
مقدمة إلى المعامالت المصرفية عبر 

اإلنترنت ـ دليل المبتدئين

ند إلى إن محتويات دليل المبتدئين هذا يست

ت خدمة المعامالت المصرفية عبر اإلنترن

 Commonwealthلدى مصرف 

Bank  المعروفة بِـNetBank. قد

تعرض المصارف األخرى وظائف مشابهة

.أو مختلفة

أهالً وسهالً : 1الجزء 

ح لزبائن إن المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت هي وسيلة تُتي

المصرف إجراء متنوع من المعامالت المالية من خالل قناة 

معامالت وتُتيح لك خدمة ال. المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت

رفية متى المصرفية عبر اإلنترنت حرية القيام بالمعامالت المص

حكًما وأين أردت وهي وسيلة مريحة جًدا لكي تبقى مطلعًا ومت
.بأموالك

سمات نمطية ووظائف مواقع المعامالت المصرفية عبر 
:اإلنترنت

اإلطالع على الحسابات•  

اإلطالع على المعامالت•  

تحويل األموال بين الحسابات•  

تسديد األموال إلى شخص آخر•  

جدولة تسديد الفواتير•  

اإلطالع على اإلفادات المصرفية•  

إدارة بطاقات اإلئتمان•  

“راحة البال: "2الجزء 

أمان المعامالت عبر اإلنترنت

ية إنطالقًا من الحرص على أمان وصلتك للمعامالت المصرف

ح عبر عبر اإلنترنت، إنظر إلى رمز القفل في نافذة التصفُ 

.اإلنترنت بعدما تطبع عنوان الموقع الذي تريده

راحة البال

إن إجراءإذا قمت بإتباع بعض اإلحتياطات الوقائية البسيطة ف

عامالت المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت سيكون آمنا مثل الم

.المصرفية داخل المصرف في فرعك المحلي

ومن الطبيعي أن يعود األمر لك في مجال حماية معلوماتك 

وكلمات المرور الخاصه PINالخاصة مثل رقم الزبون ورقم 

كلمة ويجب عليك أن تقوم فوًرا بإعالم مصرفك إذا فقدت. كب

، أو المرور أو بطاقتك أو تعرضت للسرقة أو إساءة اإلستعمال

.المصرفيإذا الحظت أي نشاط مشبوه في حسابك 

.CommBankنماذج المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت المدعومة من 
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الوصول إلى المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت: 3الجزء 

التسجيل للقيام بالمعامالت المصرفية عبر اإلنترنت

م تكن إن ل)للتسجيل من أجل المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت 

نت ، الرجاء الذهاب إلى موقع المصرف عل اإلنتر(قد فعلت ذلك

.وإتبع التوجيهات بخصوص التسجيل

ترنت إذهل إلى الصفحة األساسية للمعامالت المصرفية عبر اإلن

(.أو اطبع اسم مصرفك في محرك البحث)

التحرك ضمن خاصية المعامالت المصرفية عبر : 4الجزء 

اإلنترنت

تالتسجيل من أجل القيام بالمعامالت المصرفية عبر اإلنترن

الصفحة األساس

هذه هي صفحتك األساسية حيث قد يقوم مصرفك بتزويدك

مثالً، بشأن اإلنقاطاعات )بالمعلومات الهامة والتحديثات 

(.  الُمجدولة

:أما بعض النقاط الرئيسة في هذه الصفحة فقد تكون•

.تفاصيل عن حساباتك، بما في ذلك رصيد الحساب•

تقدم خيارات لتحويل ـ BPAYالتحويالت ومدفوعات •

.األموال وإدارة الفواتير وجدولة المدفوعات

ناتك المزايا ـ استعمل الروابط تحت هذه الخانة لتحديث بيا• •

.الشخصية وإدارة خياراتك الخاصة باألمان

مشاهدة المعامالت واإلطالع عليها

في صورة الشاشة View accountsأعثر على خانة شبيهة بِـ 

ة للفتح قد تتمكن هنا من إختيار حساباتك من الالئحة القابل. أدناه

(.مرة أخرى، ستكون هذه مختلفة لكل مصرف)نحو األدنى 

:ةومتى إخترت حسابك المصرفي، قد تتمكن حينئذ من رؤي

نوع حسابك ورقمه•

رصيدك الحالي•

والمبالغ الُمتاحة•

إن معظم مزودي خدمات المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت 

سيسمحوا لك تمديد معامالت محدَّدة كي تفهم أين تم صرف

.األموال

مت إن تمديد المعاملة المصرفية يتيح لك رؤية أين ومتى ت• 

ات من مثالً، المشتري. المعاملة وضمن أية فئة تقع المشتريات

د وق" )السمانة والسوبرماركت"محالت كولز ستقع تحت باب 

د التفتيش يساعدك ذلك حين تثوم بتعبئة بالغك الضريبي أو تري

(.عن معامالت محدَّدة كالفواتير المدفوعة مثالً 

اإلفادات المصرفية

 View‘غالبًا ما تكون خانة اإلفادات المصرفية موجودة تحت قسم 

accounts’. ة ومتى إخترت الحساب الذي تريد إفادة مصرفي

قد تريد . بشأنه، فإنك قد تتمكن حينئذ من نتزيل أو طباعة إفادتك

.  اإلنترنتأيًضا تغيير إفاداتك الورقية إلى أخرى إلكترونية عبر

ياًرا إن معظم المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت سيكون لديها خ

.للقيام بذلك أيًضا

BPAYالتحويالت ومدفوعات : 5الجزء 

التحويالت ـ التحويل إلى حساب مصرفي آخر

.’Transfer & BPAY‘إختر خانة 

From.من أي حساب تريد تحويل األموال•

حويل استعمل قائمة التنزيل إلختيار الحساب الذي تريد تـ•

.قد تجد نوعين من القوائم ’To‘وتحت خانة . األموال إليه

Linkedالحسابات المربوطة  accounts’   وهي حساباتك

Otherحسابات أخرى • accounts وقد تكون حسابات

أطراف ثالثة

هأدخل رقم الدوالرات الذي تريد تحويل _ ’Amount‘المبلغ •

Description‘الوصف في إفادتك • on your’ _ 

•statementفية ما تكتبه هنا سيظهر عادة في إفادتك المصر

.ةوقد يكون مفيًدا لك كي تتذكَّر السبب وراء المعامل

ختار إذا كنت في صدد التحويل إلى شخص آخر، يمكنك أن ت• •

Same‘نفس الوصف على إفادة المستلم  description

on recipient’s statement’.

م استعمل هذا الخيار لتحدي متى تريد القياWhenمتى •

إذا كنت تريد التحويل Nowإختر اآلن . بتسديد هذه الدفعة

.فوًرا

Nextومتى نقرت على Nextقد ترى زر التالي •

ل فيما تفقَّد المبلغ والحسابات ا. سترى شاشة التحقُّق ِ لتي تحو 

.اإلجراء تإلتمام Payبينها للتأُكد من صحة بياناتها واختر 

يُثبت أن التحويلReceiptيجب أن تتمكن من رؤية إيصال •

تروني أو قد تتمكن من إرسال اإليصال بالبريد اإللك. قد أُنِجز

.أن تطبعه إذا دعت الضرورة لذلك

2
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’New payee‘إضافة مستفيد جديد 

دك المصرفي عبر اإلنترنت بدفتر ع ِ ناوين قد يحتفظ مزو 

‘address book’  يحمل أسماء وبيانات حسابات األشخاص

يمكنك و. الذين قمت بتحويل األموال إليهم وحفظت لهم بياناتهم

 لها، أن تحفظ اسم كل شخص أو مصلحة تجارية أجريت تحويالً 

ناول اليد وبهذه الطريقة فإن قائمة المستفيدين موجودة دائًما بمت

!مما يجعل المدفوعات الُمستقبلية أكثر سرعة

أو قد  ’New payee+ ‘كل ما عليك فعله هو إختيار خيار •

Add‘تجد خياًرا إلضافة مستفيد جديد  a new payee’.

:إلضافة مستفيد جديد•

Createإنشاء مستفيد جديد إختر• new •   استعمل أسلوب

Paymentالتسديد  methodع إلختيار كيف تريد أن تدف

له

Account‘أدِخل اسم حساب الُمستفيد • name’ ( غالبًا ما

(يكون ذلك اسمه أو اسم مصلحته التجارية

ورقم الحساب في هذه الخانات أو  BSBأدِخل رقم الفرع •

أدِخل رمز المستفيد ورقم اإلشارة  BPAYبالنسبة لـِ 

المرجعية

Saveالعناويندفترفيالحفظمربعفيإشارةوضعمنتأكد• to

address book’

.السابقالقسمفيموصوفةهيكماالتحويلبياناتأدِخل•

BPAY باستعمالفاتورةتسديدـBPAY

دأنأوستراليةمؤسسة150000منأكثرلكتُتيح• فواتيركتسد ِ

.BPAYعبرإلكترونيًا

Transfers‘صفحةإن• & BPAY’ اآلتيستعرض.

.همنفاتورتكتسديدتريدالذيالحسابإختر،’From‘خانةفيـ•

 .’BPAY only‘خيارإختيارمنتأكدـ•

+‘إخترأولهالتسديدتريدالذيالمستفيدإختر،’To‘خانةفي•

New payee’ جديدُمستفيدإضافةفيترغبكنتإذا.

ناكهتكونقد. للمستفيدتسديدهتريدالذي ’Amount‘المبلغأدِخل•

إذاالقيدهذاتغييريمكنكلكن BPAYمدفوعاتعلىأقصىقيد

رعفأقربإلىالحضورأوبمصرفكاإلتصالعبرذلكإلىإحتجت

.للمصرف

دولةجأواآلنفاتورتكتسديدإختياريمكنك ’When‘متىخانةتحت•

.فوًراالفاتتورةلتسديد ’Now‘اآلنخيارإختر. الحقلوقتالدفعة

.المعاملةإتمامأجلمن ’Next‘التاليعلىأنقرـ•

Confirm‘الدفعةمنالتحقُّقشاشةفي• payment’،المبلغتفقَّد

.الُمستفيدبياناتوصحة

.الحقتاريخإلىالتسديدتأجيللكتُتيح،’Later‘الحقًاـ•

الخاص BPAYرمزتعرفأنيجبجديد،ُمستفيدإلضافة: مالحظة•

.فاتورتكفيالمكتوبالمرجعيالزبونورقمبالمستفيد

إضافة مستفيد جديد

من قبل  BPAYإذا لم يسبق لك أن سدَّدت أبًدا فاتورة بموجب 

تريد يمكنك أن تُضيف ُمستفيد جديد، إختر الحساب الذي

Toفي خانة BPAY onlyالتسديد من خالله ثم إختر خيار 

New payee+ ثم أنقر على أِضف مستفيد جديد 

إخترNew payee+ في نافذة إضافة ُمستفيد جديد •

Createخيار إنشاء جديد  newى إلضافة مستفيد جديد إل

.دفتر عناوينك

Paymentفي لوحة طريقة التسديد  BPAYإختر•

methodر لتثبيت أنك ستدفع لهذا الُمستفيد عبBPAY. 

على أدِخل رمز المستفيد ورقم الزبون المرجعي الُمرجان

Billerفي خانتي )فاتورتك  code وRef’)

Saveإختر الحفظ في دفتر العناوين • to address

book’ من أجل حفظ بيانات هؤالء الُمستفيدين ضمن

.الملف

ببساطة للعثور على الُمستفيد الذي تم تخزين اسمه، إنقر•

الشخص ضمن مربع البحث وأنِزل بالقائمة لحين تعثر على

.المعني
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BPAYبموجبماليتحويلجدولة

بشأناآلنبعدتقلقأالَّ  BPAYبموجبالتحويلجدولةخاللمنيمكن

.  أبًداالفاتورةتسديدنسيان

.BPAYبموجبعاديةتسديدعمليتحديدأجلمنالخطواتإتبع

عبرالدفعاتجدولةيمكنك،’When‘متىخيارإلىوصلتومتى

BPAY. لـِ إختياركإن:

تاريخفي BPAYبموجبالتسديدجدولةلكيتيح ’Laterـالحقًا•

،’Date‘التاريخخانةوتحت(. دوريأساسعلىليسلكن)الحق

التاريخارإلختيالتقويمأيقونةاستتعملأوالصلةذاتالبياناتأدِخل

.’Next‘علىأنقرثمفيهالمعاملةإجراءتريدالذي

 ’Set up regular payments‘-دوريةمدفوعاتبإعدادقُم•

لديكتكونقد .BPAYعبرمنتظمةدوريةدفعاتجدولةهنايمكنك

هذهتلفوستخالمجدولةالمدفوعاتبهذهللتحكُّمالخياراتمنسلسلة

دكلمن ِ .اإلنترنتعبرخدماتمزو 

Please‘-الوتيرةإختيارالرجاء• select frequency’ هنايمكنك

كنتإذامثالً،.المستفيدلهذاالدفعفيإتباعهاتريدالتيالوتيرةتحديد

الربعيسديدالتخيارإختيارتريدقدللكهرباءمنتظمةدفعةتحديدتريد

‘quarterly’. خاللمنإنكتذكَّرلكنBPAY المبلغنفسستدفع

إلقتطاعلالترتيبهوفعاليةاألكثرالخيارفيكونلذاربع،كلفي

دخاللمنالمباشر ِ .فاتورتكمزو 

.  تبدأنأفوارتيركلتسديدفيهتريدالذيالتاريخإخترـ ’Start‘إبدأ•

End‘بعداإلنتهاء• after’ ستنتهيلمتىخياراتثالثلكيتيحـ

:الُمختارالفواتيرمنالُمستفيدلهذاالمدفوعاتسلسلة

ستستمرالُمجدولةالمدفوعاتفإن،’Never‘إخترتإذا•

رأوأنتتقومأنإلى .بالتغييراتالفاتورةمصد ِ

No. of‘المدفوعاتعدد• payments’ أنذلكلكيتيحـ

د كنتذاإمثالً،. تريدهاالتيالتحويالتمنالكثيرتحد ِ

د تحويالً 12جدولةتُريدقدفإنكتيل،فوكسفواتيرتسد ِ

.ملهابأكللسنةفواتيركلتسديددوالر120تحويلكلقيمة

المدفوعاتمنسلسلةإنهاءخياريعطيك،’Date‘التاريخ•

دقدمثالً،. محدَّديومفيالمجدولة فعاتكدإنتهاءتُحد ِ

14/10/2017بتاريختيللفوكسالشهرية

صحةنمتحقَّق. التسديدصفحةتثبيتإلىللذهاب ’Next‘زرإختر•

.’Pay‘التسديدوإختر BPAYبيانات

ال يجوز أن يشكل المنشور وأي مواد مرافقة . خالء المسئولية المعلومات الواردة في هذا المنشور وأي مواد مرافقة لها هي فقط لألغراض التعليمية واإلعالمية

الغرض من المنشور وأية مواد مصاحبة هو . الترويج له أو تأييده أو تأييده ألي منتج أو خدمة مشار إليها أو موضحة أو موضحة في المنشور وأي مواد مرافقة

بذلت جهود معقولة لضمان صحة المعلومات التي تظهر في . ليس الغرض منها أن تكون دلياًل شامالً أو تنطبق في جميع الحاالت. استخدامه كمرجع أولي فقط

ال يمثلون أو ( * األشخاص ذوو الصلة)ومع ذلك ، فإن مؤلفي ومنتجي ومقدمي هذا المنشور وأي مواد مرافقة . هذا المنشور وأي مواد مصاحبة في وقت اإلنتاج

يتم توفير المعلومات وأية نصيحة يتم تقديمها في هذا المنشور وأي . يضمنون دقة أو موثوقية أو اكتمال أو عملة المعلومات في هذا المنشور وأي مواد مرافقة

انات يانات والبيالبمواد مرافقة فقط على أساس أن الجمهور سيكون مسؤوالً عن إجراء تقييمهم الخاص للقضايا التي تمت مناقشتها هنا وننصح بالتحقق من جميع 

.والمعلومات ذات الصلة استبعاد ، إلى أقصى حد يسمح به القانون ، جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية من أي نوع فيما يتعلق • : األشخاص ذوو الصلة* 

ليست ملزمة بتحديث أي معلومات في هذا المنشور وأي مواد مرافقة أو تصحيح أي عدم دقة في هذا • بأي معلومات في هذا المنشور وأي مواد مرافقة ؛ 

وأي مواد )المنشور وأي مواد مرافقة قد تصبح واضحة في وقت الحق ؛ تحتفظ لنفسها بالحق ، حسب تقديرها المطلق ، في حذف أو تغيير أو نقل المنشور 

يشمل األشخاص ذوو الصلة أي فرد أو شركة أو شراكة أو . * في أي وقت دون إشعار( بما في ذلك شروط وأحكام إخالء المسئولية)وأي من محتوياته ( مرافقة

إشعار تجاري قد تكون جميع أسماء المنتجات أو مواقع الويب المشار إليها في هذا . إدارة حكومية معنية بإعداد النشر والمسؤولين المعنيين والموظفين والوكالء

تعد . أو بلدان أخرى/ المنشور التعليمي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية ألطراف ثالثة في أستراليا و  Google  وGoogle Play  وAndroid 
مسجلة في ، .Apple Incهي عالمات تجارية لشركة  iPadو  iTunes Storeو  iTunesو  App Storeو  Google Inc. Appleعالمات تجارية لشركة 

في  Microsoft Corporationفهي إما عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة  Windowsو  Microsoftالواليات المتحدة وبلدان أخرى ، أما 
ال توجد عالمات تجارية ألطراف ثالثة ضمن هذه المادة تعكس ارتباًطا أو ارتباًطا أو تأييًدا أو رعاية لهذه المواد من قبل تلك . الواليات المتحدة وأستراليا

© إشعار الملكية الفكرية وإخالء المسئولية حقوق الطبع والنشر . األطراف الثالثة Telstra Corporation Limited (ABN 33 051 775 556)  ومكتب نيو
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