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



لوحة المعلومات
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: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
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Openيقوم المستخدم بإختيار الصورة ثم يقوم بالضغط علي •


