز  –حسابك عبر وكالئنا في السعودية ) ارسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


