
 واملصرفيةتوعية�املالية�ال

 أصــبحت�املعرفــة�املصــرفية�حــق�ل��ميــع���ــدف�املــا��،توســيع�مف�ــوم�الشــمول��نحــو�والبنــك�املركــزي توجــھ�الدولــة��إطــار ���ــ

 مـع تـتالءم ال�ـ� املناسـبة املاليـة القـرارات اتخـاذ ع�ـ� ومسـاعد��م ��مـاي��م وتثقـيف�م البنـوك مـع املتعـامل�ن جم�ـور  توعيـة

 �ما�ي�ناسب�مع�قدرا��م�املالية�و �اليومية واحتياجا��م متطلبا��م

 ألاساسية:التعر�فات��

 :التعر�فات�املصرفية�الاساسية�يجب�ان�تتعرف����البداية�ع���،ح���تتمكن�من�اختيار�ا��دمة�املناسبة�لك

 ا��ساب�البن�ي

o والبنــك�العميـل�بـ�ن�املاليـة�العمليـات�جميــع�فيـھ���ـ�ل�ل�ـا،�املـرخص�البنـوك�لــدى)�مـا���حسـاب(�محاسـ����ـ�ل��ـو�.
�ا��ســــاب�وصـــاحب�البنـــك�طـــرف�مــــن�موقعـــة"��حســـاب�فـــتح�اتفاقيــــة"���ســـ���عقـــد�بموجـــب�ا��ســــاب��ـــذا�ي�شـــأ�كمـــا

 )(العميل

 أنواع�ا��سابات

 ا��ساب�ا��اري: )1(
o �اإليداع�وال��بيمكن�استخدام�ا��ساب����العمليات�التقليدية�،�عوائددون�ب�بن�ي حساب�و�� 
o ذا�ا��ساب�باستخدام�التحو�الت�املالية�يمكن�اجراء� 
o من�بنك�آلخر�و�و�يختلففتح�ا��ساب�ل�املطلوب�مبلغلقد�ي�ون�حد�أد�ى�ل 
o و�للتحصيل.�واستخدام�ا�للدفعشي�ات�تحر�ر��و�التا���يمكنا��ساب�ا��اري،��اصدار�دف���شي�ات�ع���يمكن 

 
 حساب�التوف��: )2(
o �فقــد�تح�ســب�عائــدع�ــ��الرصــيد�املــودع��ــ��ا��ســاب،�وتختلــف�طر�قــة�حســاب�ال�عائــديمــنح�العميــل��بن�ــي�ــو�حســاب�،

 يوميًا�أو�ش�ر�اً 
o قد�ي�ون�حد�أد�ى�للمبلغ�املطلوب�لفتح�ا��ساب�و��و�يختلف�من�بنك�آلخر 
o كن�استخدامھ��وسيلٍة�لالدخار�ع���املدى�القص���(�ملدة�سنة�ع���س�يل�املثال)يم 
o �التقليدية��اإليداع�وال��ب�يمكن�استخدام�ا��ساب����العمليات 
o �ذا�ا��ساب�باستخداميمكن�اجراء�التحو�الت�املالية� 

 
 ا��ساب�املش��ك )3(
o �ع�ــــ��ســــ�يل�املثــــال�بــــ�ن�الــــزوج��–وفًقــــا�لسياســــة�وإجــــراءات��ــــل�بنــــك��–�ــــو�حســــاب�يــــتم�فتحــــھ�بــــ�ن�أك�ــــ��مــــن��ــــ�ص)

ع�ـ���سـب�معينـھ��الاتفاق�تم�إذا�إال�بال�ساوي �املش��ك�ن�للعمالء�مل�اً �املش��ك���سابو�عت���أي�رصيد����ا،�والزوجة
 .لتوز�ع�الرصيد�ب�ن�الشر�اء



 

 ألاوعية�الادخار�ة

 الودا�ع )1(
o  مـــن�ثـــا�ي�يـــوم�ر�ط�ـــا��عائـــدو�ـــتم�اح�ســـاب�ال�.،محـــددة�وملـــدة�محـــدد�عائـــد��الود�عـــةيـــتم�ر�ـــط�مبلـــغ��حيـــث�منـــتج�ادخـــاري

 و�ستحق�اخر�املدة�املتفق�عل��ا
o قص��ة�ألاجلش�ر�(ودا�ع�12ت��اوح�ب�ن�اسبوع�ا����دة�الود�عة:م(. 
o  عائد���ا��صول�ع���ال ���أي�وقت�قبل�ان��اء�مد��ا�املحددة�ولكن�يفقد�حقھ مبلغ�الود�عة للعميل���ب يجوز. 
o عائد�لما�زادت�مدة�ومبلغ�الود�عة،��لما�ارتفعت��سبة�ال 

 
 :الش�ادات )2(
o ش�ر�ا،�ر�ع�سنوي،�نصف�سنوي�او��عائدستحق�ال�دة�محددة�و محددة�ومل�عائد��منتج�ادخاري�يتم�ر�ط�مبلغ�الش�ادة

 سنوي�(�تحدد�الدور�ة�بطلب�الشراء)
o �جنية�مصري�و�مضاعفا��ا)�1000ع���س�يل�املثال�ا��د�الاد�ى�لقيمة�الش�ادة�الواحدة�(�أد�يحد�ي�ون��ناك 
o ودا�ع�طو�لة�ألاجل(سن�ن��10ت��اوح�ب�ن�سنة�ا����دة�الش�ادة:م( 
o  مــرور�السـتة�اشــ�ر�ألاو�ــ��مـن�تــار�خ�الشــراء)���شـرطللعميــل�كسـر�الشــ�ادة��ــ��أي�وقـت�قبــل�ان��ـاء�مــد��ا�املحــددة�( يجـوز

 ولكن�يفرض�عليھ�رسوم�كسر�الش�ادة�
 

 البطاقات

 بطاقات�ا��صم�املباشر )1(
o  ـ��عمليـات��بطاقـة�بالسـ�يكية�يصـدر�ا�البنـك�باسـم�العميـل�السـتخدام�ا��ـ��عمليـات�ال�ـ�ب�النقـدي�مـن�ا��سـاب�أو�

 (وسيلة�دفع�إلك��ونية)�الشراء
o ���ا��صـــول�ع�ـــ��ا��ـــدمات�املصـــرفية��و�التـــا���يمكنـــكيمكـــن�ر�ـــط�بطاقـــة�ا��صـــم�املباشـــر�بحســـاباتك�ا��ار�ـــة�او�التـــوف

الفـرع�إلجـراء� ز�ـارة ا��اجة�إ�ـ� ماكينات�الصراف�آلا���أو�خدمات�الان��نت�البن�ي�دون �باستخداماملتنوعة�بأمان�وذلك�
 ةاملعامل

o �يمكن�استخدام�ا����املش��يات�من�خالل�نقاط�البيع�املباشرةP.O.S.��الان��نت��ومواقعonline 
  

 الائتمانبطاقات� )2(
o �بطاقـة�بالسـ�يكية�يصـدر�ا�البنـك�باسـم�العميـل�السـتخدام�ا��ـ��عمليـات�ال�ـ�ب�النقـدي�مـن�ا��سـاب�أو��ـ��عمليـات

 ائتما�ي�مقدم�من�البنك�للعميل)الشراء�من�خالل�إتاحة�حد�ائتما�ي�محدد�للعميل�(�س�يل�
o �شـــ�ادات�اوعيـــة��(بضـــمان�عي�ـــ��بضـــمان�يمكـــن�ان�تصـــدر�حيـــثألاوســـع�ان�شـــارا�و�اســـتخداما��الائتمانيـــةمـــن�املنتجـــات

 �����.أو�بضمان��)ادخار�ة�مثال



o من�خالل�نقاط�البيع�املباشرة��للمش��يات�البطاقة�يمكن�استخدامP.O.S.��و�مواقع�الان��نتonline 
o �مــع�تحصــيل�العمولــة��ال�ــ�ب�النقــدي�محليــا�ودوليــًا�والســداد�با��نيــة�املصــري عمليــات�اســتخدام�البطاقــة��ــ��يمكــن)

 املقررة�ع���ذلك)

 

PIN Code�: 

o ��ـو�اختصـار�للمصـط� Personal Identification Number �و�ع�ـ��رقـم�التعر�ـف�ال���ـ���و�ـو�رمـز�أمـان�للتحقـق�مـن
�ن�إلجــراء�املعــامالت�املاليــة�واملصــرفية�كمــا��عــد�بمثابــة�التوقيــع�إلالك��و�ــي��ــو�وســيلة�تــأم�ارقــام،�4�و�تــك�يت�ــون�مــن�

عند�تفعيل�بطاقة�ا��صم�املباشر،�اما�بال�سبة��بإ�شائھ�يقوم�العميل�الصادر�من�العميل�ع�����ة�إجراء�املعاملة.�
 �منفصل�عن�خطاب��سليم�بطاقة�الائتمان.��ش�ل�الرقم�،�يقوم�البنك�بإرسالالائتمانلبطاقة�

 

 :��CVVرقم�

o �رقـم�يمثـل�ارقـام��3م�ون�من���و��ود�ألامان�ا��اص�ببطاقة�الائتمان�/�بطاقة�ا��صم�املباشر�و�و�رمز�إضا���مطبوع
 .ل��د�من�عمليات�الاحتيال�املصر���التحقق�من�البطاقة

 

 :��I-Scoreال��ل�الائتما�ي�الرقمي�

o ع�ـ� ا��اصـل�ن واملؤسسـات والشـر�ات لألفـراد املاليـة�والائتمانيـة واملعلومـات البيانـات �افـة ��ـا تـدون  بيانـات �ـو�قاعـدة 
 مـنح عنـد املناسـبة القـرارات اتخـاذ �ـ� البنـوك إدارات �سـاعد مصـر�ممـا �ـ� العاملـة البنـوك �افـة مـن ائتمانيـة �سـ�يالت
�ـ��ســداد�القــروض�وال�ســ�يالت��انتظامــھمــن�خــالل�التعـرف�ع�ــ��التــار�خ�الائتمــا�ي�للعميـل�ومــدى��عميـل ألي �سـ�يالت

 الائتمانية�السابقة
 

 �:البنكيةخدمة�التحو�الت�

o ال��صية�أومن�حساب�ا���آخر�سواء��انت�ب�ن�حساباتك��وأمان�أموالك��سرعة��/تحو�ل���خدمة�تمكنك�من�نقل�
داخل�البنك�أو�خارج�البنك�وسواًء��ان�ا��ساب�املحول�اليھ����بنك�داخل�البالد�سواء�حسابات�أ��اص�آخر�ن�إ���

 أو�خارج�ا.
o ���ا��ســـاب�املصــــر���الــــدوIBAN ��رقمــــا�متضــــمنة�معلومـــات�التوجيــــة�الاساســــية�للمــــدفوعات��29�ـــو�رقــــم�يت�ــــون�مـــن

 ���بنوك�أخرى.�ا���حسابات�أخرى من�حساباتھ�ال��صيھ�إلالك��ونية�وال����ستخدم�ا�العميل�للتحو�ل�
� 

 



 املا���الشمول 

o ع�ــ���م��ــــا�،ھالحتياجاتــ�مناســــبة�ماليــــة�منتجــــات�املجتمــــع�مؤسســــة�فــــي�او�فــــرد��ــل�يجــد�ان��ــــو�املالــــي�لشــــمول ايقصــد�ب
 :س�يل�املثال

 توف���حسابات -
 جار�ة�حسابات -
 والتحو�ل�الدفع�خدمات -
 والائتمان�التمو�ل -
 ملختلفــة�املاليــة�ا�وا��دمــات�املنتجــات�مــن�وغ���ــا -
o وغ���ــم،�وا��معيــات�الا�لية�ال��يــد�و�يئــة�البنــوك�مثــل�القنــوات�الشــرعية،�خالل�مــن�تتقــدم�املفروض�دي�املنتجــات�

 املســ��لك�حقــوق �حمايــة�عل��ـا�وتراعــي�ا��صـول �سـ�ل�و�كـون �ل��ميـع�مناسـبةأســعار�ا��تبقــى�الزم�وكمــان
o ــــبة�فـــــرص�عند�ـــــم�ي�ـــون املجتمـــــع��فئـــــات��ـــل�ان�لضـــمان�ده��ـــل ــــليم��شـــــ�ل�أموال�ـــــم�ومدخرا��ـــــم�إلدارة�مناسـ ــــن�سـ �وآمـ

ــــدم ـــــان�عــ ــــوء�لضمـ ـــــر�للوســــــائل�الغالبيــــة���ــ ــــي�غيـ ـــمية�التــ ــ ــــع�ال�الرسـ ـــــة�ألي�تخضــ ـــــراف،�رقابـ ـــممــــا�يمكــــن�أن���واشـ ــ �عرض�ـ
 .ف��ــا�مبالــغ�عل��ــم�رســوم�تفــرض�او�نصــب���االت

 
فــھدا�وأ�املالــي�الشــمول �أ�ميــة  

o  ازاي؟.......��املالــي�والاستقرار�الاقتصادي�للدولــة�للنمـو�رئ�سـي�سـ�ب�املالـي�الشـمول 
�مســـ�بعدين�الافـراد�واملؤسســـات�مـــن�كبيـــر�عـــدد�فيـــھ�مــا�طــول �مــا��تتحســن�عمر�ــا�للدولــة�الاقتصادية�ا��الــة�عشــان -

ـــــا ـــــن�ماليــ ــــي�مــ ــ ـــاع�املالـ ــ ـــــ���القطــ ـــــان.�الرســ ـــــن�الشـــــــمول �كمــ ــــي�بيضمــ ــ ــــات�ان�املالـ ــ ـــــة�املؤسسـ ـــــان�تطـــــــور �املاليــ ـــا�وكمــ ــ �منتجا��ــ
 ملســ��لك�مص��ـة�ا�وتراعـي�واسـ�ل�ارخـص�ماليـة�يقدمــوا�منتجـات�عشــان��عــض�مــع�ي�نافســوا

ــــمول  - ــــي�الشـ ــــرائح�املالـ ــــع،�كت�ـــ�ه�ب��ـــتم��شـ ــــا�فـــــي�املجتمـ ــــة�الشـــــرائح�وخصوصـ ــــي�امل�مشـ ــــھ�مـــــش�او�اللـ ــــات�القيـ �ماليـــــة�منتجـ
ـــال�زي �تناســـــــب�احتياجا��ـــــــا،�رســـــــمية ـــل�و �ومحـــــــدودي�الفقـــــــراء�مثـــ ــــاب�املـــــــرأة�خاصـــــــةالدخــــ ــــــروعات�وا��ـــ الصغيـــــــرة��املشـ

�منتجـــات�تال�ـ��دى�الفئـــات�ان��ـل�بيضمــن�املالــي�الشــمول .�وغ���ــم�وألاطفال�والشــباب�الصغــر،�ومتنا�يــة�واملتوســطة
ـــبة�الحتياجــا��م�ماليــــة �وتحقيــــق�معــدالت�الفقـــر�خفــــض�و�التالــــي�املع�شــــة�الرتفــاع�مســــتوي �يــــؤدى�وده�وظروف�ــــم�مناسـ
 .وللدولة�لألفراد�الاقتصادي�النمـو
 

 �أ�م�الارشادات�عند�التعامل�مع�البنوك

��افة�مع�املالية�ال��اماتك��افة�عن�إلافصاح�عليك�يجب�،من�البنك�ا��دمة�أو�املنتج�ع���ل��صول �طلب�تقديم�عند -

�باالل��امـات�الوفـاء�ع�ـ��قـدرتك�مـدى�ع�ـ��قـرارك��سـ�ند�أن�ع�ـ��الحتياجاتـك،�ذلـك�مالئمـة�مـن�التأكـد�وعليـك�ا���ات

 .ا��دمة�أو�املنتج�ع���ا��صول ��عد�عليك�امل��تبة

 

أهم ارشادات عند التعامل مع البنوك



 
 التأم�ن�وا��مايةوأ�م�إجراءات��إرشادات�استخدام�منتجات�وخدمات�البنك

 ا��سابات�البنكية )1(

 فتح�حساب�بن�ي��ساعدك�ع���إدارة�أمورك�املالية��ش�ل�أفضل 
 �فـتح�حسـاب�جـاري�الادخـار��وا��صـول�ع�ـ��عائـد�أو��تر�ـد�املناسب�الحتياجاتـك�سـواء�كنـتاختار�ا��ساب�البن�ي

 لل��ب�والايداع�والتحو�ل�وا��صول�ع���دف���شي�ات
 ���تأكد�من�مراجعة�ا��ر�ات�ال���تتم�ع���حسابك�بصفة�دور�ة�من�خالل�مراجعة�كشف�/�حر�ات�ا��ساب،�و

 أن�ف��ا�محاولة�احتيال�قم�بإبالغ�البنك�ع���الفور �حالة�اك�شافك�أي�معامالت�غ���معروفھ�أو��شك
 ال��م�دائًما�باستخدام�ا��ساب�وفًقا�للشروط�والاح�ام�ا��اصة�باستخدام�ا��سابات 
 حافظ�ع���سر�ة�بيانات�حسابات�بصفة�دائمة�وال�تف���ع��ا�ألي�ش�ل�و�أي�ش�ل 
 

 )�ائتمان�-�(خصم املصرفية البطاقات )2(

 ��املخاطر�املحتملة��التعرض� من لعدٍد  عرضة�أ��ا البطاقات�إال�باستخدامس�ولة�التعامالت�البنكية� من الرغم ع
 :للسرقة�أو�لقرصنة�أو�الاحتيال�وفيما�ي����عض�النصائح�ال���يجب�مراعا��ا�لتجنب�مثل��ذه�ملخاطر

 .البيانات تلك عن ألي���ص التصر�ح عدم �ع�� و�ذا وال��صية واملصرفية املالية بياناتك سر�ة ع�� حافظ*�
 ألنك الثقة مبدأ ع�� اعتماداً  عنك نيابة بھ�الستخدام�ا صلتك �انت م�ما ��ص ألي �عطي�بطاقتك�البنكية ال �*
 ��.حساباتك حالية�او�مستقبلية�ع�� �ذا�ال��ص�من�معامالت بھ سيقوم ما توقع �ستطيع ال
��ـا��عيـدا�عـن�أي��واحـتفظ�للتلـف�/�الث�ـ��/�الكسـر،� تتعـرضح�ـ��ال� آمنة أو سليمة بطر�قة بالبطاقة الاحتفاظ*�

 �الشر�حة.اجسام�معدنية�ح���ال�يتضرر�ا��زء�املمغنط�لل�ارت�او�
 ع���البطاقة. الكتابة تحاول  ال�*

 املرور: رقم أو السري  الرقم -

 سرق��ا أو فقدا��ا مالحظة عليك ل�س�ل محفظتك �� ببطاقتك�البنكية احتفظ 
 ت�ـيح ال�ـ� �لمـة�السـر وخاصـة إلك��و�ـي موقـع مـن أك�ـ� �ـ� أو غـرض مـن ألك�ـ� السـري  الـرقم نفـس اسـتعمال تجنـب 

 إلالك��ونية. البنك خدمات ع�� أو مالية معلومات ع�� ا��صول 
 دائما وتذكر�ا حفظ�ا عليك �س�ل أرقاما واختيار بطاقتك استالم بمجرد السري  الرقم بتغي�� قم. 
 أرقامـا اسـتخدام او بـك متعلقـة تـوار�خ أي اسـتخدام وتجنـب تخمي��ـا �سـ�ل سـر �لمـة اسـتعمال مـن ا��ـذر يجـب 

 .عشوا�ي �ش�ل أرقام استخدام و�فضل 1111 مكررة�مثل أو 1234 مثل م�سلسلة
  السـري  الـرقم ��ـ�يل يمكنـك خيـار لـديك لـم�يكـن وإن ،أبـدا تكتبـھ�أو�تدونـھ وال بـك ا��ـاص السـري  الـرقم تـذكر 

  .تحليلھ أو ف�مھ آخر ��ص أي �ستطيع ال �ش�ل
 بھ�مع�البطاقة����م�ان�واحد�الاحتفاظاو� السري  الرقم كتابة / تدو�ن تجنب 

إرشادات استخدام منتجات وخدمات البنك وأهم إجرائات التأم� والح�ية

الرقم ال�ي أو رقم ا�رور



 ال�تحتفظ�بالبطاقة�و�الرقم�السري����م�ان�واحد�خ���بالك!
 ش�ور  ثالثة �ل أك�� أو واحدة مرة بك ا��اص السري  الرقم �غي�� يجب. 
 �وتوجھ�ألقرب�فرع�ليقوم�احد�املختص�ن�بالفرع�بمساعدتك�السري،ال�تطلب�مساعدة�أي���ص�إلدخال�الرقم 
 �� البطاقة صالحية�استخدام إليقاف فوراً  البنك إبالغ فعليك معاً  السري  الرقم أو/و البطاقة فقدان حال 
 ا��دمـة�بمركـز�الاتصـال�طر�ـق�عـن���ـا�تقـم�لـم�معاملـة��شأن�تصلك�قد�قص��ة�نصية�رسالة�أي�عن�فوراً �إلابالغ�

 .ال�اتفية
 الاتصـال�طر�ـق�عـن�آلا�ـ��ال�ـ�ب�ج�از������ز�ا�تم�ولو�ح���املفقودة،�أو�املسروقة�البطاقات�عن�فوراً �إلابالغ�

 .ال�اتفية�ا��دمة�بمركز
 

 ATMآلا��� ماكينة�الصراف )3(

 آلا�ـ�� الصـراف ُتمكنـك�ماكينـاتATM �النقـدي ال�ـ�ب�مثـل: املعـامالت�املصـرفية�املتنوعـة مـن العديـد تنفيـذ مـن -��
 ع�ـ� تمـت حر�ـات آخـر الاسـتعالم�عـن مختصـر حسـاب كشف طباعة�-البنك� لدى حساباتك أرصدة عن الاستعالم

 حسابك�وذلك�ع���مدار�الساعة�دون�ا��اجة�لز�ارة�الفرع.
 ألسفل املمغنط ي�ون�الشر�ط أن ع�� آلا�� الصراف ماكينة �� ل�ا املخصص امل�ان �� البطاقة مراعاة�إدخال. 
 ا���از ع�� املفاتيح لوحة باستخدام أرقام�4بك�امل�ون�من� ا��اص السري  الرقم أدخل. 
 تناسبك ال�� اللغة باختيار قم. 
 املتاحة�ع���شاشة�ماكينة�الصراف�آلا���املتعددة قم�باختيار�ا��دمة�املصرفية�ال���تر�د�ا�ضمن�ا��يارات 
 منھ ال��ب تر�د الذي ا��ساب نوع حدد. 
 مراعـاة�حـدود�ال�ـ�ب�اليوميـة�و�ا��ـد�ألاق�ـ���ملبلـغ�ال�ـ�ب��ـ���(مـعا��سـاب� مـن �ـ�بھ تر�ـد الـذي املبلـغ حـدد

 .الواحدة)العملية�
 ��النقود الستالم قليال وانتظر آليا بإخراج�ا تقوم�ماكينة�الصراف�آلا�� عندما بطاقتك تأكد�من�ا��صول�ع  
  الاتصال يجب ب�نما�ا���از من بطاقةال استخراج �� ��ص أي مساعدة طلب تحاول  ال�البطاقة، خروج تأخر إذا 

 أو�ابالغ�الفرع�.�19342 بالرقم�املجا�ي�ملركز�ا��دمة�ال�اتفية
 فوراً  و�غادر البطاقة و���ب �ست��ل ماكينة�الصراف�آلا���وال من النقود خروج من تأكد. 
 منھ النقود ��ب عملية �� تأخرت إن ح���ال�تقوم�املاكينة�باس��جاع�ا املمكنة و�السرعة فوراً  النقود ا��ب.  
 أو�مركـز�ا��دمـة��بـذلك معـھ تتعامـل الـذي الفـرع إبـالغ إ�ـ� فسارع آلا�� ماكينة�الصراف قبل من بطاقتك ُ��بت ذا إ

 ال�اتفية
 ال��ب������اية�العملية ايصال تأكد�من�أخذ  

 

 

خ� بالك!



 ؟م�ماكينات�الصراف�آلا����ش�ل�آمنكيف��ستخد -

  معلومـات ع�ـ� او�ا��صـول  البطاقـة سـرقة �غـرض آلا�ـ� الصـراف أج�ـزة أمـام ألاج�زة �عض تركيب املحتالون  يحاول 
 عليـك فيجـب باملاكينـة�اعتيـادي غ�ـ� �ـ��ء الحظـت�وجـود�أي إذا لـذلك البطاقـة، ع�ـ� املث�ـت املمغـنط الشـر�ط مـن

 19342ال�اتف�املجا�ي� بمركز�ا��دمة�ال�اتفية والاتصال استخدام�ا عن التوقف
 ـ�ص أي �سـتطيع ال �ـي لوحة�املفـاتيح بطر�قة�ال�تظ�ر آلا�� الصراف ج�از�ماكينة من قر�با دائما تقف أن يجب� 

 .ا���از استعمال عند السري  الرقم رؤ�ة
 وجـود الحظـت آلا�ـ��أو الصـراف �ـ��ماكينـة للعبـث محـاوالت إ�ـ� �شـ�� مـا الحظـت إن بالبنـك فـوراً  الاتصـال عليـك 

 .خارجية ك�ر�ائية أسالك أو وصالت
 فعليـك� ألانظـار عـن �عيـد أو مظلـم أو��انـت�املاكينـة�بم�ـان آلا�ـ� الصـراف ماكينـة إضـاءة �ـ� ضـعفاً  الحظـت إذا

 .آخر استخدام�ماكينة
 فوراً  والانصراف العملية ،�قم�بإلغاء الصراف�آلا���ماكينةشعرت�بالشك�أثناء�استخدام� إذا. 
 أو للـرقم�السـري  إدخالـك عنـد يراقبـك متطفـل وجـود عـدم مـن التأكـد فعليـك آلا�ـ� ماكينـة�الصـراف اسـتخدام عنـد 

 .ا���از من للنقود ��بك
 محفظتك �� ال��ب وإيصال و�طاقتك نقودك ضع آلا���بل من�ماكينة�الصراف بالقرب أي�مبالغ �عد تقم ال. 
 أو عنـد�فقـدان الفـوري الابـالغ مـن لتـتمكن�19342مـن�حفـظ�الـرقم�املجـا�ي�ملركـز�ا��دمـة�ال�اتفيـة� دائمـاً  تأكـد 

 .بطاقتك سرقة
 ا��سـاب�املسـتخرجة�مـن�ماكينـة�الصـراف�آلا�ـ��ال�ـ��تـم�إلقاء�ـا��ـ�� كشـوف أو إلايصـاالت املحتـالون  قـد��سـتغل

 تـوار�خ أو تـار�خ�ان��ا��ـا أو بطاقتـك رقـم أو عنوانـك أو اسـمك (مثل ��صية معلوماتك ع�� امل�مالت�ل��صول  سلة
 البن�ي.� ��سابك ��ص�تك�والوصول  انتحال �� �ستعمل املعلومات �ذه ).�ف�ل العائلة اسم أو امليالد

 عناية.� والبطاقات البنك من ب�ل ا��اصة ا��ساب قراءة��افة�البيانات�الواردة�بكشوفات يجب� 
 أخرى  ��صية معلومات أية أو عنوانك أو اسمك ع�� تحتوي  رسائل أو إيصاالت أية إتالف يجب. 
  إلعـداد 19342 الـرقم�املجـا�ي�ملركـز�ا��دمـة�ال�اتفيـة ع�ـ� الاتصـال عليـك يجـب بـذلك، قمـت قـد تكـن لـم إذا 

 .الاتصال عند عليك التعرف �س�ل فذلك بحسابك املتعلقة إجراءات�ألامن

 .منك قر�ب ��ص يراقبك�أو بوجود���ص شعرت إذا السري  الرقم بإدخال تقم ال�!خ���بالك

وحاول�مجددًا����وقت�الحق�أو�اطلب��متتالية، مرات ثالث إدخالھ �� أخطأت إذا السري  الرقم إدخال عن توقف�خ���بالك!

 .19342املساعدة�عن�طر�ق�الاتصال�بمركز�ا��دمة�ال�اتفية�املجانية�

حسـابك�كمـا�ال�تلق��ـا��سـلة� �امـة�عـن� معلومـات أي�ايصـاالت�بماكينـة�الصـراف�آلا�ـ��ملـا�تتضـمنھ�مـن ال�ت�ـ�ك�خ�ـ��بالـك!

 امل�مالت�بدون�اتالف�ا.

خ� بالك!

خ� بالك!

خ� بالك!

كيف تستخدم ماكينات ال�اف ال�� بشكل آمن؟



 
 :البن�ي إلان��نت خدمة )4(

تـوفر�لـك�خدمـة�إلان��نـت�البن�ـي�إم�انيـة�التعامـل�ع�ــ��ا��ـدمات�واملنتجـات�املصـرفية��سـ�ولة�وذلـك��ـ��أي�وقـت�و�مــن� -
-حســابك� ع�ــ� املنفــذة ا��ر�ــات الاســتعالم�عــن�-حســابك� ع�ــ��الاطــالعأي�م�ــان�حيــث�يمكنــك�ع�ــ��ســ�يل�املثــال�(

 :ي�� ما مراعاة عليك ولكن ،�)إجراء�التحو�الت�–�اليومية حساباتك أرصدة عن الاستعالم
 غ�ـ��عامـة�ان��نـت�شـبكة�مـن�أو�مشـ��ك�كمبيـوتر�أو�إن��نـت�مق�ـ��مـن�إلان��نـت�ع���املصر���حسابك�إ���تدخل�ال�

 .آمنة
 ألامان�تحديثات�آخر���ا�لديك�إلان��نت�ومتصفح�املحمول �وال�اتف�الكمبيوتر��شغيل�أنظمة�أن�من�تأكد� 
 لل��نامج�التلقا�ي�التحديث�تفعيل�ع���واحرص.�بانتظام�الف��وسات�م�افحة�برامج�بتحديث�وقم�استخدم. 
 ال������ا��ماية�جدار"�استخدم." 
 مفتوحة�بن�ي�ان��نت�جلسة�ت��ك�ال. 
 وخصوصي��ا والبيانات املعلومات املحافظة�ال�املة�ع���سر�ة. 
 بياناتـك استفسـارات�عـن أيـة ع�ـ� إلاجابـة وتجنـب املصـدر معلومـة غ�ـ� إلك��ونيـة رسـائل أيـة ع�ـ� الـرد وعدم الان�باه 

 .املصرفية أو املالية معلوماتك أو ال��صية
 �ــــب�ســـــرعة ـــ�اق،�يجـ ــــ���عـــــرض�حســـــاباتك�ملحاولـــــة�اخ�ــ ــــك��ـ ــــة�الشـ ــــ��حالـ ــــاباتك�أو��ـ ــــب�بحسـ ــــت�أي�أمـــــر�غر�ـ إذا�الحظـ

 19342التواصل�ع���الرقم�املجا�ي�ملركز�ا��دمة�ال�اتفية�

 السر��لمات�إدارة
  �تكشف��لمة�مرور�ا��دمات�املصرفية�ع���إلان��نت�ألي���ص�وقم�بتغي���ا�بانتظامال. 
 �اســتخدم�دائًمـــا��لمـــات�مـــرور�قو�ـــة،�وال�ـــ��ال�يمكــن�تخمي��ـــا��ســـ�ولة�وال��ســـتخدم�ا���ســـابات�متعـــددة،�اســـتخدم

 .�لمة�مرور�مختلفة�وال�تكت��ا
 عار�أو�أسماء�أفراد�عائلتـك�أو�عنوانـك�أو�رقـم�ال��ستخدم��لمات�مرور�س�لة�التخم�ن�مثل�اسمك�أو�اسمك�املست

 .�اتفك�أو�أي�معلومات�أخرى�قد��س�ل�الوصول�ال��ا
 ��ال��ســتخدم�نفــس��لمــة�املــرور�ال�ــ���ســتخدم�ا�ل��ــ�يل�الــدخول�إ�ــ��ج�ــاز�الكمبيــوتر�ا��ــاص�بــك�أو�الوصــول�إ�ــ

 بر�دك�إلالك��و�ي.
 

 الاحتيالية إلالك��ونية من�الرد�ع���الرسائل�اح��س�خ���بالك!

 إعادة تطلب�منك البنك منواردة�رسالة� ش�ل ع�� ت�ون  فقد ألاش�ال، من العديد الاحتيالية إلالك��ونية للرسائل 
 معلومـات ش�ل ع�� لعمالئھ�أو البنك يقدم�ا ال�� إلالك��ونية با��دمات ا��اصة املرور �لمة أو السر �لمة إدخال
 املعلومات�مطلقا).�ذه� يطلب لن (البنك� .��صية مالية

خ� بالك!

إدارة كل�ت ال�



 أمر� �� مشاركتھ عليك �عرض �عرفھ ال ��ص من واردة�رسالة� الاحتيالية�ش�ل إلالك��ونية كما�قد�تأخذ�الرسائل
 �ـ�ب �ـ� فـزت�بجـائزة أنـك يخ�ـ�ك أو لـھ، مسـاعدتك مقابـل املـال مـن كب�ـ� مبلـغ ع�ـ� وا��صـول  معـ�ن عمـل أو

 .بھ �شارك لم يانص�ب
 حسـاباتك /بحسـابك معلومـات�متعلقـة ع�ـ� ا��صـول  �ـو م��ـا الغـرض ألن إلالك��ونيـة�تمامـا الرسـائل تجا�ـل��ـذه 

 .ال��صية
 بمركز�ا��دمة� البنك�،�يمكنك�الاتصال من مرسلة كأ��ا تظ�ر وال�� الرسائل بخصوص��ذه شك أي �ناك �ان إذا

 .إجراء أي اتخاذ قبل�19342 ال�اتفية
 الاتصال�ع���الفور�بمركز�ا��دمة� يجب بك، ا��اصة املصرفية التفاصيل �عض عن أف��ت أنك �شك كنت ذا إ

 .19342ال�اتفية�
 

 خدمة�التحو�الت�البنكية� )5(

يجـــب��،ح�ـــ��تقـــوم�بتحو�ـــل�اموالـــك�بأمـــان�ولتجنـــب�التعـــرض�ملخـــاطر�النصـــب�أو�الاحتيـــال�أو�إســـاءة�اســـتخدام�ا��دمـــة -
 مراعاة�ما�ي��:

 م��رةغ����أو واقعية غ�� آخر�ن�ال��عرف�م�وألغراض مستفيدين لصا�� حوالات لتمر�ر للغ�� حسابك رقم �عطي ال. 
 وألغـراض�غ�ـ� لـديك� معروفـة مؤسسـات�غ�ـ� أو �يئـات أو أ�ـ�اص مـن واردة حـوالات اسـتقبال ع�ـ� توافـق ال�

 وا��ة.
 و إلالك��ونيـة الرسـائل لـبعض الاسـتجابة تجنـب

َ
 ليـتم رقـم�حسـابك إرسـال منـك تطلـب ال�ـ� ال�اتفيـة الاتصـاالت أ

  القيمة مرتفعة بمبالغ حوالات إرسال
 البالد خارج �ان�املستفيد�إذاخاصة� حوالة إصدار طلب عند املستفيد بيانات و��ة واكتمال دقة من تحقق. 
 ��دائما�و�ش�ل�دقيق�وتفصي���عن�الغرض�من�التحو�ل�والعالقة�مع�املستفيد.��أف 
 و�املـة خطيـة البيانـات ت�ـون��ـذه أن يجـب حيـث املسـتفيد عنـوان أو ا��سـاب رقـم حفـظ �ـ� الـذاكرة ع�ـ� �عتمد ال 

 .ووا��ة
 � عند و�ستخدم�ا �عتمد�ا�البنك ا��والة إصدار طلب تم�كتاب��ا�بنموذج ال�� واملعلومات البيانات أن دائما تذكر 

 .و��يحة وا��ة ت�ون  ان ع�� احرص ولذلك ا��والة إرسال
 

 ئتمانية:الا �س�يالت�القروض�و ال )6(

�ســـ��دف�تلبيـــة��والتجار�ـــة�وال�ـــ�يقـــدم�البنـــك�العديـــد�مـــن�ال�ســـ�يالت�الائتمانيـــة�لتمو�ـــل�مختلـــف�ألاغـــراض�ال��صـــية� -

�–وذلــك�بتقــديم�منتجــات�ائتمانيــة�مناســبة�ل�ــم�مثــل�القــروض�ال��صــية� والشــر�ات ألافــراد احتياجــات�ومتطلبــات

 ...���الائتمانبطاقات��–القروض�العقار�ة��–قروض�السيارات�



والشـفافية،�نـورد�فيمـا�ي�ـ���عـض� الوضـوح مبـدأ مـع�البنـك�وانطالقـا�مـن عالقـ��م وتنظـيم العمـالء ع�ـ��توعيـة�وحرصـاً  -

 إلارشادات�والنصائح�ذات�الصلة:�

 �ومصـادره�عند�التقدم�ل��صول�ع����س�يل�ائتما�ي،�يجب�تقديم�معلومات�دقيقة���يحة�عن�الدخل�الش�ري�
 ال�يتع���العميل�فيما��عد)�(ح��ح���ت�ناسب�ألاعباء�ال���س�تم�مطالبة�العميل���ا�مع�الدخل�

 تو�ــ� حيــث��ا��ــدمات�املصــرفية�ال�ــ��يــتم�تحــدي��ا�ع�ــ��املوقــع�إلالك��و�ــي�للبنــكأســعار��عر�فــة� يجــب�قــراءة 
 .ال���يقدم�ا�البنك� املصرفية با��دمات ال���تتعلق املصار�ف�والعموالت�والرسوم

 ���البنك من�موظف ال�س�يالت عقد أو القرض عقد بنود من بند �ل عن و�امل تفصي�� شرح طلب ال�ت��دد. 
 و�شـمل والعقـود املسـ�ندات توقيـع قبـل وذلـك عليـھ ال�سـ�يل�الائتمـا�ي�ال�ـ��تـم�املوافقـة تفاصـيل �افـة ع�ـ� الاطـالع 

سـعر�العائــد� ، تـار�خ�ان��ـاء�القـرض،�تـار�خ�خصـم�القســط�(الاقسـاط) تـار�خ�املـنح، مبلـغ�ال�سـ�يل�الائتمـا�ي، ذلـك
 .التأخ��،�وعمولة�السداد�امل��ل غرامة املقرر،

 والعمـوالت عوائـداسـ�يفاء�ال مـن والتحقـق �امـل �شـ�ل القـروض اس�يفاء��افة�البيانات�املطلو�ة��عقـود من التأكد 
 .ومف�وم وا�� بخط ت�ون�الكتابة أن ع�� أخرى  بنود وأية

 فارغة أوراق ع�� أو جزئياً  أو �لياً  فارغة عقود ع���بياض�أو�التوقيع�ع�� التوقيع تجنب. 
 ��من�قبل�البنك عليھ التوقيع �عد العقد ��ائية�من ���ة استالم احرص�ع. 
 �وقيمـة الـدين أصـل يو�ـ� والـذي بـالقروض�التصـاعدية ا��ـاص السـداد جـدول ومراجعـة�اسـتالم� احـرص�ع�ـ 

 .استحقاق�ا وتوار�خ الش�ر�ة ألاقساطوقيمة� عوائدال

 I-Scoreالائتما�ي�الرق���يحافظ�ع�����لك��الائتمانيةانتظامك����سداد�املستحقات�خ���بالك!�

 ال�ـ���عتمـد�عل��ـا�إدارات�الائتمانيـةبيانـات�العمـالء���ـو�قاعـدة�I-Scoreكما�ذكرنا�سابقا�فإن�ال��ل�الائتما�ي�الرق���

ل،�حيـث�و�انتظـام�العميـ�ال�ـ�امعميـل�ف�ـو�مـرآه��عكـس�مـدى� ألي �سـ�يالت مـنح عنـد املناسـبة القـرارات اتخـاذ �ـ� البنوك

انھ����حالة�عدم�انتظامك��ـ��سـداد�ال��اماتـك�الائتمانيـة�فـإن�ذلـك��عرضـك�لـإلدراج�بقـوائم�العمـالء�غ�ـ��املنتظمـ�ن�مـا�

 �.قد��عيق�حصولك�ع���أي�قروض�أو�بطاقات�إتمانية

 ���ل�ائتما�ي�جيد؟كيف�يمكنك�من�الاحتفاظ�

 �قبــل�التقــدم�ل��صـــول�ع�ــ���ســـ�يل�ائتمــا�ي�مـــن�البنــك،�يجـــب�عليــك�حســـاب�الــدخل�الشـــ�ري�بمصــادره�املختلفـــة
مقابـل�ال��اماتـك�ومصـروفاتك�ال��صــية��ايجـار�عقـارات�....)�–عوائـد�شــ�ادات��-�(ع�ـ��سـ�يل�املثـال�مرتـب�شـ�ري 

 والعائلية
 ش�ر�ا�أو�ع���ألاقل�سداد�ا��د�ألاد�ى�ش�ر�ا�ح���ال�ت��اكم��الائتمانة��سداد�املديونية�القائمة�ع���بطاق�الال��ام

 املتأخرات�ع���بطاقتك.

كيف �كنك من احتفاظ بسجل ائت�� جيد؟

خ� بالك!



 وتوز�ــع� ا��يـد�السـتخدام و�التـا���يجـب�التخطـيط الاسـتحقاق�ـ��تـار�خ� القـروض أقسـاط �ســداد التـام الال�ـ�ام
 .الدخل

 وجـود لتجنـب اسـتحقاق�ا تـار�خ قبـل امل�ـ�و�ة الشـي�ات تأكد�دائما�من�وجود�رصيد��ا���با��سـاب�لتغطيـة�قيمـة�
 دف�� كعب ع�� أو العميل لدى خاص ��ل �� الشي�ات ���يل�توار�خ يتطلب و�ذا ا��ساب، شي�ات�مرتدة�ع��

 .ح����س�ل�متا�عة�ألامر الشي�ات
  مشا�ل أية ومعا��ة بياناتھ من للتحقق سنو�اً  الائتما�ي فحص���لك حاول. 

 

مـــن�جانبـــك�تجـــاه��ال��امـــاتفـــإن�ذلـــك�ي��تـــب�عليـــھ��ائتمانيـــةإذا�ُطِلـــب�منـــك�ان�ت�ـــون�ضـــامنا�لعميـــل��ســـ�يالت��خ�ـــ��بالـــك!
 ان�ي�ون��ذا�العميل�ذو�تار�خ�ائتما�ي�منتظم��احرصالبنك،�لذلك�

 ـــو�ال�ـــ�ص�(الطبي�ـــ��/�الاعتبـــاري)�الـــذي�يقـــدم�ضـــمانا�(���ـــ���"�توقيـــع�شـــي�ات�أو�ســـندات"�/��مـــن��ـــو�الضـــامن؟�

 و�بناء�عليھ:�عي��)�مقابل�تمو�ل�أو��س�يل�ائتما�ي�ممنوح�ألحد�العمالء

العميــــل�)��ــــ��حالــــة�عــــدم�قيــــام�العميــــل�(يتع�ــــد�الضــــامن��ســــداد�أقســــاط�التمو�ــــل�املســــتحقة�ع�ــــ��املــــدين�ألاصــــ��� -

 بالسداد

التـــأخر�أو�عـــدم�ســـداد�ألاقســـاط��ـــ��مواعيـــد�اســـتحقاق�ا��شـــ�ل�متكـــرر�فســـوف�يـــؤثر�ذلـــك�بالســـلب�ع�ـــ����ـــ��حالـــة -

 التقييم�الائتما�ي�للضامن�لدى�الشركة�املصر�ة�لالستعالم�الائتما�ي.

بقـــوائم�العمـــالء�غ�ـــ��يـــوم�ســـيقوم�البنـــك�بـــإدراج�اســـم�الضـــامن��180تز�ـــد�عـــن���ــ��حالـــة�التوقـــف�عـــن�الســـداد�ملـــدة -

 املستقبلية�الائتمانيةلبنك�املركزي�املصري،�و�ما�سيؤثر�ذلك�سلًبا�ع����عامالت�الضامن�با�املنتظم�ن

 �عن�أي�بند�غ���وا���و�التأكد�من�ف�مھ�جيدا�الاستفسار يجب�قراءة�العقد�جيدا�و 

 �يمكنك�طلب����ة�من�العقد����أي�وقت 

 

 العقود�قراءة�أ�مية

 ���/�النماذج:�العقودب�ة�الشروط�والاح�ام�املذكورةا�ميھ�قراء

 �نموذج�املــــذ�ورة��ــــ��العقــــد�الاتصــــالتأكــــد�مــــن�اســــ�يفاء�بياناتــــك�ألاساســــية�بدقــــة�مثــــل�عنــــوان�املراســــالت�وأرقــــام/
 ،�بحيث��س�ل�عملية�التواصل�ب�نك�و��ن�البنك�عند�ا��اجة�لذلك.�ا��دمة

 حيـــث�ال��ليـــھ�بالضـــرر يقــوم�الـــبعض�بتخطـــي�قـــراءة�الشـــروط�وألاح�ـــام�أو�ال�يكمـــل�قـــراءة�مــا�بـــدأه،�ممـــا�قـــد��عـــود�ع
 عل��ا�توقيعقبل�ال�بدقة�لذلك�يجب�ع���العميل�قراءة�الشروط�وألاح�ام��علم�حقوقھ�وال��اماتھ،

خ� بالك!

أهمية قراءة العقود



 عليـك�التأكـد�مـن�ان��منـھ،�تتأكد�لم�شرط�أو�وا���غ���بند�أي��شأن�البنك�موظفي�ع���ألاسئلة�طرح�امل�م�من
النموذج/العقــد��ــامال�(مــن�حيــث�عــدد�الصــفحات)�،�وكــذلك�التأكــد�مــن�اســ�يفاء��افــة�البيانــات�املطلو�ــة،�وعــدم�

 التوقيع�ع���نماذج�فارغة�أو�غ���ُمكتملة.�
 �املوظــف��اسـألبـالعقود�أو�النمـاذج،��املـذ�ورة�والاح�ـامي�مـن�البنـود�او�الشــروط�أإذا�واج�ـت�أي�صـعو�ة��ـ��ف�ـم

�اتخــــاذ��ـــ��ُ�ســــاعدك�م�نيـــة�بطر�قــــة�أســـئلة�أي�عـــن�باإلجابــــة�املوظفـــون �وســــيقوم�ملخـــتص�بالبنـــك�لتوضــــيح�ألامـــر.ا
 .املا���ووضعك�احتياجاتك�وفق�القرار

 عل��ـــا�اطلعــت�قــد�ت�ــون �أن�يجــب�وال�ــ��ف��ــا،�املرتبطـــة�والشــروط�لألح�ــام�وفقــاً �إال�املنــتج�أو�ا��دمــة��ســتخدم�ال�
 .الحتياجاتك�ومالءم��ا�من�وتأكدت��املة�ف�م�ا�من�بالتأكد�وقمت

 تـــم�الـــذي�النمـــوذج��ـــ��وألارقـــام�املطلو�ـــة�ا��قـــول ��افـــة�اكتمـــال�مـــن�تأكـــد�والعقـــود�املعـــامالت�بقـــراءة�قيامـــك�لـــدى�
 .مكتملة�غ���أو�فارغة�نماذج�ع���توقع�وال�التوقيع،�قبل�لك�تقديمھ

املصـــروفات��-معـــدل�العائـــد��–(مـــدة�العقـــد�معرفـــة�ع�ـــ��ســـ�يل�املثـــال�عنـــد�قـــراءة�عقـــد�القـــرض�تأكـــد�مـــن�خ�ـــ��بالـــك!

 )موعد�السداد�–مدة�السداد��–�والعموالت�املطبقة

مـدة��–الشـ�ادة��(نـوعتأكـد�مـن��الادخار�ـةع���س�يل�املثال�عند�قراءة�نموذج�طلب�شراء�شـ�ادات�ألاوعيـة��خ���بالك!

 الش�ادة)اس��داد��شروط�–صرف�العائد��دور�ة-املطبقسعر�العائد��–الش�ادة�

 

 ة�و�املة�للبنكأ�مية�تقديم�معلومات�دقيق

 ��تقديم�املعلومات�ا��اصة�بك��شفافية�و�مصداقية��احرص�ع 
 تقديمك�للمعلومات�الدقيقة�والوا���ب�ساعد�البنك�ع���تقديم�املنتجات�وا��دمات�املناسبة�لك 
 �.ال�تقم�بإخفاء�أي�معلومات�مطلو�ة�،�وال�تقدم�تفاصيل�خاطئة�أو�غ���دقيقة�أو�م��مة 
 �عنـــد�تقـــديم�طلـــب�ل��صـــول�ع�ـــ��املنـــتج�أو�ا��دمـــة،�يجـــب�عليـــك�إلافصـــاح�عـــن��افـــة�ال��اماتـــك�املاليـــة�مـــع��افـــة

 ا���ات�وعليك�التأكد�من�مالئمة�ذلك�الحتياجاتك�و�قدرتك�ع���السداد.
 �املعلومات�ال�����ل��ا�بنماذج�البنك�املختلفة�لضمان�عدم�وجود�أخطاء����(رقم�ا��سـاب�عليك�مراجعة�جميع

 أو�املبلغ�أو�بيانات�املستفيد)،�حيث�أن�التوقيع�ا��اص�بك��ع���املوافقة�ع���محتوى�النموذج
 اتـــك�عليـــك�تحـــديث�معلوماتـــك�ال��صـــية�واملصـــرفية�بنـــاء�ع�ـــ��طلـــب�البنـــك�أو��ـــ��حالـــة�حـــدوث�اي��غي�ـــ���ـــ��بيان

 حرصًا�ع���سالمة��عامالتك�و�لتقديم�خدمات�ت�ناسب�مع�احتياجاتك�ا��ديدة

 بطاقة�الرقم�القومي�يجب�أن�ت�ون�سار�ة�إلتمام��عامالتك�داخل�البنك�خ���بالك!

 

خ� بالك!

خ� بالك!

أهمية تقديم معلومات دقيقة وكاملة للبنك

خ� بالك!



 ا��فاظ�ع���سر�ة�بياناتك

 أو�مصـــــرفية�أخـــــرى �معلومـــــات�أي�أو�املصـــــر���حســـــابك��شـــــأن�تفاصـــــيل�أي�ظـــــرف،�أي�تحـــــت�تقـــــدم،�ال�أن�يجـــــب�
 آخر�طرف�أي�إ���دقيقة���صية

 �الالزمة�التداب���جميع�واتخاذ�آخر،�طرف�أي�إ���ا��سابات��شأن�سر�ة�معلومات�أية�عن�إلافصاح�عدمضرورة�
 .السري �والرقم�املستخدم�اسم�وكذا�الائتمان�أو�ا��صم�بطاقات�ع���ل��فاظ

 

 

 

 طرف�ال��صية�البيانات�تحديث�أ�مية

 �ـــ ــــديث�ي�ب�ــ ــــات�تحـ ــــك��بـــــك�ا��اصـــــة�ال��صـــــية�املعلومـ ـــ��بمـــــالـــــدى�البنـ ــــات�ذلـــــك��ــ ـــال�معلومـ �ي�ـــــون �بحيـــــث�الاتصــ
�املعلومــات�عــن�مســؤوالً �وســت�ون �لــديك،��غي�ــ��أي�حــدوث�عنــد�أو�ذلــك�البنــك�طلــب�مســتمرعند��شــ�ل�التحــديث

 .��ا�املالية�املؤسسة/البنك�ب��و�د�تقم�لم�ال��
  وال�البنـك�مـن�طل��ـا�عنـد�بـك�ا��اصـة�الاتصـال�وأرقـام)�إلالك��و�ـي�وال��يـد�العادي�ال��يد(�ال��يد�عنوان�استخدم�

�إفشــاء�إ�ــ��ذلــك�يــؤدي�أن�ممكــن�حيــث�ألاقــارب�أو�لالصـدقاء��عــود�ال�ــ��كتلــك�تخصــك�ال�أخــرى �عنــاو�ن��سـتخدم
 .ل�م�املالية�معلوماتك

 

�غ�ـ��معـامالت�خصـم�أو�ا��سـابات��ـ��تالعـب�أو�اخـتالس�أو�سـرقة���ا�معاملة�أي�اك�شاف�عند�البنك�إخطار�ضرورة

 .الائتمان�او�ا��صم�بطاقات�ع���العميل�من���ا�مصرح

 ���الفور �ع���بذلك�البنك�إبالغ�فعليك�حسابك،�ع���معروفة�وغ���وغامضة�مج�ولة،�عمليات�اك�شافك�حال. 

 

 املصر��:�إرشادات�التعامل�مع�عمليات�الاحتيال�وال��و�ر

 أي��ــ�ص�مطلًقــا�(مثـل�رقــم�التعر�ــف�ال���ــ���فقــط�وال�تتـداول�ا�مــع أحـتفظ�ب�ياناتــك�الســر�ة�لنفســك PIN 
codeلمة�السر�أو� 

 أو مـن�البنـك أنـھ لـك ذكـر لـو ح�ـ� بـك يتصـل ��ص ألي أو بالبنك اتصالك عند السري  رقمك ��ص أي �عطي ال 

 .آخر أم�� ج�از أي أو الشرطة أفراد من أنھ اد��

 ا��فاظ�ع���سر�ة�بياناتك

 أو�مصـــــرفية�أخـــــرى �معلومـــــات�أي�أو�املصـــــر���حســـــابك��شـــــأن�تفاصـــــيل�أي�ظـــــرف،�أي�تحـــــت�تقـــــدم،�ال�أن�يجـــــب�
 آخر�طرف�أي�إ���دقيقة���صية

 �الالزمة�التداب���جميع�واتخاذ�آخر،�طرف�أي�إ���ا��سابات��شأن�سر�ة�معلومات�أية�عن�إلافصاح�عدمضرورة�
 .السري �والرقم�املستخدم�اسم�وكذا�الائتمان�أو�ا��صم�بطاقات�ع���ل��فاظ

 

 

 

 طرف�ال��صية�البيانات�تحديث�أ�مية

 �ـــ ــــديث�ي�ب�ــ ــــات�تحـ ــــك��بـــــك�ا��اصـــــة�ال��صـــــية�املعلومـ ـــ��بمـــــالـــــدى�البنـ ــــات�ذلـــــك��ــ ـــال�معلومـ �ي�ـــــون �بحيـــــث�الاتصــ
�املعلومــات�عــن�مســؤوالً �وســت�ون �لــديك،��غي�ــ��أي�حــدوث�عنــد�أو�ذلــك�البنــك�طلــب�مســتمرعند��شــ�ل�التحــديث

 .��ا�املالية�املؤسسة/البنك�ب��و�د�تقم�لم�ال��
  وال�البنـك�مـن�طل��ـا�عنـد�بـك�ا��اصـة�الاتصـال�وأرقـام)�إلالك��و�ـي�وال��يـد�العادي�ال��يد(�ال��يد�عنوان�استخدم�

�إفشــاء�إ�ــ��ذلــك�يــؤدي�أن�ممكــن�حيــث�ألاقــارب�أو�لالصـدقاء��عــود�ال�ــ��كتلــك�تخصــك�ال�أخــرى �عنــاو�ن��سـتخدم
 .ل�م�املالية�معلوماتك

 

�غ�ـ��معـامالت�خصـم�أو�ا��سـابات��ـ��تالعـب�أو�اخـتالس�أو�سـرقة���ا�معاملة�أي�اك�شاف�عند�البنك�إخطار�ضرورة

 .الائتمان�او�ا��صم�بطاقات�ع���العميل�من���ا�مصرح

 ���الفور �ع���بذلك�البنك�إبالغ�فعليك�حسابك،�ع���معروفة�وغ���وغامضة�مج�ولة،�عمليات�اك�شافك�حال. 

 

 املصر��:�إرشادات�التعامل�مع�عمليات�الاحتيال�وال��و�ر

 أي��ــ�ص�مطلًقــا�(مثـل�رقــم�التعر�ــف�ال���ــ���فقــط�وال�تتـداول�ا�مــع أحـتفظ�ب�ياناتــك�الســر�ة�لنفســك PIN 
codeلمة�السر�أو� 

 أو مـن�البنـك أنـھ لـك ذكـر لـو ح�ـ� بـك يتصـل ��ص ألي أو بالبنك اتصالك عند السري  رقمك ��ص أي �عطي ال 

 .آخر أم�� ج�از أي أو الشرطة أفراد من أنھ اد��

الحفاظ ع¦ ¥ية بياناتك

أهمية تحديث البيانات الشخصية طرف

ª³ورة إخطار البنك عند اكتشاف أي معاملة بها ¥قة أو اخت¬س أو ت¬عب ® الحسابات أو خصم معم¬ت غ

 م�ح بها من العميل ع¦ بطاقات الخصم أو ائت�ن 

إرشادات التعامل مع عمليات احتيال و التزوير ا��®



 من�ألاساليب�غ���املرغوب�ف��ا�ع���امل�املات�التليفونية،�ال�سيما�إذا�ُطلب��اح��س�الاحتيالية�ل��ماية�من�امل�املات
ـــم�و �منــــك�تقــــديم�معلومــــات���صــــية ان�البنــــك�ال�يقــــوم�باالتصــــال�بــــك�لغــــرض�ا��صــــول�ع�ــــ��معلومــــات�مــــن�أعلـ

طاقة،�،�تار�خ�ان��اء�صالحية�البCVV املف��ض�أن�ت�ون�خاصة�بالعميل�(الرقم�السري،�ارقام�البطاقات�الائتمانية
 ا��

 ��إذا��انــت�لــديك�شــ�وك�حــول�اتصــال�تليفــو�ي،�رســالة�بر�ــد�إلك��و�ــي�أو�رســالة�نصــية�مــن�البنــك�املصــري�ا��لي�ــ
 أو�ز�ارة�أقرب�فرع���19342ير���سرعة�الاتصال�بمركز�ا��دمة�ال�اتفية�

 أيـــة�ع�ـــ��الضـــغط�أو�مج�ولـــة�مصـــادر�مـــن�الـــواردة�إلالك��و�ـــي�ال��يـــد�برســـائل�املرفقـــة�امللفـــات�بفـــتح�أبـــدا�تقـــوم�ال�
 ��ا�روابط

 أو�حســــابك�معلومـــات�تأكيــــد�يـــدعون �الــــذين�للمتصـــل�ن�أو�ال�ــــاتف�ع�ـــ��ال�ســــو�ق�إ�ـــ��حســــابك�معلومـــات�تقـــدم�ال�
 .م��ا�التحقق

 املصدر�مج�ولة�برامج�أي�بتحميل�تقوم�ال. 

بياناتــك�الســر�ة�مثــل��لمــة�الســر�ا��اصــة�بــك�أو�رقــم� إذا�اتصــل�بــك�موظــف�البنــك،�فإنــھ�لــن��ســألك�ابــدا�عــن�خ�ــ��بالــك!
PIN code  رقم��اوCVV��او�بطاقة�ا��صم�املباشر.�الائتمانأو�الرقم�ال�امل�بطاقة 

 
�دون �تمــت�معــامالت�ايــة�عــن�ال�املــة�املســئولية�العميــل�يتحمــل�الســابقة�بــالبنود�ورد�بمــا�العميــل�ال�ــ�ام�عــدم�حالــة��ــ�

 ومصار�ف�عموالت�من�عل��ا�ي��تب�وما�موافقتھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ� بالك!


