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 شركة الشخص الواحد –الخدمات المصرفية عبر االنترنت للشركات 
 

جعل الخدمات المصرفية أكثر لمصرفية عبر االنترنت للشركات  خدمات  ( "المصرف)" المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجيةُيقدم 
 .أي مكان في العالمفي لى مدار الساعة عإجراء المعامالت الدخول إلى الحسابات و كفاءة ومالئمة من خالل توفير امكانية  

 المزايا األساسية

  تقارير حديثة عن الحساب عبر االنترنت 
 ينلمستخدمالتحكم في الوصول ل 
  التحكم في تحويل األموال 
 معاملة واحدة أو معامالت متعددة  
  طلب العديد من الخدمات 
  اإلشعارات والتقارير 
  مستوى عالي من األمان 
 فني للعميل على مدار الساعة توفير الدعم ال 
 

  الحساباتخدمات 

 تتيح هذه الخدمة للعميل:
  الجارية والحسابات األخرى بالعملة المحلية واألجنبية الحسابات  كلاإلطالع على 
  الودائع الثابتة والقروض اإلطالع على تفاصيل 
  على المعامالت واالستعالم عنهااإلطالع  
 إلى سنة واحدة )ملفات "بي دي اف" ، "اكسل"(لفترة تصل  تحميل كشوف الحساب 

  اتالدفع

 :مثلللعميل سداد الدفعات  تحويل األموال خدمة تتيح 
 األجنبية ضمن حسابات العميل وحسابات المصرفالعمالت بالعملة المحلية و  الدفع 
 محليًا ودوليًا بالعملة المحلية والعمالت األجنبية  الدفع 
  وغيرها من أنظمة حماية األجورنظام حماية األجور دفع األجور بالدرهم عبر تحميل ملفات  –دفع الرواتب 
  إدارة المستفيد إلنشاء وإدارة حساب المستفيد مزايااالستفادة من 
 أوامر الدفع الدائمة والدفعات اآلجلة عداديتوفر الخيار إل .  

 تمويل التجارة 

 تجارية ، مثل:تتيح هذه الخدمة للعميل اإلطالع على جميع الخدمات ال
  المصرفية وضمانات الشحن كفاالت خطابات االعتماد والاإلطالع على كل 
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  الخدمات التجارية الخاصة بكل تقارير الاإلطالع على 

 الحماية

 تتوفر مجموعة من مزايا الحماية:
  بروتوكول حماية مواقع االنترنت(128 bit SSL) نترنتلضمان أعلى مستوى من الحماية للمعامالت عبر اال 
  المعامالت  للموافقة علىلمرة واحدة التحقق + رمز  رقم التعريف الشخصي 

 اإلشعارات والخدمات 

 خدمات مختلفة: بطلب تتيح هذه الخدمة للعميل 
  طلب دفتر الشيكات 
 الودائع الثابتة وأسعار صرف العمالت األجنبية  عائدات 

 الدعم الفني 

تقديم بما في ذلك المساعدة في في جميع األنشطة توفير الدعم الفني للعمالء ص في متخصخدمة عمالء وتنفيذ  فريق من خالل
 والخدمة. الخدمات والمساعدة في المحافظة على أعلى معايير الجودةتقديم اإلعدادات والتدريب و تكملة المستندات و 

 الشراء فترة إلغاء 

( أيام عمل من تاريخ التوقيع على 5)الشراء مدتها خمسة إلغاء رة الحق في فتلعميل خدمات المعامالت المصرفية  ل -يمنح المصرف
 .الشراء خالل فترة إلغاء مدفوعة إلى المصرف تتم إعادة أي رسوم االتفاقية من غير دفع أي غرامة أو رسوم. 

 
 المكان المخصص في الطلب.بوضع عالمة في " الشراءفترة إلغاء "التنازل عن يستطيع العميل 

 
 إجراء أي معاملة باستخدام الخدمات المصرفية عبر االنترنت.عند الشراء إلغاء  تنتهي فترة

 
 عالقة مصرفية عادلة مع العميل." باعتبارها جزًء من التزام المصرف في المحافظة على الشراء "فترة إلغاء يتيح المصرف 

 االشتراك في الخدمة

العنوان التالي: التواصل على مدير عالقات العميل أو أقرب فرع للمصرف أو مقابلة ك في الخدمة من خالل زيارة ايمكن االشتر 
Banking@almasraf.ae-Transaction. .للحصول على نموذج طلب الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت مع الشروط واألحكام 

 المستندات 

  الخدمات المصرفية عبر االنترنت تعبئة طلب 
 ينهوية المستخدمعن بطاقات  ةنسخ 

mailto:Transaction-Banking@almasraf.ae
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 الرسوم 

 درهم 200 لمرة واحدة اإلعدادات وتدفع رسوم 
  :الشهريةرسوم االشتراك 
 درهم 100 اإلطالع فقط 

 درهم 200 اإلطالع وإجراء المعامالت 
مصرفية عبر االنترنت وتحويل األموال داخل الدولة ونظام حماية يستطيع العميل اختيار المجموعة الكاملة التي تتضمن الخدمات ال

 ثابتة. شهرية  رسوم ب األجور 
 لى جدول الرسوم.لإلطالع ع https://almasraf.ae/pdf/Schedule_of_Charges_Corporate_Banking.pdfيرجى زيارة 

 رقم أو اإلتصال على الهاتف info@almasraf.aeيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ، عن هذا المنتجالمزيد من المعلومات لمعرفة 
600529999. 

لنموذج  تغيير أو تعديل بيانات المستخدم. تمنح الصالحيات وفقاً في حالة سوء إستخدام أو يجب على العميل إخطار المصرف فورًا  تنبيه:
 لطلب الموقع.ا

 رسوم المعامالت أو الخدمات غير مشمولة في رسوم االشتراك الشهري.
أي من حاجة إلى متطلبات / معلومات إضافية. يغلق المصرف أبوابه في يوم األحد و  ت هناكإذا كانيحق للمصرف وقف المعاملة 

 لمركزي.العطالت الرسمية المعتمدة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة ا

 إقرار 

بموجب هذا على االلتزام بالشروط الموضحة أعاله ويقر بما يلى من خالل التوقيع على بيان الحقائق األساسية الماثل العميل  يوافق 
 :للخدمات المصرفية عبر االنترنت

 
  بهذا الخاصة  ألساسيةا بيان الحقائقو لخدمات المصرفية عبر االنترنت للمصرف واالعامة شروط الحكام و األاستلم وفهم

 .لمصرف(للإلطالع على األحكام والشروط العامة  www.almasraf.aeالحساب )يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
 والخدمات المصرفية وأحكام وشروط الحساب الخدمات المعروضة تعديل المطلق،  لتقديره للمصرف، وفقاً أنه يحق يقر العميل ب

 يومًا. (60) ستين مدتهل توجيه اخطار خطي مسبق من خالفي أي وقت عبر االنترنت 
  والشروط  مكملة لألحكامهي يوضح هذا المستند األحكام والشروط الخاصة التي تحكم الخدمات المصرفية عبر االنترنت و

لواردة االخاصة األحكام أو الشروط إذا كانت وقنوات الخدمات المصرفية عبر االنترنت. بالحسابات للمصرف الخاصة العامة 
للمصرف أو شروط واحكام الخدمات المصرفية عبر األحكام والشروط العامة بيان الحقائق األساسية الماثل تختلف عن في 

 الواردة في بيان الحقائق األساسية الماثل.الخاصة الشروط  وأاالنترنت فإنه ستطبق في هذه الحالة األحكام 
 ................: ............................ اسم العميل 
 : ............................................  رقم الهوية 

 : ............................................ توقيع العميل 
 : ............................................  التاريخ 

https://almasraf.ae/pdf/Schedule_of_Charges_Corporate_Banking.pdf

