


الدخول علي النظام

1

ملف نت البنكي يرسل نظام اإلنتر، والمستخدمين علي نظام اإلنترنت البنكي عن طريق البنك ةالشركبعد إنشاء •

PDF  ويتم يحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور ألول مرة ،والذي اإللكتروني علي بريده إلى المستخدم

الرقم القومي للمستخدمفتحه فقط بواسطة 

لمة المرور تغيير كيجبره نظام اإلنترنت البنكي على المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ، وسوف يقوم •

.الخاصة به

:األتيةالشاشةخاللمنذلكويتضح•



الدخول علي النظام

2

المصرفية دمات الخاصة بالخ" الشروط واألحكام"إلى بمجرد قيام المستخدم بتغيير كلمة مرور تسجيل الدخول ، سيتم نقل المستخدم •
.عبر اإلنترنت للمستخدم

األتيةالشاشةخاللمنذلكيتضحكما:

بعد . في نهاية الصفحة" موافق"الضغط علي من خالل واألحكام الشروطيجب على المستخدم الموافقة على هذه •

.المعلوماتقبول الشروط واألحكام ، سيتم توجيه المستخدم إلى لوحة 



لوحة المعلومات

3

عناصر واجهة مستخدم تعرض صفحة األدوات الفورية

اسي معينة للمستخدمين والتي يتم استخدامها بشكل أس

.  يقلعرض معلومات محددة بعد تسجيل الدخول إلى التطب
.سيكون لدى المستخدم خيار لتحديد عناصر واجهته



لوحة المعلومات

4

لوحة المعلومات إلي جزئيين رئيسينتنقسم 

:يحتوي علي األتيوالبنكياإلنترنتفي نظام ثابت جزءهذا :الجزء العلوي•

ن التنقل بين مالمستخدم وتمكن . نظام اإلنترنت البنكييتم عرضها للمستخدمين عبر قائمة :قائمة التنقل

.المستخدم القيام بهاالتي يريد الوظيفة الوظائف بسهولة بالضغط على إسم 

الحسابات المسموح للمستخدم اإلطالع عليهاتعرض هذه الشاشة:الشاشة الرئيسية.

األحكام الشروط و"ويتضمن محتويات ثابتة. لي نظام اإلنترنت البنكيثابت عجزء : نهاية الصفحة–

- “خريطة الموقع-السياسات الخاصة 



لوحة المعلومات

5

ملحوظات

تحديد واجهته الشخصية من خالل الضغط علي تخصيص لوحة القيادةيمكن للمستخدم •

عدم ظهورها في لوحة المعلومات/المستخدم بالتأشير أو إلغاء التأشير علي القائمة التي يريد ظهورهايقوم •



لوحة المعلومات

6

للمستخدمالفتراضيةالمعلوماتلوحةإستعادةسيتمالضبطإعادةعليالضغطمع



لوحة المعلومات

7

 تظهر الحسابات الجديدة المفتوحة من خالل اإلنترنت البنكي’تحديث البيانات‘عند الضغط علي



لوحة المعلومات

8

:الحسابضبطعليأيضا  الشاةتحتوي•

إعدادات شخصية

إعدادات األمان

تفضيالت

 هالبيانات الشخصية للمستخدم له مع إمكانية تغيير الصورة الخاصة بحسابعرض : شخصيةإعدادات.

في حالة ربط المستخدم بالشركات التابعة يمكن للمستخدم إختيار الشركة التي يريد اإلطالع علي حساباتها

في حالة وضع المستخدم في أكثر

من قسم يمكن للمستخدم إختيار 

القسم الذي يريد إظهار حساباته 
فقط



لوحة المعلومات

9

Openيقوم المستخدم بإختيار الصورة ثم يقوم بالضغط علي •



لوحة المعلومات

10

الجديدة في حالة إذا رغب المستخدم سياسة كلمة المرور وتسجيل كلمة المرور عرض : إعدادات األمان•
عن طريق إدخال كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة والرقم السري الذي يستخدم لمرةبتغييرها

تقديمالذي تم الحصول عليه من خالل جهاز رمز األمان والضغط علي "واحدة 



لوحة المعلومات

11

المفضلةوتفضيالت الحساب واألنشطة تفاصيل المستخدم لتحديث :التفضيالت•

يتم إستخدام الحقول التي أمامها عالمة نجمة

مكن للمستخدم تحديد الحساب الرئيسيت



لوحة المعلومات

12

تعديل يتم الضغط علي تحديث في حالة الرغبة في
حساب واحد

دة يتم الضغط هنا في حالة الرغبة في تعديل ع
حسابات دفعة واحدة



لوحة المعلومات

13

يجب أن ال يحتوي اإلسم المختصر علي رموز

إضغط هنا لإلستمرار

الحساب الرئيسي



لوحة المعلومات

14

يتم وضع الوظائف المفضلة في الئحة االختصارات علي يسار الشاشة:تعيين األنشطة المفضلة•

ستظهر الوظائف المفضلة علي يسار الشاشة

تي يقوم المستخدم بالتأشير علي الوظيفة ال
يريد إضافتها أو حذفها 



لوحة المعلومات

15

:وظائف أخري

د موافقته علي يقوم المستخدم بالضغط عليه للخروج من النظام فيقوم النظام بتسجيل الخروج للمستخدم بع: خروج•
.الرسالة التحذيرية بأنه يطلب الخروج من النظام

:اإلشعارات

صالحية كلمة المرور انتهاء تاريخ عرض •
.صالحية كلمة المرور وخيار تغيير كلمة المرورتاريخ انتهاء •
.التي تنتظر الموافقةالمعامالت •

:الرسائل

.يمكن من خاللها إنشاء رسائل البريد والتحقق من الرسائل المستلمة•



لوحة المعلومات

16

إضافة الرسالة النصية

تحميل ملفات

إختيار المستخدم الذي يريد اإلرسال له إختيار 
المستقبلين

إختيار المستخدم الموجهة إليه الرسالة



لوحة المعلومات

17

يمكن للمستخدم عرض الرسائل المستلمة والمرسلة من خالل الضغط علي عرض الرسائل•



لوحة المعلومات

18

غط يستطيع المستخدم أي رسالة من الرسائل المرسلة من خالل إلي مدير العالقة ببنك مصر من خالل الض•

وإخيار مدير العالقة التي يريد اإلرسال إليهإعادة توجيه علي 

محتوي الرسالة 
المرسلة



لوحة المعلومات

19

ائج يمكن من خاللها البحث عن الخدمة التي يريد المستخدم القيام بها والذهاب إليها عن طريق إختيارها من نت•
.البحث

:ثالبح

الرسالة

الثم يتم الضغط علي إرس



Dashboard

20

قائمة البحث•



لوحة المعلومات

21

ة في يستطيع المستخدم أن يتحكم بالعناصر المعروض•

األدوات الفورية من خالل الضغط علي الجزء المظلل
في الصورة

ت الفوريةلوحة األدواعدم ظهورها في /المستخدم بالتأشير أو إلغاء التأشير علي القائمة التي يريد ظهورهايقوم •

األدوات الفورية



لوحة المعلومات

22

العميلرقمملخص•

.الحسابات المسموح للمستخدم اإلطالع عليهالجميع يستطيع من خاللها المستخدم عرض مجمع •

األدوات الفورية



لوحة المعلومات

23

ملخص الحسابات

.أرصدة حسابات العميل المسموح للمستخدم اإلطالع عليها بمختلف العمالتيظهر ملخص إلجمالي•

الملخص المجمع

.الحسابات المسموح للمستخدم اإلطالع عليهالجميع يستطيع من خاللها المستخدم عرض ملخص •



لوحة المعلومات

24

حسابات الشهادات والودائع

اصيل وعملة الحساب ويمكن عرض تف" إن وجد"تعرض قيمة الشهادة أو الوديعة وكذلك االسم المستعار للحساب •
.  االسم المختصرالحساب للمستخدم عن طريق الضغط علي 

حسابات القروض

م اإلسكما يمكن عرض تفاصيل الحساب عن طريق الضغط . القروضتعرض هذه األداة إجمالي المبلغ المستحق لحسابات •
المختصر



لوحة المعلومات

25

اإلعتمادات المؤسسية

.الموافقةالتوجيه إلى صفحة عرض الحركات التي تنتظر التصريح عليها وبالضغط علي الحركة يتم إعادة •

اإلئتمانيةالبطاقات

.الخاصة بالجهة والمسموح للمستخدم اإلطالع عليهاعرض جميع الكروت اإلئتمانية •



القائمة الرئيسية

26

الصفحة الرئيسية لإلنترنت البنكي: لوحة المعلومات

حسابات العميلوتفاصيل العمليات لجميع عرض أرصدة  :الحسابات

التشغيليةالحسابات•

الشهادات والودائع•

ملخص الحسابات•

حسابات القروض•

الكروت اإلئتمانية•

الكروت المدفوعة مقدما  •



27

:العمليات
بدء تحويل األموال

يتحويل األموال لحسابات•

تحويل األموال إلي حسابات طرف أخر•

تحويل األموال إلي بطاقة ائتمانية•

تحويل األموال إلي الكارت المدفوع مقدما  •

االستفسار عن التحويالت

عرض كل العمليات •

عرض العمليات المتكررة•

عرض العمليات المجدولة•

العمليات المكتملةعرض •

العمليات الغير مكتملةعرض •

خدمة دعم العمليات
عرض تفاصيل الطرف المقابل•

طرف أخر إضافة •

ربط طرف أخر بمستخدمين محددين•

عرض قائمة انتظار الموافقة•

الخدمات العامة
الطلبات الجديدة

إيقاف كارت إئتماني•

شراء شهادة•

ربط وديعة•

إيقاف بطاقة/طلب بطاقة خصم فوري •

فتح حساب•

طلب دفتر شيكات•

الشيكعرض حالة /شيك طلب إيقاف •
الطلبات

استدعاء الطلبات

موافقاتي



الحسابات

28

عرض أرصدة وتفاصيل العمليات لجميع حسابات العميل: الحسابات•



الحسابات

29

ملخص الحساب

.  عرض أرصدة حسابات العميل بمختلف العمالت واألنواع•

بيمكن البحث بإستخدام رقم الحساب أو اإلسم المستعار للحسا



الحسابات

30

يتم الضغط علي رقم الحساب لعرض الصفحة التالية

ملخص الحساب

يستطيع المستخدم البحث عن حركة محددة



الحسابات

31

ملخص الحساب

يستطيع المستخدم البحث عن حركة محددة



الحسابات

32

ملخص الحساب



الحسابات

33

الحسابات التشغيلية

.عرض أرصدة الحسابات والمعامالت المنفذة من خاللها كما يمكن عرض تفاصيل الحساب عن طريق الضغط علي رقم الحساب•

يتم الضغط علي رقم الحساب لعرض الصفحة التالية

يستطيع المستخدم البحث عن حركة محددة



الحسابات

34

الحسابات التشغيلية

يستطيع المستخدم البحث عن حركة محددة



الحسابات

35

الحسابات التشغيلية



الحسابات

36

Deposit accounts

.  طريق الضغط علي رقم الحسابوتفاصيل حسابات الشهادات والودائع عن عرض أرصدة •



الحسابات

37

حسابات القروض

.  طريق الضغط علي رقم الحسابوتفاصيل القروض عن عرض أرصدة حسابات •



الحسابات

38

البطاقات

ضغط عن طريق الالكارت عرض تفاصيل الكروت اإلئتمانية والكروت المدفوعة مقدما  ويمكن عرض أرصدة •
.  الكارتعلي رقم 



الحسابات

39

عرض كشف حساب للبطاقة



الحسابات

40

عرض المعامالت غير 

غير المستقرة/ المفوترة 




