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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - االنترنت صرفية عبرالمالخدمات 

ألحكام والشروط الخاصة التي تحكم الخدمات المصرفية لألفراد عبر االنترنت ا هذا المستند يعكس 
 .للحسابات والخدمات المصرفيةالعامة المصرف شروط  أحكام و إضافة إلى 

 
مالت الخدمات المصرفية عبر االنترنت هي خدمة مجانية تقدم لألفراد حيث تتيح لهم إجراء المعا

المصرفية عبر االنترنت من خالل الدخول إلى موقع المصرف اإللكتروني عبر شبكة االنترنت 
www.almasraf.ae   الخدمات المصرفية عبر االنترنت .الخدمات المصرفية الشخصية 

 
لوحة تحكم خاصة بالعميل تتيح  تحتوي الصفحة الرئيسية للخدمات المصرفية عبر االنترنت على

له إدارة عالقته مع المصرف والوصول إلى المنتجات الخاصة به واإلطالع على بياناته المالية. 
إضافة إلى ذلك على لوحة لعرض الحدود اليومية لتعامالت العميل كما تحتوي الصفحة الرئيسية 

 إضافة إلى المبالغ المستخدمة والمتاحة.
 
  مؤهليناألشخاص ال  - 1

عمالء المصرف األفراد الحاصلين على لخدمات العمليات المصرفية عبر االنترنت متاحة  
اإلمارات دولة فعال في متحرك رقم هاتف لديهم فعالة و  خصم بطاقة أو بطاقة ائتمان 

 العربية المتحدة مسجل لدى المصرف.
 
  خطوات التسجيل  - 2

 خصم إدخال رقم بطاقة ال   إدخال الرقم السري للبطاقة إدخال رمز التعريف 
 استمرار الضغط على زر   الشخصي

  الذهاب إلى الصفحة التالية واختيار اسم المستخدم  استمرارالضغط على زر 
 في رسالة نصية قصيرة إلى هاتفه المرسل  يستلم العميل رمز التعريف لمرة واحدة

الضغط على  إدخال رقم التعريف لمرة واحدة  المتحرك المسجل لدى المصرف 
 استمرارزر 

  إدخال الرقم السري ثم الضغط على زر الموافقة على األحكام والشروط  الضغط
 على زر تقديم

  يشرح هذه الخطوات بالتفصيلللمصرف فيديو على الموقع اإللكتروني تسجيل يتوفر .  

http://www.almasraf.ae/
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - االنترنت صرفية عبرالمالخدمات 

 
  المزايا واالمتيازات  - 3

  تالحسابا  - 1
يتم تلقائيًا تفعيل قائمة الحسابات التي تتضمن قائمة بحسابات العميل لدى  

عند دخول العميل إلى الصفحة المصرف إضافة إلى رقم الحساب والرصيد المتاح 
 :للحساب. يستطيع العميل اإلطالع على المعلومات التالية عند اختياره الرئيسية
 عند الضغط على زر المعامالت: 

 الع على آخر المعامالت اإلط  - 1
 اإلطالع على المعامالت قيد اإلنجاز  - 2
 اختيار الشهر والسنةعبر اإلطالع على كشف الحساب   - 3
إدخال تاريخ البداية والنهاية / مدين أو يتم عن طريق البحث:   - 4

أو / الحد األدنى للمبلغ / الحد األقصى للمبلغ  من خالل دائن أو
 و رقم الشيكالتفاصيل أمن خالل 

معدل الرصيد في الشهر الحالي رسم تخطيطي لاإلطالع على   - 5
 والشهر الماضي والسنة الماضية والسنتين الماضيتين

  7التحويل على النحو الموضح في البند  
  6دفع مستحقات البطاقة على النحو الموضح في البند  
  5دفع فواتير الخدمات على النحو الموضح في البند 
  قائمة المستفيدين أي حساب من إلى  حساباته/من حسابهدائم أمر إضافة

 (دولًيا أو  محلًيا أو )داخل المصرف 
 :الشيكات 

اختيار عدد دفاتر الشيكات وعدد الصفحات و طلب دفتر شيكات   - 1
يقوم المصرف بدوره بإصدار دفتر ، حيث وتأكيد الطلب وإرساله

لشيكات وإرساله بواسطة شركة لنقل الوثائق إلى العنوان الذي ا
 .يحدده العميل

 يستطيع العميل التسجيل للحصول على خدمة الخصم الخصم المباشر :
 على الفور المباشر من خالل الموافقة على رقم تعريفي
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - االنترنت صرفية عبرالمالخدمات 

  الخصم. عامالت ووضع بطاقة طالع على ماالبطاقة خصم: يمكن للعميل 
 

 الودائع  - 2
في الصفحة عند الضغط على زر الودائع يستطيع العميل القيام بالمعامالت التالية  

 :الرئيسية
  اإلطالع على المبلغ المودع 
  تاريخ االستحقاق 
  على تاريخ االستحقاق  المتبقية األيام 
  اإلطالع على المزيد لمعرفة معلومات يستطيع العميل الضغط على زر

 إضافية عن الوديعة الثابتة:
 الفائدة معدل   - 1
 المدة   - 2
  الحالة  - 3
 نوع الوديعة   - 4
 الرسوم(جدول رسوم االسترداد المبكر )حسب   - 5

  تتضمن قائمة المعامالت التاريخ األصلي لتمويل الوديعة ومبلغ الفائدة
 ريخ االستحقاق المضاف في تا

  من قائمة في الجزء العلوي نقاط الموجود  3يستطيع العميل الضغط على زر
 . المعامالت المعامالت لتنزيل / طباعة ملخص

 
 القروض  - 3

ض في زر القر  عند الضغط علىيستطيع العميل اإلطالع على البيانات التالية  
 :الصفحة الرئيسية

  القرض أصل ومبلغ  المتبقي إجمالي المبلغ 
  مبلغ وتاريخ القسط القادم 
   لقرض وتاريخ منح ل  يمرجعالرقم ال سيوفر قسم إظهار المزيد للعميل

 . القرض وتاريخ آخر دفعة



 

4 
 

 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - االنترنت صرفية عبرالمالخدمات 

  الية:القرض المعلومات الت ات دفعجدول يعرض جدول الدفعات المستقبلية أو 
 تاريخ الدفعة   - 1
 المبلغ   - 2
  المتبقي المبلغ   - 3
 الرسوم )وفقًا لجدول الرسوم(  - 4
 مبلغ الفائدة   - 5
 المبلغ األصلي   - 6

  من خالل الضغط على  أقساط القرضطباعة جدول /تنزيل يستطيع العميل
 .من قائمة الدفعات المستقبلية الموجودة في الجزء العلوي األيمن 3النقاط 

 
  يةبطاقات االئتمانال  - 4

زر بطاقات االتئمان في الصفحة الرئيسية الضغط على عند يستطيع العميل  
والرصيد الصادرة على حسابه  يةبطاقات االئتمانالاإلطالع على قائمة بجميع 

عند اختيار  التفاصيل التاليةطالع على واال المتبقي المتاح وإجمالي المبلغ 
 :البطاقة

  المتبقيالحد المتاح والمبلغ  
  المبلغ المستحق في آخر كشف حساب 
  إجمالي المبلغ المستحق في آخر كشف حساب 
  البطاقة حالة 
 طالع على المزيد:زر االعلى الضغط يل التالية عند كما تتوفر التفاص 

 اسم منتج البطاقة   - 1
 إجمالي الحد المعتمد   - 2
 نوع البطاقة   - 3
 تاريخ االنتهاء   - 4
 المبلغ المتاح للسحب النقدي   - 5

  آخر المعامالت التي تمت باستخدام بطاقة العميل والمعامالت التي لم تتم
  .تسويتها
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - االنترنت صرفية عبرالمالخدمات 

 سداد دفعة البطاقة واستخدام البطاقة لدفع إلى ذلك، يستطيع العميل  باإلضافة
 . فواتير الخدمات

 
 دفع فواتير الخدمات   - 5

تتوفر خدمة دفع فواتير الخدمات لعمالئنا عن طريق خدماتنا المصرفية عبر  
 االنترنت من غير رسوم

 
  كل فواتير اتصاالت –اتصاالت 

 واصل  -1
 جي اس ام -2
 االنترنت المنزلي  -3
 التلفزيون عبر االنترنت  -4
 هاتف المنزل -5
 الشامل  -6
 االنترنت عبر الكابل  -7

  شركة أبوظبي للتوزيع 
  شركة العين للتوزيع 
  هيئة كهرباء ومياه دبي 
  هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

 
إضافة إلى مجموعة من خدمات دفع الفواتير التي تتيح للعميل دفع أكثر من 

 ملة واحدة.فاتورة في معا
 

 يستطيع العميل تحديد التاريخ المناسب له لدفع فواتير الخدمات.
 

  دفعات البطاقات  - 6 
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - االنترنت صرفية عبرالمالخدمات 

التالية من  يةبطاقات االئتماناليستطيع المستخدم دفع الدفعات المستحقة على  
 خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت:

  الصادرة له الخاصة به و بطاقات االئتمان
 من المصرف 

 اقات االئتمان الصادرة من المصرف بط 
 )بطاقات االئتمان الصادرة من جهات أخرى )وفقًا لجدول الرسوم 

 
 تحويل األموال   - 7

 يدرهم اإلماراتالضمن حسابات العميل ب  
  يدرهم اإلماراتالالمصرف ببين حسابات  
  وفقًا لجدول الرسوم( يدرهم اإلماراتالة باإلمارات العربية المتحددولة داخل( 
 )التحويالت الدولية )وفقًا لجدول الرسوم 

  إلى أي عملة أخرى أو  يدرهم اإلماراتاليعتبر أي تحويل من
 .باستخدام العمالت األجنبية على أنه تحويل دولي

 
 وديعة ثابتة فتح حساب   - 8

  . وديعة ثابتة بالضغط على زر تقديم طلب وديعةفتح حساب لعميل يستطيع ا 
 :وسيختار العميل

  الحساب الدائن 
 العملة 
 المبلغ 
 المدة 
  قابلة للتمديد.  الدفع في الحساب إذا كانت الوديعة غير 

 
  )الودائع( الثابتة يعة الود  - 9

طالع على قائمة ودائعه الثابتة لدى لوديعة االافتح حساب يستطيع العميل بعد  
 المصرف والحصول على المعلومات التالية عن كل وديعة:
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - االنترنت صرفية عبرالمالخدمات 

  الفائدة )السنوي(معدل 
 المدة 
  تاريخ البداية وتاريخ االستحقاق 

 
 

  األوامر الدائمة  - 10
 يستطيع العميل إنشاء أمر دائم إلجراء التحويالت التالية: 
 به الحسابات الخاصة 
  داخل المصرف 
  اإلمارات العربية دولة داخل

 المتحدة 
  التحويالت الدولية 

 
  /الجهة المستفيدةإدارة المستفيد  - 11

المستفيد.  وشطببإضافة وحذف  /الجهة المستفيدةيستطيع العميل إدارة المستفيد 
ت والتحويالت دفع فواتير الخدما/ الجهة المستفيدة،المستفيدمن بين قائمة يكون قد 

اإلمارات العربية المتحدة دولة الداخلية داخل المصرف والتحويالت الداخلية داخل 
والتحويالت الدولية. من أجل إضافة مستفيد ، يجب على العميل تجهيز رقم 
الحساب ورقم الهاتف المتحرك المسجل الستالم رمز التعريف لمرة واحدة للتحقق 

 من البيانات.
 

 هزة الصراف اآللي والفروعمواقع أج  - 12
يستطيع العميل اختيار نوع الخريطة أو شكل الخريطة وتصنيف القائمة حسب  

 مواقع الصراف اآللي واإلمارة لمعرفة مواقع فروعنا وأجهزة الصراف اآللي.
 

  األخبار  - 13
 يتم تحميل كل األخبار المتصلة بالمصرف في هذا القسم. 
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - االنترنت صرفية عبرالمالخدمات 

 
  العروض الترويجية  - 14

 يوضح هذا القسم العروض المتاحة والتي يستطيع العميل االستفادة منها. 
 

  سعر الصرف  - 15
يستطيع العميل اإلطالع على سعر الصرف بالضغط على زر استعراض أسعار  

 صرف العمالت الرئيسية.
 

  الخدمات األخرى   - 16
المصرفية  للخدمات   العنوان الرئيسي  يمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خالل  

 .الزاوية اليمنى – عبر االنترنت
 

تحديث بريده اإللكتروني يستطيع العميل و رض المعلومات الشخصية ع  - 1
 .ورقم هاتف المكتب والعنوان

بتحميل ة الهوية اإلماراتية يستطيع العميل تحديث بيانات بطاق  -أ 
 نسخة منها.

 
تغيير الرقم السري: يستطيع العميل تغيير الرقم السري بإدخال   -ب 

 الرقم السري القديم ثم إدخال الرقم السري الجديد.
 
 الرسائل   - 2

يستطيع العميل إرسال الرسائل إلى المصرف بخصوص ثالثة مواضيع:  
واالستفسارات العامة واالستفسارات  االستفسار عن رصيد الحساب

 المتصلة بالمعامالت.
 
  بيانات مدير العالقات  - 3
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - االنترنت صرفية عبرالمالخدمات 

يستطيع العميل الضغط على زر مدير العالقات ومعرفة اسم مدير  
 العالقات وأن يطلب إعادة اإلتصال به.

 
  إقرار
التوقيع الموضحة أدناه عند  بالشروط ويلتزمبموجب هذا على الشروط المذكورة أعاله، العميل  يوافق
 :األساسيةبيان الحقائق على 
  بيان الحقائقو  االنترنتعبر لخدمات المصرفية لالعامة شروط الحكام و األم وفهم استلبأنه 

 .األساسية
  بالخدمات األحكام الخاصة و الشروط وجود أي اختالف بين يقر العميل بأنه في حالة

العامة للحسابات وخدمات العمليات المصرف وأحكام وشروط المصرفية عبر االنترنت 
لخدمات المصرفية عبر االنترنت هي التي ، فإن الشروط واألحكام الخاصة باالمصرفية

 .سوف ُتطبق
 

  يرجى زيارة الموقع اإللكتروني م بيان حماية البيانات. )استلبأنهwww.almasraf.ae 
 على بيان حماية البيانات(.لإلطالع 

  االنترنت للخدمات المصرفية عبر شروط  أحكام و تعديل بالحق في لمصرف ا يحتفظ
ووفًقا لتقديره  في أي وقتالعامة للحسابات والخدمات المصرفية   األحكام والشروطو 

 يومًا. (60) ستين مدتهخطي موجه إلى العميل  بموجب إشعار المطلق
  جراء أي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه الخدمة في أي يقر العميل بأنه يحق للمصرف ا

 ( يومًا إلى العميل.  60وقت بعد توجيه المصرف إلشعار خطي مدته ستين )
 

 
  اسم العميل :

  التوقيع والتاريخ :
 


