
الرشوع يف التعامل

املرصيف عرب اإلنرتنت
التعامل املرصيف عرب اإلنرتنت هو عندما تقومون بدفع الفواتري وحتويل األموال والتحقق من رصيدمك

باستخدام جهاز مكبيوتر. لكن كيف تبدؤون، وحتافظون عىل سالمتمك أثناء التعامل املرصيف عرب اإلنرتنت؟

ماذا ميكنين أن أفعل مع اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت؟
ميكنمك القيام بلك يشء تقريبًا من خالل اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

اليت ميكنمك القيام هبا خشصيًا، واملزيد. عىل سبيل املثال، ميكنمك:

رشاء شيائ عرب اإلنرتنت باستخدام حسابمك املرصيف العادي.•

حتويل األموال بني حساباتمك، مثل من مدخراتمك إىل حساب اإلنفاق•

اخلاص بمك.

دفع الفواتري.•

حتويل األموال إىل صديق.•

إعداد دفعات نصف هشرية أو هشرية أو ربع سنوية تلقائية.•

فقط اليشء الوحيد الذي ال ميكنمك القيام به عرب اإلنرتنت هو حسب األموال، أو

إيداع النقود والشياكت يف حسابمك املرصيف. ولكن يف هذه األيام، حيث يمت إجراء

معظم الدفعات إلكرتونيًا، من احملمتل أنمك لن حتتاجون إىل القيام بذلك.

تتيح لمك اخلدمات املرصفية عرب

اإلنرتنت حتويل األموال ودفع الفواتري

ورشاء السلع واملزيد

ما يه فوائد اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت؟
ميكن أن جتعل اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت حياتمك أهسل، وميكن أن تكون أكرث

أمانًا من الطريقة التقليدية للعمل املرصيف. مفثال:

ميكنمك القيام بلك أمعالمك املرصفية يف ماكن واحد، وأنمت مرتاحون يف مزنلمك•

ومع جهاز المكبيوتر اخلاص بمك فقط. ال حتتاجون إىل حسب النقود مث الذهاب

إىل ماكن آخر لدفع مثن البضائع.

ميكنمك احلصول عىل أحدث املعلومات املرصفية وقمتا تشاءون، وليس فقط•

خالل ساعات العمل املرصفية أو عندما يسمل سايع الربيد كشف حساب

مرصيف. وهذا يساعدمك عىل البقاء عىل رأس مزيانيتمك.
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الرشوع يف التعامل املرصيف عرب اإلنرتنت

ميكن أن تنهبمك اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت تلقائيًا إىل األشياء اليت•

حتدث يف حساباتمك، مثل الدفعات املستملة أو الفواتري املدفوعة.

وميكنمك التحمك يف مجيع معامالتمك بنفسمك عىل راحتمك، وليس فقط•

عندما يكون البنك مفتوحًا.

األمان املتقدم للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت حيافظ عىل أموالمك آمنة.•

لن تضطروا أبدًا إىل محل مبالغ نقدية كبرية إلجراء الدفعات.

البقاء أكرث أمانًا مع اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت
البنك الذي تتعاملون معه لديه إجراءات أمنية ممتازة للحفاظ عىل األموال

يف مجيع حساباتمك آمنة. ميكنمك أيضًا املساعدة يف مضان بقاء حساباتمك
املرصفية عرب اإلنرتنت آمنة من خالل اتباع بعض اخلطوات البسيطة:

توفر اخلدمات املرصفية عرب
اإلنرتنت العديد من مزيات األمان

للحفاظ عىل أموالمك آمنة

ال تقوموا أبدًا مبشاركة تفاصيل تجسيل الدخول أو لكامت املرور اخلاصة	.
بمك مع خشص آخر.

قد يعرض متصفح المكبيوتر اخلاص بمك حفظ لكمة املرور اخلاصة	.

بمك حىت ال تضطرون إىل كتابهتا يف املرة القادمة. انقروا دامئًا،  ال.

إذا قام المكبيوتر حبفظ لكمة املرور، ميكن ألي خشص لديه حق الوصول
إىل المكبيوتر اخلاص بمك الدخول إىل حساباتمك.

قوموا دامئًا بتجسيل اخلروج من اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

- ال تقوموا ببساطة بإيقاف تشغيل المكبيوتر. وال تستخدموا أبدًا
أجهزة المكبيوتر العامة أو شبكة Wi-Fi العامة املجانية للخدمات

املرصفية عرب اإلنرتنت.

استخدموا لكمة مرور فريدة للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت، وليس لكمة	.

مرور قد تستخدموهنا ملواقع الويب األخرى.

اجعلوا لكمة املرور قوية. جيب أن حتتوي عىل مثانية رموز عىل األقل،	.

وتستخدم مزجيًا من األرقام واألحرف الكبرية والصغرية والرموز.
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 قوموا دامئًا بتجسيل اخلروج من اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت عندما 	.
تنهتون من جلسة. ال تقوموا ببساطة بإيقاف تشغيل المكبيوتر.

 ال تستخدموا أبدًا أجهزة المكبيوتر العامة أو شبكة Wi-Fi العامة املجانية 	.
للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت. القيام بذلك جيعل من الهسل عىل 

احملتالني رسقة معلومات تجسيل الدخول اخلاصة بمك.

 حافظوا عىل أمان هاتفمك. يف بعض األحيان ترسل البنوك إليمك رموزًا 	.
خاصة عرب الرسائل النصية للتحقق من هويتمك.

 تأكدوا من أن لكمة املرور أو القفل عىل هاتفمك احملمول آمنني أيضًا.	.

 تأكدوا من حتديث أنمظة تشغيل هاتفمك وجهاز المكبيوتر اخلاص بمك حبيث 	.
تتوفر أحدث إجراءات امحلاية األمنية.

راقبوا األرصدة املرصفية اخلاصة بمك حبيث ستالحظون إذا مت إجراء أي 		.
معليات حسب غري متوقعة.

ذا تلقيمت بريدًا إلكرتونيًا يديع أنه من مرصفمك ويطلب منمك النقر فوق 		.
رابط لتجسيل الدخول، فال تنقروا عىل الرابط. مهام اكنت الرسالة مقلقة. 

هناك فرصة جيدة عىل أهنا معلية احتيال. قوموا دامئًا بتجسيل الدخول إىل 

اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت عن طريق كتابة عنوان موقع البنك والنقر 

عىل الرابط من صفحة الويب الرئيسية اخلاصة به.

شبكة Wi-Fi العامة ليست آمنة، 
لذا ال تستخدموهنا أبدًا يف اخلدمات 

املرصفية عرب اإلنرتنت

بعض النصاحئ اإلضافية

إذا كنمت تعتقدون أنمك أخطأمت يف معاملة عرب اإلنرتنت، فاتصلوا باملرصف الذي•
تتعاملون معه. سيحتوي املوقع اإللكرتوين للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت 

اخلاص مبرصفمك عىل زر اتصلوا بنا الذي ميكنمك استخدامه.

خذوا حلظة مع لك معاملة للتحقق مرة أخرى من التفاصيل اليت أدخلمتوها. إذا •

كنمت تقومون بتحويل أموال إىل خشص آخر ومقمت بإدخال مبلغ خاطئ أو أرسلمتوه 

إىل بنك أو حساب خاطئ، فقد يكون من الصعب استعادة األموال.

إذا كنمت تعتقدون أن خشصًا آخر يعرف لكمة املرور اخلاصة بأمعالمك املرصفية •
عرب اإلنرتنت، فاتصلوا باملرصف الذي تتعاملون معه.

ال يزال بإماكنمك القيام باألشياء بالطريقة اليت اعتدمت علهيا. ميكنمك االتصال •
باملرصف الذي تتعاملون معه أو الذهاب إىل أحد الفروع إلجراء املعامالت،  

وال يزال بإماكنمك تليق كشوف ورقية بالربيد إذا كنمت تفضلون ذلك.

ال تنقروا أبدًا عىل رابط يف رسالة بريد 
إلكرتوين تديع أهنا من مرصفمك - من 

احملمتل أن تكون معلية احتيال
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