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 aفية عaaدمات اaا a وعaال

اaاتف اaمول 

اaدمات اaaفية عa اaاتف اaمول a عندما تقومون بأaالa اaaفية باستخدام هاتفa الذa أو 

جهازa اللوa. دعونا نرى كيف aكنa استخدام اaدمات اaaفية عa اaاتف اaمول بأمان وفعالية.

aمولaاتف اaا aفية عaaدمات اaا a ما
 aعندما تستخدمون تطبيقا ع a مولaاتف اaا aفية عaaدمات اaا

هاتفa الذa أو جهازa اللوa للقيام بأaالa اaaفية. بعض األشياء  

:a مولaاتف اaا aفية عaaدمات اaب فهمها حول اa aال 

a

 • aفية عaaدمات اaفية باستخدام اaaهام اaعظم اa القيام aكنa 
اaاتف اaمولa باستثناء aب النقود.

aاصا للخدمات  •  سيكون البنك الذي تتعاملون معه قد أنشأ تطبيقا خ

اaaفية عa اaاتف اaمولa والذي ستقومون بتثبيته عa هاتفa أو

.aاللو aجهاز

a

 

يتصل التطبيق aساباتa اaaفية العادية باستخدام أنaة آمنة للغاية • 

للتأكد من أن أموالa تظل آمنة.

فوائد اaدمات اaaفية عa اaاتف اaمول

a  علa مول أنaاتف اaا aفية عaaكن للخدمات اa aفية العاديةaaدمات اaاذا التحول من اa
حياتa أaل بعدة طرق:

 •.aا كنaأي وقت وأي a فيةaaا aالaأ aالقيام ب aكنa aنقد aاجة إa تكونوا a ما

aكن أن يكون هذا أي aء من التحقق من رصيد حسابaa إa دفع الفواتa أو إرسال األموال أو  • 

aويل األموال بa اaسابات.

a

قد يكون تطبيق اaدمات اaaفية عa اaاتف اaمول اaاص بa  قادرا عa تنبaa بأشياء • 

مثل إيداع األموال a حسابك.

a

aكنa رؤية aيع األنشطة عa حساباتa حa اللحظة.• 

aكنa aويل األموال بa اaسابات عa الفورa وهو أمر مفيد إذا كنa aاجة إa اإلضافة إa حساب اإلنفاق • 

اaاص بa من مدخراتa أثناء للتسوق.

 aأو جهاز aالذ aيتطلب هاتف 
 aفية عaaا للخدمات ا aتطبيق aاللو

اaاتف اaمول
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الaوع a التعامل اaaa عa اaاتف اaمول

a تصمa التطبيق اaaa للحفاظ عa أموالa آمنة. هذا يعa أنه قد تa مطالبتa بتأكيد هويتa عند • 
 (PIN) aaالتعريف ال aأو ر (password) رورaمة اa عن طريق إدخال aإجراء معامالت معينة

.SMS ةaرسالة قص aع aأو رمز أرسله البنك إلي aaاص بaا

a a a

a

كيف تكونوا آمنa عند استخدام اaدمات اaaفية عa اaاتف اaمول

سيحافظ البنك الذي تتعاملون معه عa أمان أموالaa ولكن هناك خطوات aكنa اaاذها لضaن أمaا:

 اaوا داaا بياناتa اaaفيةa وخاصة aمة اaرور (password) و • 
رa التعريف الaa (PIN). ال تشاركوها مع أي aص.

a

تأكدوا من قفل هاتفa عند عدم استخدامه وأنه aي برa التعريف • 

 aأو التعرف ع (fingerprint) يصمة األصبع a(PIN) aaال

.(facial recognition) الوجه

a

سيتيح لa تطبيق اaدمات اaaفية اaاص بa اختيار طريقة تaيل • 

الدخول أaل من aمة اaرور اaاصة بa. قد يكون ذلك رمز aPIN بصمة 

aاإلصبعa التعرف عa الوجه أو الصوتa أو aط الaرير الaيع.

aaلوا اaروج من تطبيقa اaaa عند االنaاء.• 

ال تستخدموا شبكة Wi-Fi العامة أبدا لالتصال عند استخدام اaدمات • 
اaaفية عa اaاتف اaمول. استخدموا بيانات هاتفa اaمول 

لالتصال بدال من ذلك.

a

a

تذكرواa قد aتاجون إa إدخال رمز aعامالت معينة. سيقوم البنك  • 

الذي تتعاملون معه بإرسال الرمز إليa عa الفور عن طريق  رسالة 

.SMS ةaقص

a

راقبوا أرصدة حساباتa اaaفية. aذه الطريقة سaون ما إذا aنت  • 
هناك معاملة غa متوقعة.

  aفية عaaدمات اaأسئلة متداولة حول ا

اaاتف اaمول

  aفية عaaدمات اaتداولة حول اaإجابات لبعض األسئلة ا aا يaف

اaاتف اaمول:

 • aوعة من اإلجراءات الa بأمان من خالل aاالحتفاظ بأموال aي 
يستخدمها البنك الذي تتعاملون معه. يتطلب قانون اaسaلك من البنك 

.aالذي تتعاملون معه رعاية أموال

a

 يضيف التعرaف عa بصaت األصابع 
ا من األمان aمزيد aجهاز aوالوجه ع

 aفية عaaا aحسابات aلوا الدخول إ aa
PIN aمول باستخدام رaاتف اaا
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الaوع a التعامل اaaa عa اaاتف اaمول

إذا a aaطأ ماa اتصلوا aط اaساعدة اaاص بالبنك الذي تتعاملون • 
معه وسيساعدa عa حل األمور.

 • aaالتعريف ال aصا ما قد اكتشف رa تعتقدون أن aإذا كن
(PIN) أو aمة اaرور (password) اaاصة بaa اتصلوا aط 

 aاص بالبنك الذي تتعاملون معه إليقاف استخدام رaساعدة اaا

التعريف الaa هذا وللaتيب لرa جديد.

a

aب أال تنقروا أبدا عa رابط a رسالة بريد إلكaوa تدa أaا من  • 

البنك الذي تتعاملون معه. إذا قال الaيد اإللكaوa إن البنك الذي 

تتعاملون معه aتاج منa أن تفعلوا شيa ماa فقوموا بتaيل الدخول  

إa البنك بالطريقة اaعتادة.

a a

a

عندما تقومون بالدفعa ستaكنون من رؤية اaعاملة a اaدمات • 

اaaفية عa اaاتف اaمول عa الفور تقريبا. a بعض األحيان 

ستظهر عa أaا معلقة (Pending) أثناء aهaها.

a
a

 •  aaمعلومات فورية حول معامالت aنحa مولaاتف اaا aفية عaaدمات اaمن أن ا aالر aع

فال يزال بإمaنa اaصول عa كشوف حسابات مaفية ورقية إذا كنa ترغبون a ذلك.

ما aكنa القيام به الستخدام اaدمات اaaفية عa اaاتف اaمول بأمان
a ما يa بعض القواعد البسيطة للحفاظ عa أمان اaدمات اaaفية عa اaاتف اaمول:

ال تستخدموا نفس aمة اaرور (password) أو رa التعريف • 
الaa (PIN) لa aء.

إذا كنa تقومون بتحويل األموال إa aص ماa فاحرصوا عa التحقق • 
من رa اaساب (account number) أو a BSBذا الaص. إذا 

أدخلa أرقاما خاطئةa فقد يكون من الصعب اسaداد األموال.

a

a

 • aتذكره ولكن يصعب ع aل عليaي (PIN) aa تعريف aاختاروا ر

اآلخرين aينه. ال تستخدموا عيد ميالد. استخدموا ستة أرقام بدال من 

أربعة فقط.

a

a

إذا aن من اaمكن إلغاء قفل جهازa اaمول عن طريق بصمة اإلصبع • 
aأو التعرف عa الوجهa ففكروا a aكينه aزيد من األمان.

إذا كنa تستخدمون PIN أو رمز مرور إللغاء قفل جهازa اaمولa فتأكدوا من أنه قوي وال aكن aينه بaولة.• 

استخدموا بطاقتa االئaانية فقط لaاء أشياء من مواقع اإلنaنت بقفل a aيط العناوين وعنوان يبدأ بـ • 

//:a .httpsققوا من عنوان موقع اإلنaنت أيضاa للتأكد من أن اaوقع أصaa حيث aكن أن تبدو اaواقع اaزيفة 
مشاaة جدا لaواقع اaقيقيةa وقد aتلف عناوين مواقع اإلنaنت اaزيفة عن اaوقع األصa aرف واحد فقط. 

a a

a

 aا ما يعرف ر aصa تعتقدون أن aإذا كن
 aaاص بaا (PIN) aaالتعريف ال 

أبلغوا البنك الذي تتعاملون معه 

 aساباتa مة مرور قويةa قوموا بإنشاء

اaaفية عa اaاتف اaمول
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