
أساسيات اخلدمات املرصفية

عرب اإلنرتنت

.Squirrel مارسوا بعض األنشطة املرصفية األساسية مع بنك

دعونا نتدرب عىل أساسيات تجسيل الدخول وحفص املعامالت و كشف احلساب واالطالع عىل الرسائل اليت
Squirrel عىل الرمغ من أن بنك .Squirrel تلقيناها من بنكنا واحلصول عىل املساعدة يف استخدام بنك

سيبدو خمتلفًا قليال عن نظام مرصفمك اآلمن عرب اإلنرتنت، إال أن خطوات لك نشاط ستكون متشاهبة.

تجسيل الدخول واخلروج

أول يشء جيب عليمك القيام به يف لك مرة تقومون فهيا باخلدمات املرصفية عرب

اإلنرتنت هو تجسيل الدخول إىل موقع الويب اآلمن لبنكمك. آخر يشء جيب عليمك

فعله هو تجسيل اخلروج من املوقع بشلك حصيح. دعونا نتدرب اآلن، وعىل طول

الطريق حتققوا من رصيدمك املرصيف:

باستخدام دورة Be Connected أساسيات اخلدمات املرصفية عرب 	.

 اإلنرتنت، احبثوا عن نشاط التدريب عىل تجسيل الدخول واخلروج.
هناك، سرتون شاشة تجسيل الدخول.

أنقروا عىل مربع هوية الزبون وأكتبوا 564892P. تذكروا، ستحتاجون للنقر	.
يف املربع قبل أن تمتكنوا من كتابة أي يشء فيه.

أكتبوا LaMp48nuf يف مربع لكمة املرور.	.

أنقروا عىل زر تجسيل الدخول.	.

ستعرض لمك الشاشة التالية قامئة حبسابات بنك  Squirrel جنبًا إىل جنب مع رصيد	.

األموال يف لك مهنا.

لتجسيل اخلروج بشلك حصيح، ما عليمك سوى النقر عىل زر  تجسيل اخلروج يف أعىل	.

ميني الشاشة. تذكروا أنه من املهم لسالمة حساباتمك املرصفية أن تقوموا بتجسيل

اخلروج بشلك حصيح من اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت، وليس فقط إيقاف تشغيل

جهاز المكبيوتر اخلاص بمك.

حتتاجون إىل تجسيل الدخول بأمان

يف لك مرة تستخدمون فهيا اخلدمات
املرصفية عرب اإلنرتنت

Client ID

Password

LOG ON

Squirrel Bank

1

ً

 

 ّ

 
 
 

 
ّ

beconnected.esafety.gov.au



أساسيات اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

التحقق من املعامالت املرصفية

متنحمك اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت الوصول إىل املزيد من املعلومات

وليس فقط أرصدة احلسابات. ميكنمك رؤية لك معاملة يف حساباتمك. دعونا

نتحقق من املعامالت يف احلساب اليويم:

باستخدام دورة  Be Connected أساسيات اخلدمات املرصفية 	.

رب اإلنرتنت، احبثوا عن نشاط التدريب عىل التحقق من
املعامالت، مث أنقروا عىل My accounts يف أعىل ميني

الشاشة. سوف تظهر قامئة منسدلة.

أنقروا فوق Transactions يف القامئة. ستظهر قامئة باإليداع	.
والحسب للحساب اليويم.

انقروا فوق املعاملة األوىل،  التحويل من xx8836، ملعرفة املزيد	.
من املعلومات.

عند االنهتاء، انقروا عىل زر تجسيل اخلروج يف أعىل ميني الشاشة	.

لتجسيل اخلروج بأمان.

تظهر اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

اإليداعات والحسوبات للك من حساباتمك

الربيد الوارد والرسائل

ميكن لبنكمك أن يرسل إليمك رسائل باستخدام نظامه املرصيف عرب اإلنرتنت.

دعونا نرى ما إذا اكن هناك أي رسائل:

باستخدام دورة  Be Connected أساسيات اخلدمات املرصفية 	.

عرب  اإلنرتنت، احبثوا عن نشاط التدريب عىل الربيد الوارد والرسائل،

مث احبثوا عن عالمة تبويب Inbox بالقرب من أعىل الميني. تعرض
عالمة التبويب  (1)، مما يعين أن هناك رسالة جديدة واحدة.

انقروا فوق عالمة تبويب Inbox لرؤيهتا.

تظهر قامئة بالرسائل من بنكمك. يمت عرض الرسائل اليت مل تقراؤها	.

خبط أسود غامق. انقروا عىل الرسالة األوىل، اسمتتعوا مباكفأتمك.

ستظهر الرسالة عىل الشاشة. اقراؤها إن شئمت، مث انقروا عىل زر	.

الرجوع إىل الربيد ال وارد للعودة إىل قامئة الرسائل. سرتون أن

الرسالة مل تعد غامقة وأن عالمة تبويب الربيد الوارد تظهر (0).

اآلن، قوموا بتجسيل اخلروج بأمان باستخدام زر تجسيل اخلروج.	.

05 May Transfer from xx8836 + $100.00

03 May Water bill − $240.65

02 May Groceries − $120.10

Date Transaction details Amount

Squirrel Bank

Inbox (1)

تظهر الرسائل من بنكمك يف صندوق الوارد

للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

2

 
ع

 

 

 

 

 ّ

 

ُ

 

ُ

َ

beconnected.esafety.gov.au



أساسيات اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

إدارة كشوف احلسابات
ال يتعني عليمك انتظار وصول آخر كشف حساب مرصيف إليمك عرب الربيد. 
ميكنمك تجسيل الدخول لرؤيته عرب اإلنرتنت، وتزنيله عىل جهاز المكبيوتر 

اخلاص بمك للطباعة.

 باستخدام دورة Be Connected أساسيات اخلدمات املرصفية 	.
عرب اإلنرتنت، احبثوا عن نشاط التدريب عىل إدارة كشوف 

احلسابات، مث أنقروا عىل My accounts يف القامئة العلوية.

 أنقروا عىل Statements من القامئة املنسدلة. سرتون قامئة 	.
بكشوف احلسابات املرصفية الهشرية.

 احبثوا عن  كشف حساب 30 نيسان/أبريل وانقروا عىل 	.
خيار التزنيل.

اآلن، قوموا بتجسيل اخلروج بأمان باستخدام زر تجسيل اخلروج. 	.
اطلعوا عىل كشوف حساباتمك وقوموا  

بتزنيلها عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك

املساعدة و الدمع

حيتوي البنك الذي تتعاملون معه عىل مزيات مساعدة شاملة يف حالة  

مواجهة أي مشالك. مرة أخرى، قد يبدو موقع الويب اخلاص بالبنك الذي 

تتعاملون معه خمتلفًا بعض اليشء عن بنك  Squirrel التدرييب، 

لذلك قد حتتاجون إىل إلقاء نظرة عىل الشاشة حبثًا عن زر املساعدة.

  باستخدام دورة  Be Connected أساسيات اخلدمات املرصفية 	.
عرب اإلنرتنت، احبثوا عن نشاط التدريب عىل احلصول عىل 

املساعدة والدمع، مث أنقروا فوق زر املساعدة بالقرب من أعىل 

ميني الشاشة لالطالع عىل اخليارات. سرتون أن هناك عددًا من 

اخليارات احملددة، مثل اإلبالغ عن بطاقة مفقودة أو مرسوقة.

 يف الوقت احلايل، انقروا فوق  كيفية االتصال بالبنك. ستظهر 	.
شاشة توحض مجيع الطرق املختلفة اليت ميكن من خالهلا االتصال  

ببنك Squirrel، مبا يف ذلك عن طريق اهلاتف والربيد اإللكرتوين.

 أنقروا فوق  العودة إىل املساعدة للعودة إىل صفحة املساعدة 	.
والدمع الرئيسية.

اآلن، قوموا بتجسيل اخلروج بأمان باستخدام زر تجسيل اخلروج. 	.

Account name

Your bank accounts

SettingsTransfers & BPAYMy accounts

Squirrel Bank

Everyday Account

Savings

Transactions

Statements

Account information

 زر املساعدة يوفر املساعدة يف  
اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

beconnected.esafety.gov.au

Squirrel Bank

Everyday Account + $1,562.50

Credit Card − $5,260.20

Your bank accounts

Help
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