
مبادرة بنك المستقبل للشركات

دليل المستخدم



قائمة المحتويات
	 .CIB Business Online الخدمات البنكية التي ستكون متاحة فقط من خالل منصة
	 . CIB Business Online كيفية التسجيل في منصة
كيفية التسجيل في تطبيق الرقم السري المتغير وتفعيل جهاز الرقم السري المتغير. 	
كيفية إضافة مستفيد . 	
	 . CIB Business Online كيفية تنفيذ المعامالت من خالل منصة



ســـتكون  التـــي  البنكيـــة  الخدمـــات 
منصـــة خـــال  مـــن  فقـــط   متاحـــة 

 CIB Business Online
ستكون الخدمات التالية متاحة لعمالء قطاع الخدمات المصرفية لألعمال فقط من 

خالل منصة CIB Business Online اعتباًرا من 5 يونيو 2022:

تحويل األموال بين حسابات العميل داخل البنك . 	
تحويل األموال لحسابات عمالء آخرين داخل البنك. 	
تحويل األموال خارج البنك )بالجنيه المصري فقط(. 	
طلب إصدار دفتر شيكات. 	
طلب إصدار شيك مصرفي. 	
إصدار كشف حساب لفترات سابقة. 	
تسوية مستحقات البطاقة االئتمانية. 	



CIB Business Online  كيفية التسجيل في منصة 	 www.cibeg.com أدخل على موقع 
اضغط على تسجيل الدخول، ثم اختر »شركات« 	
	 CIB Business Online اضغط على
أدخل  	

 	Company ID إسم الشركة
 	User Name إسم المستخدم
كلمة السر »المرسلة اليك عبر البريد	 

اضغط على »تسجيل الدخول« 	



كيفيـــة التســـجيل فـــي تطبيـــق الرقـــم 
الســـري المتغيـــر؟

قم بتحميل تطبيق الرقم السري المتغير للشركات من متجرك اإللكتروني 	
	 CIB Business Online  أدخل على حسابك على منصة
أدخل الرقم القومي أو رقم جواز السفر 	
أدخل رقم التليفون المحمول الخاص بك مبدوء بــ +2 	
ستصلك رسالة نصية تحتوي على ما يلي: 	

رقم المسلسل 	
رمز التفعيل 	
رقم إعادة التفعيل 	
اضغط على الرابط الموجود بالرسالة 	
سيتم فتح تطبيق الرقم السري المتغير وملء بيانات التفعيل تلقائًيا 	
	  PIN قم بإنشاء رمز
قم بالدخول على خدمة اإلنترنت البنكية للشركات وإدخال رمز التحقق  	
 قـــم بإنشـــاء الرقـــم الســـري المتغيـــر وإدخالـــه علـــى خدمـــة اإلنترنـــت البنكيـــة إلتمـــام  	

عمليـــة التفعيـــل 



كيفية تفعيل جهاز الرقم السري المتغير؟ اضغط على       لمدة ثانيتين لفتح الجهاز . 	
قم بإنشاء رقم سري مكون من 	 أرقام . 	

باستخدام لوحة المفاتيح
قم بإعادة إدخال الرقم السري للتأكيد. 	
اضغط 	 »OTP« على لوحة المفاتيح للحصول . 	

على الرقم السري المتغير
ستحصل على رقم سري متغير مكون من . 	

	 أرقام مميزة الستخدامه مرة واحدة فقط 
مع اسم المستخدم، والرقم السري والرقم 

التعريفي للشركة في كل مرة تقوم فيها بإجراء 
معامالت لشركتك

١

٤

٢٣,



كيفية إضافة مستفيد



كيفية إضافة مستفيد؟ 	- اختر "اإلدارة"
	- اختر "ضبط البيانات" من القائمة الفرعية

١

٢



البحث عن مستفيد رئيسي يمكنك البحث عن أي مستفيد باستخدام المعايير 
التالية:

إدارة المستفيدين. 	
اسم المستفيد. 	
رقم الحساب المصرفي الدولي/رقم الحساب. 	

ستتمكن من تعديل، ومراجعة وحذف المستفيدين 
اضغط على "إضافة"، إلضافة مستفيد جديد. 	

١

٢

٣

٤



مستفيدين آخرين إضافة مستفيد داخل البنك
اإلدارة. 	
إدارة المستفيدين. 	
نوع المنتج. 	
تحويل لحساب في البنك. 	
إرسال. 	

١

٥

٢

٤

٣



مستفيدين آخرين تحويل إلى حساب داخل البنك
تحويل الي حساب داخل البنك . 	
أدخل اسم المستفيد في خانة »الوصف« . 2

ليكون متاح على المنصة إذا لزم األمر

١

٢



مستفيدين آخرين أدخل الرقم السري المتغير »في حالة . 	
الموقع فقط«

١



حواالت سويفت
إدارة المستفيدين. 	
اختر" التحويالت الدولية ". 2

المستفيدين من التحويات الدولية

١

٢



حواالت سويفت
٢. قم بملء جميع البيانات المطلوبة )الموجود   

   بجانبها عامة *(
اختر رمز سويفت  . 	
أدخل اسم وعنوان المستفيد. 2
أدخل رقم الحساب المصرفي الدولي. 	
اختر عملة الحساب. 	
اختر رمز سويفت. 5

ملحوظة*: قم باستخدام فاحص رقم  الحساب 
المصرفي الدولي للتأكد من صالحيته قبل 

إضافته إلى قائمة البيانات

المستفيدين من حواالت سويفت

١

٢

٣

٤

٥



المستفيدين من حواالت سويفت
الختيار بنك المستفيد، اختر مما يلي:

أدخل رمز السويفت لبنك المستفيد . 	
بحث. 2
اختر بنك المستفيد من قائمة البحث. 	

١

٢
٣



المستفيدين من الشيك المصرفي
المستفيد الرئيسي

إدارة المستفيدين. 	
اختر "شيك مصرفي" من قائمة نوع المنتج / . 2

تصنيف المستفيد

١

٢



المستفيدين من الشيك المصرفي أدخل اسم المستفيد باللغة العربية أو . 	
اإلنجليزية

أدخل عنوان المستفيد. 	

١

٢



ماحظات عامة عن إضافة مستفيد
	 CIB يرجى التأكد من إضافة رمز سويفت لجميع حسابات المستفيدين خارج 
يجب أن يكون البنك الوسيط مختلف عن بنك المستفيد 	
أدخل اسم المستفيد مرة واحدة فقط  	
بالنســـبة للمســـتفيدين مـــن الشـــيك المصرفـــي، يرجـــى التأكـــد مـــن إدخـــال اســـم مكـــون مـــن 7	 حـــرف  	

بحـــد أقصـــى. وفـــي حالـــة إدخـــال االســـم باللغـــة اإلنجليزيـــة، يرجـــى التأكـــد مـــن إدخـــال اســـم مكـــون مـــن 5	 
حـــرف بحـــد أقصـــى، وبالنســـبة لبقيـــة التفاصيـــل الخاصـــة بالمســـتفيد، يمكـــن إضافتهـــا إلـــى المالحظـــات 

ـــة الخاصـــة بالمعامل
يرجى التأكد من صالحية الحساب وإن رقم الحساب مكون من 2	 رقم في حالة التحويل لمستفيدين آخرين 	
استخدم فاحص رقم الحساب المصرفي الدولي للتأكد من صالحيته قبل إضافته إلى قائمة البيانات 	
اختــر نــوع كــود الفــرز فــي خانــة »نظــام المقاصــة« إذا كانــت العملــة بالجنيــه اإلســترليني أو جهــة  	

التحويــل بإنجلتــرا
إذا كان المســتفيد لديــه حســاب متعــدد العمــالت، قــم بإضافــة حســاب المســتفيد بالعملــة الرئيســية، مــع  	

تغييــر العملــة أثنــاء إجــراء معاملــة التحويــل
ــاري )إذا كان شــركة( أو  	 ــق االســم الكامــل للمســتفيد مــع اســمه المســجل بالســجل التج يجــب أن يتطاب

ــرًدا( ــق مــع اســمه فــي بطاقــة الرقــم القومي/جــواز الســفر )إذا كان ف يتطاب
يجب أن يتطابق رقم حساب المستفيد مع هيكل نظام الحسابات في بنك المستفيد 	



تحويل األموال داخل البنك وخارج البنك . 	
)CIB بين حسابات العميل - لحسابات عمالء آخرين - خارج(       



تحويل األموال داخل البنك )بين حسابات العميل – لحسابات عماء آخرين(
تحويل األموال داخل البنك )بين حسابات . ١

العميل – لحسابات عماء آخرين(

من الصفحة الرئيسية، اختر "الخدمات النقدية". 	
اختر "تحويالت نقدية". 	

١

٢



تحويل األموال داخل البنك )بين حسابات العميل(
 تحويل األموال داخل البنك . ٢

)بين حسابات العميل(

	من قائمة "بدء المعامالت " "تحويل داخلي" . 	
اختر الحساب الذي ترغب في التحويل منه

اختر الحساب الذي ترغب في التحويل إليه. 	
أدخل العملة والمبلغ. 	
أدخل الغرض من المعاملة. 	
أضف ملف إذا لزم األمر. 	
اضغط على "إرسال". 	

١

٢

٣

٤

٥
٦

٧



تحويل األموال داخل البنك )لحسابات عماء آخرين(
تحويل األموال داخل البنك )لحسابات عماء . ٣

آخرين(

تحويل لحساب اخر في البنك. 	
اختر الحساب الذي ترغب في التحويل منه. 	
اختر الحساب الذي ترغب في التحويل إليه. 	
أدخل العملة والمبلغ. 	
أدخل الغرض من المعاملة. 	
أضف ملف إذا لزم األمر. 	
ارسال. 	

١

٢

٣

٤

٥٦

٧



تحويل األموال )حواالت سويفت(
تحويل األموال )حواالت سويفت(. ٤

من "تحويالت خارجية" اختر "حواالت. 	
     سويفت "

اختر الحساب الذي ترغب في التحويل منه. 	
اضغط على "العدسة" الختيار المستفيد. 	

١٢

٣



تحويل األموال )حواالت سويفت(
تحويل األموال )حواالت سويفت(. ٤

أدخل العملة والمبلغ. 	
اختر نوع الرسوم. 	
تفاصيل التحويل للمستفيد. 	
قم بتحميل ملف إذا لزم األمر. 	
اضغط على "إرسال" . 	

٤

٥

٦

٧

٨



 طلب إصدار دفتر شيكات. 	



طلب إصدار دفتر شيكات اختر "الخدمات النقدية". 	
اختر "خدمات الشيكات". 	

١

٢



طلب إصدار دفتر شيكات اضغط على رمز العدسة المكبرة الختيار رقم . 	
الحساب

أدخل عدد دفاتر الشيكات المطلوبة. 	
اختر "االستالم من الفرع" من »طريقة . 	

االستالم«‘، ثم اختر مكان الفرع 
اختر عدد أوراق الدفتر/الدفاتر. 	
اضغط على "إرسال". 	

١

٢

٣

٤



طلب إصدار شيك مصرفي . 	



طلب إصدار شيك مصرفي اختر "تحويالت نقدية. 	
أوامر دفع و شيكات مصرفية. 	
شيكات مصرفية. 	

١

٢

٣



طلب إصدار شيك مصرفي من »التحويل من«، اختر الحساب المحول منه. 	

٤



طلب إصدار شيك مصرفي من »تفاصيل المستفيد«، اختر اسم المستفيد . 	
المحدد مسبًقا

٥



طلب إصدار شيك مصرفي تحت "مبلغ الحوالة"، أدخل المبلغ المطلوب. 	
اختر "االستالم من الفرع" من  "طريقة . 	

االستالم"

٦

٧



طلب إصدار شيك مصرفي اختر مكان الفرع الذي ترغب في استالم . 	
الشيك المصرفي من خالله بالضغط على رمز 

»العدسة المكبرة«
ثم قم بإدخال. 	

اسم المستلم والرقم القومي الخاص به 	
الغرض من المعاملة 	
اسم المستفيد بالكامل باللغة العربية 	

٨

٩



طلب إصدار شيك مصرفياضغط على  "إرسال". 		

١٠



إصدار كشف حساب لفترات سابقة. 	



إصدار كشف حساب لفترات سابقة   اختر »خدمات الحساب«. 	
اختر »كشف حساب إلكتروني«. 	
اضغط على رمز »العدسة المكبرة« الختيار رقم . 	

الحساب
اضغط على »بحث«. 	
اختر كشف الحساب لشهر/سنة محددة. 	

١

٢

٥

٣

٤



تسوية مستحقات البطاقة االئتمانية. 	



تسوية مستحقات البطاقة االئتمانيةاختر " الخدمات النقدية" ثم " تحويالت نقدية". 	

١



تسوية مستحقات البطاقة االئتمانية اختر "سداد بطاقة االئتمان". 	
اختر الحساب الذي ترغب في التحويل منه. 	
اختر البطاقة االئتمانية التي ترغب في تسوية . 	

مستحقاتها
أدخل العملة والمبلغ. 	
أدخل الغرض من المعاملة. 	
اضغط علي "إرسال". 	

١
٦

٢

٣

٤

٥



شكــًرا


