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 .1طرٌقة الدخول الى النظام
نقوم بتشغٌل متصفح االنترنٌت ) (Internet Explorerونكتب عنوان موقع المصرف على شبكة االنترنٌت كما ٌلً:
( (creditbankofiraq.comفً المكان المخصص له ،ثم نختار  ،Home : Credit Bank of Iraqوبعد ذلك نختار "Login to Online
". Banking

.1-1

تظهر لنا ثالثة حقول نقوم بادخال المعلومات المتعلقة بها وكما ٌلً-:
عند الدخول الى الموقع الول مرة-:
 فً الحقل االول ) (User Nameنقوم بأدخال اسم المستخدم (الذي سبق ان قمنا بتسجٌله لدى شعبة المدفوعات االلكترونٌة فً
االدارة العامة للمصرف عند الموافقة على طلب االشتراك فً نظام الصٌرفة االلكترونٌة) .
 فً الحقل الثانً ) (Log In Passwordنقوم بادخال كلمة السر االولٌة التً ٌزودنا بها المصرف اٌضا لدى شعبة المدفوعات
االلكترونٌة (ٌجب التاكد من ان كلمة المرور المستلمة محكمة الغلق ولم ٌطلع علٌها اي شخص وحتى من قبل منتسبً المصرف).
 فً الحقل الثالث ) (Enter the number You see in the imageنقوم بادخال نفس االرقام التً تظهر بالصورة.



ثم نضغط على LOG IN



تظهر لنا صفحة تغٌٌر كلمة المرور حٌث نقوم بتغٌٌر كلمة المرور االولٌة الى كلمة المرور الثابتة التً نستخدمها كلما اردنا الدخول
الى الموقع وكما ٌلً-:


فً الحقل االول ) (Current Passwordنقوم بادخال كلمة المرور االولٌة.



فً الحقل الثانً ) (New Passwordنقوم بادخال كلمة المرور الخاصة بنا (راجع بنود وشروط نظام الخدمات المصرفية
االلكترونية عبر االنترنيت لمتعرف عمى خصائص كممة المرور).

مالحظة -:يفضل دائماً ان يكون الشريط الخاص بـ ) (Password Strengthبالمون االخضر عند االنتهاء من ادخال كممة المرور.



في الحقل الثالث ) (Confirm New Passwordنكرر كممة المرور التي قمنا بادخالها في الحقل الثاني.

نضغط عمى  Applyفتظهر لنا العبارة التالية:
""Your Password has been changed. Click Continue to complete logging in



نضغط على Continue



تظهر لنا صفحة  Security Questionsالخاصة باالسئلة االمنٌة حٌث نقوم بملء الحقول الخاصة بها (لضمان عدم السماح بالدخول
الى النظام اال لصاحب الحساب) وكما ٌلً ،مع مالحظة وجوب اختٌار سؤالٌن أمنٌٌن فقط.

 فً الحقل االول ) (Security Question 1نختار السؤال االمنً االول من مجموعة من االسئلة االمنٌة فً القائمة المنسدلة.
 فً الحقل الثانً ) (Security Answer 1ندخل الجواب المناسب للسؤال االمنً االول الذي اخترناه.
 فً الحقل الثالث ) (Confirm Security Answer 1نكرر الجواب الذي ادخلناه فً الحقل السابق.
 بالنسبة للسؤال األمنً الثانً نكرر نفس الخطوات الثالثة السابقة ،وذلك فً الحقل الرابع والخامس والسادس.
 نضغط على Save
 تظهر لنا صفحة ادخال كلمة المرور الثانٌة التً نستخدمها كلما اردنا اجراء تغذٌة حساب جار او توفٌر لنفس الزبون (مناقلة مبالغ فٌما
بٌنهما) حٌث تنطبق علٌها نفس الشروط الخاصة بكلمة المرور االولى.
 نضغط على  Applyفتظهر العبارة التالٌة-:
""Your Second Password has been changed. Click Continue to complete logging in



نضغط على Continue
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تظهر لنا صفحة تطلب منا ادخال جواب عن احد السؤالٌن االمنٌٌن اللذٌن قمنا بانشائهما سابقا ،فنقوم بادخال الجواب ونضغط على
LOG IN



تظهر لنا صفحة بنود وشروط هذه الخدمة ) (Terms and Conditionsباللغة االنكلٌزٌة



نضغط على  Acceptفً نهاٌة وئٌقة البنود والشروط للموافقة علٌها.



تظهر لنا صفحة تطلب منا ادخال جواب عن احد السؤالٌن االمنٌٌن اللذٌن قمنا بانشائهما سابقا ،فنقوم بادخال الجواب ونضغط على
LOG IN
تظهربعد ذلك الشاشة الرئٌسٌة للموقع ،وعندما ٌراد الخروج من الموقع نضغط على  Log Outفً الزاوٌة العلٌا الٌمنى من الشاشة.



 .1-2عند الدخول الى الموقع مرة اخرى نقوم بادخال اسم المستخدم فً حقل " "User Nameوكلمة المرور الجدٌدة االولى (الثابتة) فً حقل
" "Log in Passwordوالرقم الموجود فً الصورة " "Enter the number you see in the imageفً الحقل الثالث


ثم نضغط على LOG IN

 تظهر لنا صفحة تطلب منا ادخال جواب عن احد السؤالٌن االمنٌٌن اللذٌن قمنا بانشائهما سابقا ،فنقوم بادخال الجواب ونضغط على
LOG IN
 تظهر لنا بعد ذلك الصفحة الرئٌسٌة للنظام
 .2استخدام النظام  :التعرف على الشاشة الرئٌسٌة-:


الخانة االولى )(Information Center
تحتوي على معلومات عن التحذٌرات الجدٌدة ) (New Alertsالتً تنشأ نتٌجة محاولة الدخول غٌر المشروعة للموقع او استبدال كلمات
المرور او وجود رسائل غٌر مقروءة وغٌرها من التحذٌرات التً سٌتم شرحها الحقا وكذلك تحتوي على معلومات عن الرسائل الجدٌدة
) (New Messagesالتً ترد الى المستخدم من المصرف كما فً حالة الموافقة على طلب فتح حساب او اصدار دفتر صكوك وغٌرها من
الرسائل التً سٌتم اٌضا شرحها الحقا.



الخانة الثانٌة )(Accounts
توضح فٌها حسابات الزبون (سواء كانت بالدٌنار او بالدوالر) واالرصدة.



الخانة الثالثة )(Scheduled Transactions
توضح فٌها التحوٌالت الدورٌة التً قمنا بأنشائها (سواء كانت شهرٌة او اسبوعٌة او غٌر ذلك) بٌن الحسابات العائدة لنفس الزبون والمبالغ
التً تم تحوٌلها وعدد المرات المتبقٌة للتحوٌل (سٌتم شرحها فً موضوع التحوٌالت بٌن الحسابات)

 .3التحذٌرات )(Alerts
.1-3

انشاء نقطة اتصال- :

من الشاشة الرئٌسٌة نضغط على  Homeومنها نختار  Alertsثم نختار ( Contact Pointsنقاط االتصال) التً تستخدم لتعرٌف احدى
طرٌقتً ارسال التحذٌرات التً ترد من النظام الى المستخدم وكما ٌلً-:
 .1-1-3انشاء نقطة اتصال بواسطة الرسائل النصٌة للهاتف النقال - : SMS
 نضغط على  Add New Contact Pointفتظهر لنا ثالثة حقول


الحقل االول ) (Nameنكتب فٌه اسم نقطة االتصال من اختٌارنا.



الحقل الثانً ) (Typeنحدد نوع نقطة االتصال وفً هذه الحالة نختار SMS
 2هي 9

هصرف االئحواى العراقي
قسن الٌظن والحاسابات


جعليوات اسحخذام ًظام الصيرفة
االلكحروًية عبر االًحرًيث

جـاريخ االعــذاد 2012/02/01
جـاريخ الححذيث 2012/11/21

الحقل الثالث ) (Address/Numberنكتب فٌه رقم الهاتف النقال (بدون الصفر الكائن الى ٌساره) بعد رمز الدولة مباشرة.

واذا اردنا التأكد من امكانٌة وصول الرسائل النصٌة الى الهاتف النقال نضغط على  Testالموجودة على الٌمٌن فسوف نستلم رسالة نصٌة
تؤكد نجاح عملٌة االرسال وعند االنتهاء نضغط على  Saveلحفظ التغٌٌرات.
 .2-1-3انشاء نقطة اتصال بواسطة البرٌد االلكترونً )-: (Email


نضغـط على  Add New Contact Pointفتـظهر لنا الحـقول الثـالثــة:



الحقل االول ) (Nameنكتب فٌه اسم نقطة االتصال من اختٌارنا.



الحقل الثانً ) (Typeنحدد نوع نقطة االتصال وفً هذه الحالة نختار Email



الحقل الثالث ) (Address/Numberنكتب فٌه عنوان البرٌد االلكترونً الخاص بالمستخدم.

واذا اردنا التأكد من امكانٌة وصول الرسائل الى البرٌد االلكترونً نضغط على  Testالموجودة على الٌمٌن فسوف نستلم رسالة فً صندوق
برٌدنا االلكترونً تؤكد نجاح عملٌة االرسال ،وعند االنتهاء نضغط على Save
مالحظة -:اذا اردنا ان نحذف اي نقطة من نقاط االتصال السابقة نضغط على اٌقونة الحذف المجاورة لـ  Testونختار  Deleteفٌتم حذف
نقطة االتصال.
.2-3

ادارة التحذٌرات )(Manage Alerts
بعد ان قمنا بانشاء نقاط االتصال نقوم بتحدٌد نوع التحذٌرات التً نرٌد استالمها من النظام وطرٌقة استقبالنا لهذه التحذٌرات وكما
ٌلً-:



من الشاشة الرئٌسٌة نضغط على  Homeومنها نختار  Alertsثم نختار ( Manage Alertsادارة التحذٌرات) حٌث تظهر لنا
قائمة بالتحذٌرات التً نرٌد استالمها من النظام وهً-:
أ - :Unread Bank Message-هذا التحذٌر ٌقوم بتنبٌهك بصورة ٌومٌة عند وجود رسائل غٌر مقروءة فً مركز الرسائل
الخاص بنظامك (سٌتم شرح مركز الرسائل الحقا فً موضوع الرسائل).
بٌ - :Password Change -قوم بتنبٌهك فور تغٌٌر كلمة المرور الخاصة بك.
ج - :Invalid Account Access -هذا التحذٌر ٌقوم بتنبٌهك فورا عند محاولة الدخول الى النظام الخاص بك بكلمة مرور او
سؤال أمنً خاطئ.
ح - :Bank Inquiry Response -هذا التحذٌر ٌقوم بتنبٌهك فور ورود رسالة من المصرف استجابة لطلب او استفسار كنت قد
ارسلته سابقا الى المصرف كطلب الحصول على دفتر صكوك.
خ - :Failed Attempt Lockout -هذا التحذٌر ٌقوم بتنبٌهك عند اٌقاف الحساب الخاص بك نتٌجة استخدام كلمة مرور او
سؤال أمنً خاطئ لثالث مرات.



الختٌار اي من التحذٌرات الخمسة التً نرٌد ان نستقبلها نقوم بالضغط على
حٌث تظهر لنا قائمة بطرٌقة وصول هذه التحذٌرات الٌك وكما ٌلً-:



فً خانة الـ  Delivery Optionsنجد نقاط االتصال التً سبق لنا ان عرفناها وهً الرسائل النصٌة القصٌرة ( (SMSوالبرٌد
االلكترونً باالضافة الى مركز الرسائل ) (Alerts Centerالموجود بالنظام (سٌتم شرحه الحقا) وامام كل واحدة من هذه النقاط
نجد درجة االولوٌة الخاصة بهذه النقطة وهً ثالث ) ( Primary, Backup and Offحٌث ٌتم تحدٌد هذه االولوٌة لكل نقطة من
نقاط االتصال وكما ٌلً-:
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 - :Primaryوهً االولوٌة الرئٌسٌة ،وفً حالة اختٌارها الحدى نقاط االتصال فان النظام سٌقوم بارسال رسالة التحذٌر مباشرة
الٌك بغض النظر عن بقٌة نقاط االتصال.



 - :Backupوهً االولوٌة الثانوٌة ،وفً حالة اختٌارها الحدى نقاط االتصال فان النظام ٌقوم بارسال رسالة التحذٌر الٌها عند فشل
ارسالها لنقطة االتصال التً تم وضع االولوٌة الرئٌسٌة لها ،فمثال عند اختٌار الرسائل النصٌة كأولوٌة رئٌسة لنقطة االتصال
و وضع البرٌد االلكترونً كأولوٌة ثانوٌة فان النظام ٌقوم بارسال رسالة التحذٌر الى البرٌد االلكترونً فً حالة عدم التمكن من
ارسالها عن طرٌق الرسائل النصٌة.



 - :Offفً حالة اختٌارها فان النظام الٌقوم بارسال اي رسالة تحذٌر الٌها اي بمعنى اٌقافها عن استقبال رسائل التحذٌر.

مالحظتان-:
ٌ .1جب اختٌار اولوٌة رئٌسٌة واحدة على االقل الحدى نقاط االتصال السابقة واال فان النظام ال ٌتعرف على رسالة التحذٌر تلك ،اذ من
غٌر الممكن اختٌار  Backupلجمٌع نقاط االتصال وكذلك الحال بالنسبة لـ  Offفً حٌن ٌجوز اختٌار جمٌع نقاط االتصال كـ
.Primary
ٌ .2مكن حذف او تعدٌل أي من رسائل التحذٌر الخمس وذلك بالضغط على اٌقونة الحذف
اذا اردنا اجراء تعدٌل على رسالة التحذٌر.
.3-3

اذا اردنا الحذف او على اٌقونة التعدٌل

مركز رسائل التحذٌر )-: (Alerts Center

فً الموضوع السابق تم تعرٌف نقاط االتصال سواء كانت رسائل نصٌة او برٌد الكترونً وتم تحدٌد اولوٌة هذه النقاط لكل من التحذٌرات الخمسة،
وقد تظهر أحٌانا نقطة اتصال اضافٌة ضمن نقاط االتصال تدعى ( Alerts Centerمركز رسائل التحذٌر) وعند تعرٌف هذه النقطة كأولوٌة رئٌسٌة
او ثانوٌة فان النظام سٌرسل رسالة تحذٌر طبقا لنوع االولوٌة الى مركز رسائل التحذٌر التً تقع ٌمٌن  Manage Alertsحٌث ٌمكن من خاللها
االطالع على هذه التحذٌرات او ارسال رسائل الى المصرف عن طرٌق الضغط على اٌقونة الرسائل

الموجودة على الٌمٌن.

 .4الرسائل )(Messages
من الشاشة الرئٌسٌة نضغط على  Homeومنها نختار  Messagesوتتضمن ماٌلً-:
 .1-4مركز الرسائل )(Message Center
ٌحتوي مركز الرسائل على جمٌع الرسائل الواردة من المصرف باالضافة الى الرسائل المرسلة الٌه عن طرٌق المستخدم وٌتم فتح
الرسالة بالضغط عل مركز الرسائل مرة واحدة لالطالع على محتوٌاتها .ولحذف الرسالة نضغط على اٌقونة الحذف
ٌمٌن الرسالة.
.2-4

التً تقع على

ارسال رسالة )(Send Message
ألرسال رسالة الى المصرف نذهب الى  Send Messageالتً تقع على ٌمٌن مركز الرسائل ) (Message Centerحٌث تحتوي
على الحقول التالٌة -:
أ -الموضوع الرئٌسً للرسالة )(Topic
فً هذا الحقل ٌتم اختٌار موضوع الرسالة التً نرغب فً ارسالها وهذه المواضٌع تشمل ماٌلً-:



 :Account History Inquiryاستفسار بخصوص كشف حساب.



 :Complaintشكوى.



 :Balance Confirmation Requestطلب تأٌٌد رصٌد.



 :Bank Fee Inquiryاستفسار عن االجور والعموالت التً ٌتقاضاها المصرف.
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 :Cancellation Requestالغاء طلب سبق ان ارسلناه الى المصرف.



 :Deposit Entry Inquiryاستفسار بخصوص اجراء قٌد اٌداع مبالغ فً حسابنا لدى المصرف.



 :General Inquiryاستفسار عام (بشأن أالمور االخرى غٌر المذكورة فً هذه الصفحة).



 :Order Copies of Cleared Checksطلب نسخة مصورة من الصكوك الداخلة فً عملٌة المقاصة.



 :Recurring Transfer Inquiryاستفسار بخصوص اجراء عملٌات التحوٌل الدورٌة.



جار او توفٌر.
 Term Deposit and Account Inquiryاستفسار بخصوص ودٌعة ثابتة او احساب ٍ



 :Transfer Inquiryاستفسار بخصوص عملٌات التحوٌل بٌن الحسابات (مناقلة مبالغ فٌما بٌنها).
ب -الموضوع الفرعً للرسالة )(Subject
ت -متن الرسالة ) :(Messageفً هذا الحقل نكتب محتوى الرسالة.
وبعد االنتهاء من كتابة الرسالة نضغط على  Sendالرسال الرسالة الى المصرف.

.3-4

مراجعة الرسائل المرسلة )(View Sent Messages

ٌمكن مراجعة الرسائل المرسلة سابقا وذلك بالذهاب الى ( View Sent Messagesالموجودة على ٌمٌن  )Send Messageلقراءة محتوٌاتها
بالنقر علٌها مرة واحدة او حذفها بالضغط على اٌقونة الحذف

الموجودة على ٌمٌن الرسالة.

 .5االفضلٌات )(Preferences
من الشاشة الرئٌسٌة نضغط على  Homeومنها نختار  Preferencesحٌث تظهر لنا صفحة طلب السؤال االمنً ،فنقوم بادخال جواب السؤال
االمنً لالنتقال الى صفحة االفضلٌات وتتضمن ماٌلً-:
.1-5الملف الشخصً )(My Profile
وٌنقسم الى قسمٌن-:


المعلومات الشخصٌة ((Personal Information
ٌحتوي هذا القسم على معلومات شخصٌة كاملة عن المستخدم مثل االسم والعنوان والفرع وارقام الهواتف والبرٌد االلكترونً.



كلمة المرور والسؤال االمنً )(Password & Security Question
فً هذا المكان نستطٌع تغٌٌر كلمة المرور االولى التً تستخدم للدخول الى النظام وذلك بكتابة كلمة المرور االولى (الحالٌة) فً حقل
) (Current Passwordثم نكتب كلمة المرور الجدٌدة فً حقل ) (New Passwordونعٌد كتابة كلمة المرور الجدٌدة فً حقل (Confirm
) .New Passwordوٌجب مالحظة انه ٌفضل دائما ان ٌكون الشرٌط الخاص بكلمة المرور الجدٌدة ) (Password Strengthاخضر
اللون للداللة على جودة كلمة المرور وانسجامها مع المعاٌٌر الموضوعة لذلك ولتالفً احتماالت كشفها من قبل االَخرٌن ،وبعد االنتهاء
نضغط على  Saveلحفظ التغٌٌر .اما فٌما ٌخص السؤالٌن االمنٌٌن فعند تغٌٌر احدهما او كلٌهما نختار نوع السؤال فً حقل (Security
) Questionونكتب الجواب المتعلق بهذا السؤال فً حقل ) (Security Answerونكرر هذا الجواب فً حقل (Confirm Security
) Answerونضغط على . Save
مالحظة -:لتغٌٌر كلمة المرور الثانٌة الخاصة بعملٌات التغذٌة بٌن الحسابات العائدة لنفس الزبون (مناقلة مبالغ فٌما بٌنها) ٌجب االتصال
بالمصرف او زٌارة اقرب فرع إلٌك .
.2-5

الحسابات )(Accounts
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الزالة
فً هذا القسم نقوم بتحدٌد اي من الحسابات العائدة لنا نرٌد اٌقاف تفعٌلها ضمن النظام او بالعكس وذلك بالضغط على مربع التفعٌل
عالمة الصح منه امام الحساب المراد اٌقاف تفعٌله وعند الغاء اٌقاف التفعٌل (اي اذا ما اردنا اعادة تفعٌل الحساب) نضغط على المربع مرة
اخرى الرجاع عالمة الصح الٌه ،وبعد االنتهاء نضغط على  Saveلحفظ التغٌٌر.
مالحظة -:عند اٌقاف تفعٌل اي من الحسابات فان المستخدم الٌتمكن من مشاهدته ضمن الحسابات العائدة إلٌه وبالتالً لن ٌتمكن من معرفة
رصٌده وال تفاصٌل حركاته (من اٌداعات وسحوبات وغٌرها) ولن ٌتمكن اٌضا من اجراء مناقلة مبالغ بٌنه وبٌن اي من الحسابات المفعلة وال
طلب اي خدمة من الخدمات التً ٌقدمها النظام لهذا الحساب (كطلب دفتر صكوك او كشف حساب).
 .6ادارة الحسابات )(Manage Accounts


من الشاشة الرئٌسٌة نضغط على  Manage Accountsحٌث نالحظ احتواءها على الصفحتٌن التالٌتٌن-:
مراجعة الحركات لحساب واحد View History

.1-6

فً هذه الصفحة نستطٌع عرض كشف بالحركات الحد الحسابات العائدة إلٌنا من اٌداعات وسحوبات او مناقلة مبالغ وغٌرها لفترة
سابقة على ان التتجاوز ٌ 180وما ،والجراء ذلك نقوم بما ٌلً-:


فً الحقل االول ) (Accountنقوم باختٌار الحساب الذي نرغب فً معرفة تفاصٌل حركاته.



امام From
فً الحقل الثانً نحدد بداٌة الفترة الزمنٌة التً نرٌد عرض كشف بحركات الحساب عنها وذلك بالضغط على المربع
لٌظهر لنا مربع التارٌخ ،حٌث نحدد تارٌخ بداٌة كشف الحساب المطلوب والضغط على  Insertالضافة التارٌخ الى From



وبنفس الطرٌقة نحدد تارٌخ نهاٌة كشف الحساب (على ان ال ٌتجاوز ٌ 180وما من تارٌخ بداٌة الكشف) وذلك بالضغط على مربع
امام الحقل الثالث ( )Toواختٌار تارٌخ نهاٌة كشف الحساب من مربع التارٌخ.

ٌمكن االستعاضة عن الحقلٌن الثانً والثالث وذلك بتحدٌد مدة كشف الحساب بصورة مباشرة عن طرٌق اختٌار الحقل الرابع فتظهر لنا قائمة بالفترات
التً نرٌد عرض كشف الحساب عنها ،فنالحظ ان اقصى فترة ٌتم اختٌارها فً هذه الحالة هً ٌ 90وما.
 عند االنتهاء من تحدٌد الفترة الزمنٌة نضغط على  Viewلٌظهر لنا كشف بحركات الحساب خالل الفترة الزمنٌة التً اخترناها.
 ولحفظ هذا الكشف فً الحاسبة نقوم باالَتً-:
أ -الضغط على  Exportالموجودة فً اسفل الكشف.
ب -نقوم بأختٌار احدى صٌغتً الحفظ ) (PDF or Plain Textثم نضغط على  Exportلحفظ الملف فً الحاسبة الشخصٌة للرجوع إلٌه
كلما احتجنا إلى ذلك.
.2-6

البحث المتقدم )(Advanced Search

ٌمكننا مشاهدة حركات عدة حسابات فً نفس الوقت باالضافة الى تحدٌد خٌارات معٌنة اثناء عملٌة البحث وذلك بالذهاب الـ Advanced
. Search
الموجود امام كل حساب ونحدد التارٌخ (بنفس طرٌقة البحث السابقة)
نقوم باختٌار الحساب الذي نرٌد عرض حركاته بالضغط على مربع التاشٌر
وباالمكان تحدٌد عملٌة تجارٌة معٌنة (كاٌداع او سحب نقدي وغٌرها) فً حقل  Typeباالضافة الى انه باالمكان تحدٌد مبالغ معٌنة فً حقل الـ
 Amountوبعد االنتهاء نضغط على  Searchلعرض كشوفات الحسابات التً اخترناها.
.7

عملٌة تحوٌل مبالغ بٌن الحسابات ) - : (Transfers
 .1-7اجراء عملٌة التحوٌل (-: )Make Transfer
ٌمكننا اجراء عملٌات تحوٌل مبالغ بٌن حساب جار او توفٌر لنفس الزبون (مناقلة مبالغ فٌما بٌنها) سواء كانت بالدٌنار اوبالدوالر وذلك بالضغط على
 Transfersمن الشاشة الرئٌسٌة واختٌار  Make Transferحٌث تظهر لنا صفحة تنفٌذ التحوٌل وهً كما ٌلً-:
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 الحقل االول ) (From Accountنحدد الحساب الذي نرٌد نقل المبلغ منه.
 الحقل الثانً ) (To Accountنحدد الحساب الذي نرٌد نقل المبلغ الٌه.
 الحقل الثالث ) (Amountنحدد المبلغ الذي نرٌد نقله.
 الحقل الرابع ) (Currencyنحدد نوع العملة للمبلغ الذي نرٌد نقله.
 الحقل الخامس ) (Dateنحدد فٌه تارٌخ التحوٌل.
 عند االنتهاء من ملء الحقول نقوم بالضغط على  Send Transferلتنفٌذ تحوٌل المبلغ حٌث تظهر لنا صفحة تطلب منا ادخال كلمة المررور الثانٌرة لتأكٌرد عملٌرة
التحوٌل .وبعد ادخالها والضغط على  Send Transferتظهر لنا صفحة تؤكد لنا نجاح عملٌة التحوٌل .
وباالمكان اٌضا عدم اجراء عملٌة التحوٌل بصورة مباشرة بل حفظها وارسالها فً وقت الحق وذلك بالضغط على  Save Transferلٌتم حفظهرا فرً ادارة التحروٌالت
المحفوظة ( سٌتم شرحها فً الموضوع التالً)
فرً الحقررل  Transfer Nameنقروم بادخررال اسررم عملٌرة التحوٌررل للرجرروع الٌره فٌمررا بعرد ثررم نرردخل كلمرة المرررور الثانٌررة لتأكٌرد عملٌررة التحوٌرل ثررم نضررغط علرى Save
 Transferلحفظ عملٌة التحوٌل او نضغط على  Save & Send Transferاذا اردنا تنفٌذ عملٌة التحوٌل وحفظها فً نفس الوقت.
ٌمكننرا تكررار عملٌرة التحوٌرل هرذه بشركل دوري ولرنفس الحسرابات والمبرالغ التررً حرددناها سرابقا وبردون تردخل الحرق منرا وذلرك بالضرغط علررى
الموجودة على ٌمٌن الـ  Dateحٌث ٌظهر لنا حقالن اضافٌان باالضافة الى الحقول السابقة وهما كما ٌلً-:




الحقل االول ) (Repeatنضغط على السهم الموجود فً نهاٌة الحقل فتظهر لنا قائمة تحتوي على ماٌلً-:
أ-

ٌ :Weeklyقوم النظام بعملٌة التحوٌل كل اسبوع.

ب-

ٌ :Bi-Weeklyقوم النظام بعملٌة التحوٌل كل اسبوعٌن.

ج-

ٌ :Semi-Monthlyقوم النظام بعملٌة التحوٌل كل خمسة عشر ٌوما.

ح-

ٌ :Monthlyقوم النظام بعملٌة التحوٌل كل شهر.

خ-

ٌ :Every 4 Weeksقوم النظام بعملٌة التحوٌل كل اربعة اسابٌع.

د-

ٌ :Bi-Monthlyقوم النظام بعملٌة التحوٌل كل شهرٌن.

ذ-

ٌ :Quarterlyقوم النظام بعملٌة التحوٌل كل ثالثة اشهر.

ر-

ٌ :Semi-Annuallyقوم النظام بعملٌة التحوٌل كل ستة اشهر.

ز-

ٌ :Annuallyقوم النظام بعملٌة التحوٌل كل سنة.

فً الحقل الثانً نحدد عدد المرات الترً نرٌرد فٌهرا تكررار عملٌرة التحوٌرل  ،واذا اردنرا تكررار عملٌرة التحوٌرل بصرورة دائمٌرة نضرغط علرى المربرع المقابرل
للحقل

 ،بحٌث تظهر عالمة الصح فٌه كمؤشر على اختٌار حالة التكرار.

مالحظتان - :
.1
.2



مجموع مبالغ عملٌات التغذٌة بٌن الحسابات العائدة لنفس الزبون والذي ٌسمح النظام باجرائها فً الٌروم الواحرد ٌجرب ان ال ٌتجراوز عشررة مالٌرٌن دٌنرار او
ما ٌعادلها بالدوالر.
فً حالة اجرائنا لعملٌة التغذٌة بٌن حسابٌن من عملتٌن مختلفتٌن (دٌنار ودوالر) فان النظرام ٌقروم بحسراب المعرادل بالعملرة االخررى باعتمراد سرعر الصررف
الذي ٌدخله المخولون فً المصرف الى النظام من حٌن الَخر.
 .2-7ادارة التحوٌالت المحفوظة )(Manage Saved Transfers
من شاشة  Transferنضغط على .Manage Saved Transfer

فً خانة  Saved Transfer Listتظهر لنا قائمة بالتحوٌالت التً قمنا بحفظها سابقا حٌث نستطٌع اجراء ماٌلً:



اذا اردنا تنفٌذ احدى هذه التحوٌالت نضغط على اٌقونة االرسال )(Use



نقوم بالضغط على  Send Transferاذا اردنا تنفٌذ عملٌة التحوٌل وٌمكننا اٌضا اجراء تعدٌالت على عملٌة التحوٌل قبل ارسالها كتغٌٌر
الحساب المنقول منه او المنقول الٌه او تغٌٌر المبلغ ،واذا اردنا حفظ عملٌة التحوٌل مرة اخرى نضغط على .Save Transfer
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ٌمكننا اٌضا اجراء تعدٌالت على عملٌات التحوٌل المحفوظة قبل ارسالها وذلك بالضغط على اٌقونة التعدٌل )(Edit
عملٌة تحوٌل.
اذا اردنا حذف اي تحوٌل من التحوٌالت المخزونة نضغط على اٌقونة الحذف

الموجودة مقابل كل

الموجودة على ٌمٌن التحوٌل لٌتم الحذف.

 .8مركز الخدمة Service Center
من الشاشة الرئٌسٌة نذهب الى Service Center
الخدمات Services
ٌقدم نظام الصٌرفة االلكترونٌة عبر االنترنٌت مجموعة من الخدمات للعمالء فً خانة الخدمات التطبٌقٌة ( (Application Servicesوهً كما مبٌن فٌما
ٌلً-:
 .1-8طلب اصدار دفتر صكوك Apply for Cheque Book
نضغط على الرابط االول المؤشر اعاله فتفتح لنا صفحة طلب اصدار دفتر صكوك وتحتوي على ماٌلً-:


الحقل االول  Account Numberنحدد فٌه رقم الحساب الجاري الذي نرٌد اصدار دفتر صكوك له.



الحقل الثانً  Cheque Book Typeنحدد نوع دفتر الصكوك (بأختٌار كلمة ). Checking



الحقل الثالث  Number of Pagesنحدد عدد الصكوك الموجودة فً دفتر الصكوك (وهو )25



الحقل الرابع  Languageنؤشر اللغة (وهً األنكلٌزٌة حصرا).



الحقل الخامس  Branch Deliveryنحدد الفرع الذي نرغب فً استالم دفتر الصكوك منه ،وهو عادة الفرع المفتوح لدٌه الحساب.



وعند االنتهاء من ملء الحقول نضغط على  Submitالرسال الطلب الى المصرف للنظر فٌه حٌث ٌقوم المصرف بارسال رسالة الٌك العالمك بذلك.

 .2-8طلب فتح حساب جدٌد Request for New Sub Account
نضغط على الرابط الثانً فتظهر لنا صفحة طلب فتح حساب جدٌد.


الحقــل االول  Account Typeنحــدد فــٌه نـوع الحسـاب الذي نرغــب فً فــتحه
(حساب جار  Currentاو توفٌر .)Savings



الحقل الثانً نحدد العملة.



الحقل الثالث  Account to debitنحدد احد الحسابات الموجودة لدٌنا لسحب المبلغ منه لتغذٌة الحساب الجدٌد.



الحقل الرابع  Initial Depositنحدد المبلغ الذي نرغب فً اٌداعه فً الحساب الجدٌد (على ان الٌقل عن  100000000دٌنار بالنسبة للحساب الجاري)



وعند االنتهاء من ملء الحقول نضغط على  Submitالرسال الطلب الى المصرف للنظر فٌه حٌث ٌقوم المصرف بارسال رسالة الٌك العالمك بذلك.

 .3-8طلب كشف حساب Request for Bank Statement
نضغط على الرابط الثالث فتظهر لنا صفحة طلب كشف حساب تحتوي على ماٌلً:



الحقل االول  Account No.نحدد الحساب الذي نرٌد طلب كشف عنه.



الحقل الثانً  For Lastنحدد الفترة الزمنٌة (على ان ال تتجاوز ٌ 180وما)



الحقل الثالث  Languageنؤشر اللغة (وهً االنكلٌزٌة).



الحقل الرابع  Branch Deliveryنحدد الفرع الذي نرغب فً استالم الكشف منه ،وهو عادة الفرع المفتوح لدٌه الحساب
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الحقل الخامس نحدد فٌه احد الحسابات الموجودة لدٌنا الستقطاع عمولة كشف الحساب منه بعد الضغط على مربع الموافقة
اعلى هذا الحقل.

الموجود فً

وعند االنتهاء من ملء الحقول نضغط على  Submitالرسال الطلب الى المصرف للنظر فٌه حٌث ٌقوم المصرف بارسال رسالة الٌك العالمك بذلك.
.4-8

طلب فتح ودٌعة ثابتة Open Term Deposit Account
نضغط على الرابط الرابع عند طلب فتح ودٌعة ثابتة حٌث تظهر لنا الصفحة التالٌة-:




الحقل االول  Fixed Deposit Typeنختار منها Term Deposit
الحقل الثانً  Kindly place a time deposit by debiting my accountنحدد فٌه احد الحسابات العائدة لنا لسحب المبلغ منه الى
حساب الودٌعة.
الحقل الثالث  Currencyنحدد العملة.
الحقل الرابع  Amount of depositنحدد فٌه مبلغ الودٌعة.
الحقل الخامس  Start Dateنحدد فٌه تارٌخ بدء الودٌعة.



الحقل السادس  Periodنحدد فٌه مدة الودٌعة (ثالثة اشهر او ستة اشهر او سنة) او ان نحدد فترة الودٌعة بالضغط على مربع التارٌخ







الذي ٌظهر مقابل حقل تارٌخ االستحقاق ( (Maturity Dateبعد اختٌار هذا الحقل بالنقر على مؤشر االختٌار
الحقل السابع وٌتكون من ثالثة اختٌارات-:

الموجود الى ٌساره.

أ-

Renew Principal and withdraw interest to account ………………..
االختٌار االول:
وٌقصد به أنه فً حال انتهاء فترة الودٌعة فان النظام سٌقوم بتجدٌدها بصورة ذاتٌة وٌقوم بأضافة الفوائد الى الحساب الذي نحدده فً الحقل
المقابل لهذا االختٌار.

ب-

Renew principal and interest
االختٌار الثانً:
فً هذا االختٌار فان النظام سٌقوم ٌتجدٌد أصل الودٌعة بعد اضافة الفوائد الى االصل.

ج-

االختٌار الثالث:

Do not renew, withdraw principal and interest.

عند اختٌاره فان النظام لن ٌقوم بتجدٌد الودٌعة ،بل ٌقوم باضافة أصل مبلغ الودٌعة والفوائد الى الحساب الذي ٌحدده الزبون ( الجاري أو التوفٌر
العائد له ).

.5-8

وعند االنتهاء من ملء الحقول نضغط على  Submitالرسال الطلب الى المصرف للنظر فٌه حٌث ٌقوم المصرف بارسال رسالة الٌك العالمك بذلك.
طلب كتاب تأٌٌد رصٌد Balance Confirmation Certificate
ٌمكننا ارسال طلب الى المصرف لغرض استحصال كتاب تأٌٌد رصٌد وذلك بالضغط على الرابط الخامس فتظهر لنا الصفحة التالٌة- :










الحقل االول  Account Numberنقوم بتحدٌد رقم الحساب الذي نرٌد استصدار كتاب تأٌٌد برصٌده.
الحقل الثانً ) Addressed to (Name/Designationنحدد اسم الجهة التً نرٌد ارسال كتاب تأٌٌد لها.
الحقل الثالث ) (Addressنحدد عنوان الجهة التً نرٌد ارسال كتاب التأٌٌد الٌها.
الحقل الرابع ) (Purpose to be mentioned on letterنحدد الغرض من اصدار هذا الكتاب.
الحقل الخامس ) (Languageنحدد اللغة التً ٌعد بها كتاب التأٌٌد ،وهً اللغة العربٌة عادة.
الحقل السادس نحدد الفرع الذي نرغب فً استالم الكشف منه ،وهو عادة الفرع المفتوح لدٌه الحساب.



الحقل السابع نحدد احد الحسابات الموجودة لدٌنا الستقطاع عمولة كشف الحساب منه بعد الضغط على مربع الموافقة
اعلى هذا الحقل.

الموجود فً

وعند االنتهاء من ملء الحقول نضغط على  Submitالرسال الطلب الى المصرف للنظر فٌه حٌث ٌقوم المصرف بارسال رسالة الٌك العالمك بذلك.
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