
إعداد اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت
ميكنمك القيام بلك أمعالمك املرصفية تقريبًا عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك وأنمت مرتاحون

يف مزنلمك. ولكن كيف ميكنمك اإلعداد مع البنك الذي تتعاملون معه؟ وكيف يعمل لك ذلك؟

ماذا حتتاجون للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت؟
رمبا لديمك بالفعل معظم ما حتتاجونه للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت،

ولكن دعونا نتأكد:

بالطبع، أنمت حباجة إىل حساب مرصيف. تقدم مجيع البنوك خدمات•

مرصفية عرب اإلنرتنت. ال حتتاجون إىل حساب مرصيف خاص. إهنا تعمل

مع حسابمك العادي.

أنمت حباجة إىل جهاز مكبيوتر، أو يشء مماثل. يقوم العديد من األخشاص •

بأمعاهلم املرصفية عرب اإلنرتنت باستخدام تطبيق عىل هاتف ذيك أو جهاز

لويح. بشلك عام، توفر الشاشة األكرب عىل المكبيوتر مرونة أكرث قليال.

وحتتاجون إىل هاتف محمول. يف بعض األحيان، سريسل لمك البنك الذي •

تتعاملون معه رمزًا رسيًا باستخدام الرسائل القصرية (SMS) للتأكيد عىل 

أنمك أنمت الذي تدخلون إىل حساباتمك.

ستحتاجون إىل أن يكون جهاز المكبيوتر اخلاص بمك موصوال باإلنرتنت يف•

املزنل. إذا كنمت تستخدمون Wi-Fi، فيجب إعداده بشلك حصيح بلكمة

.Wi-Fi مرور آمنة. ميكن هلاتفمك االتصال باإلنرتنت مبارشة بدون

وتذكروا أنه جيب أال تستخدموا أبدًا شبكة  Wi-Fi العامة املجانية•

للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت. شبكة Wi-Fi العامة غري آمنة.

تأكدوا من حتديث نظام تشغيل المكبيوتر أو اهلاتف حبيث يوفر•

أفضل أمان.

جيب عليمك تجسيل تفاصيل االتصال بالبنك، مبا يف ذلك رمق هاتف•

خط املساعدة اخلاص بالبنك، واالحتفاظ به يف ماكن آمن يف حالة

مواجهة أي مشالك.

 Bank account

 Computer, phone

  Home Wi-Fi

 Mobile phone

 Bank account

 Computer, phone

Home Wi-Fi

 Mobile phone

حساب مرصيف

مكبيوتر، هاتف

شبكة Wi-Fi املزنلية

هاتف موبايل

رمبا لديمك بالفعل معظم ما حتتاجونه

للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت
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إعداد اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

كيف تبدأون؟

هناك بعض األشياء األخرى اليت جيب أن تعرفوهنا قبل البدء:

تعين اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت استخدام جهاز مكبيوتر أو هاتف•

أو جهاز لويح لالتصال بنظام مرصيف آمن عرب اإلنرتنت للبنك الذي
تتعاملون معه.

إذا كنمت تستخدمون هاتفًا أو جهازًا لوحيًا، فستستخدمون بشلك عام•
تطبيقًا يقدمه بنكمك من خالل App Store ألجهزة iPhone و iPad أو

.Android للهواتف أو األجهزة اللوحية اليت تعمل بنظام Play Store

إذا كنمت تستخدمون جهاز مكبيوتر، فستستخدمون متصفح الويب العادي•
لالتصال مبوقع اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت للبنك الذي تتعاملون

معه. ما عليمك سوى االنتقال إىل موقع البنك الذي تتعاملون معه والبحث

يف قسم اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت عن زر تجسيل الدخول.

ال تنقروا أبدًا عىل رابط إىل اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت من بريد•
إلكرتوين يبدو أنه صادر من البنك اخلاص بمك. هذه معليات إحتيال.

انتقلوا دامئًا إىل موقع الويب الفعيل للبنك الذي تتعاملون معه للبدء.

لتجسيل الدخول، سيتعني عليمك إدخال هوية العميل اخلاصة بمك (قد يطلق علهيا يشء خمتلف قليال من قبل•

البنك عرب اإلنرتنت) ولكمة املرور اخلاصة بمك. سيكون لديمك كالمها منذ إعداد اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت.

قد حتتوي شاشة تجسيل الدخول للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت عىل مربع اختيار يمسى تذكرين أو يشء مشابه.•

إذا مقمت بتحديد هذا اخليار، فسيقوم متصفحمك تلقائيًا مبلء هوية العميل اخلاصة بمك يف املستقبل، ولكن ال
يزال عليمك إدخال لكمة املرور اخلاصة بمك. اخليار األكرث أمانًا هو ببساطة إضافة هوية العميل ولكمة املرور يدويًا

يف لك مرة تقومون فهيا بتجسيل الدخول إىل اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

حيتوي موقع اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت عىل قسم مساعدة. إذا مل تكونوا متأكدين متامًا من يشء ما،•

فاحبثوا عن زر املساعدة وانقروا هيلع.

حساباتمك املرصفية عرب اإلنرتنت

مؤمنة هبوية العميل ولكمة املرور

ال تنقروا أبدًا عىل رابط إىل اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت
من بريد إلكرتوين يبدو أنه صادر من البنك اخلاص بمك. هذه

معليات احتيال. انتقلوا دامئًا إىل موقع الويب الفعيل للبنك

الذي تتعاملون معه للبدء

Client ID

Password

LOG ON

Squirrel Bank
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إعداد اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

إعداد اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

إن اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت يه الوضع الطبييع اجلديد. تتوقع البنوك يف هذه األيام بأن يقوم الناس

مبعظم معامالهتم املرصفية عرب اإلنرتنت، لذا جيعلوها هسلة قدر اإلماكن. ومع ذلك، هناك بعض اخلطوات

إلعداد اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت اخلاصة بمك لضامن أن خدماتمك املرصفية آمنة وأموالمك محمية:

اخلطوة األوىل يه التجسيل للحصول عىل اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت	.

مع البنك الذي تتعاملون معه. ميكنمك االتصال بالبنك أو النقر عىل زر

تجسيل الدخول عىل موقع الويب اخلاص بالبنك. هناك ستجدون تعلميات

حول كيفية التجسيل. اجعلوا تفاصيل حسابمك املرصيف وهاتفمك يف

متناول أيديمك.

عندما تقومون بالتجسيل، سيصدر لمك البنك هوية العميل. قد يطلق علهيا	.

امس خمتلف، مثل رمق الوصول أو رمق الزبون ولكن رمق التعريف هو

الذي سيعرفمك به البنك.

ستحتاجون أيضًا إىل لكمة مرور. غالبًا ما يقوم البنك بإنشاء حساب	.

عشوايئ لمك أو قد تضطرون إىل االتصال به وطلبه.

أول يشء جيب عليمك فعله بعد ذلك هو تجسيل الدخول إىل اخلدمات املرصفية	.

عرب اإلنرتنت وتغيري لكمة املرور. اختاروا لكمة مرور يصعب عىل اآلخرين مختيهنا،

ولكن يهسل عليمك تذكرها. ال تستخدموا األمساء أو أعياد امليالد أبدًا وال تستخدموا

لكمة املرور نفهسا اليت تستخدموهنا للحسابات األخرى األقل أمانًا عرب اإلنرتنت.

اآلن، انتقلوا إىل موقع الويب الرئييس لبنكمك وانقروا عىل الزر ليأخذمك إىل اخلدمات املرصفية عرب	.

اإلنرتنت. مث أدخلوا رمق العميل ولكمة املرور وانقروا عىل زر تجسيل الدخول. اعمتادًا عىل البنك الذي

.Log in أو Sign in تتعاملون معه، قد يطلق هيلع زر

أنمت اآلن جاهزون لبدء اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت!	.

اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت يه

منطقة آمنة يف موقع الويب اخلاص

بالبنك الذي ميكنمك الوصول إلهيا

عن طريق تجسيل الدخول

قوموا دامئًا بتغيري لكمة املرور اليت مت إصدارها لمك من قبل

البنك. جيب أن تكون لكمة املرور اليت تقومون بإنشاهئا خمتلفة

عن مجيع حساباتمك األخرى عىل اإلنرتنت.
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