ﺃﻫﻼ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ،CIB
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ٢٠٤ - ٨٩١ - ٩٤٩
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ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ
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ً
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 -2طريقة التسجيل في القنوات الرقمية البديلة:
طريقة التسجيل في الخدمة التليفونية البنكية:

 .1اتصل على رقم ١٩٦٦٦
 .2اتبع الخطوات واإلرشادات للوصول إلى قائمة الحسابات والبطاقات
 .3ادخل رقم البطاقة االئتمان أو الخصم المباشر والرقم السري الخاص بها
 .٤اآلن يمكنك اختيار الرقم السري للخدمة التليفونية البنكية

طريقة التسجيل في القنوات اإللكترونية ( خدمة اإلنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول):
تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول:

 .1قــم بتحميــل تطبيــق الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول مــن  CIBمــن خــال متجــر تطبيقــات App Store
أو  Google Playمجانـ َـا.
 .2قــم بتســجيل الدخــول باســتخدام نفــس اســم المســتخدم وكلمــة المــرور الخاصــة بخدمــة اإلنترنــت البنكيــة أو ســجل
كمســتخدم جديــد باتبــاع الخطــوات التاليــة:
• افتح تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول واضغط «تسجيل مستخدم جديد».
• اســتخدم رقــم البطاقــة المدينــة أو االئتمانيــة المكــون مــن  1٦رقــم والرقــم الســري للبطاقــة المكــون مــن  4أرقــام،
وقــم باختيــار كلمــة الســر واســم المســتخدم لالشــتراك فــي الخدمــة
جيدا.
• قم بالموافقة على الشروط واألحكام بعد قراءتها ً
خدمة اإلنترنت البنكية:

 ebanking.cibeg.comواختر «تسجيل مستخدم جديد».
			
 .١قم بزيارة صفحة خدمة اإلنترنت البنكية
 .2اســتخدم رقــم البطاقــة المدينــة أو االئتمانيــة المكــون مــن  1٦رقــم والرقــم الســري للبطاقــة المكــون مــن  ٤أرقــام،
وقــم باختيــار كلمــة الســر واســم المســتخدم لالشــتراك فــي الخدمــة.
جيدا.
 .3قم بالموافقة على الشروط واألحكام بعد قراءتها ً

 -3أسئلة متكررة:
بدال من الفروع؟
س -١ما هي مميزات استخدام القنوات الرقمية من ً CIB
بدل من االنتظار داخل الفروع
• تقديم الطلبات من أي مكان ً
• االستفادة بالخدمات على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع في أي وقت ومن أي مكان
وفقا ألعلى معايير الحماية واألمان العالمية
• تنفيذ كافة معامالتك البنكية بأمان
ً
ـدل مــن المعامــات داخــل
• االســتفادة بمصاريــف أقــل عنــد تنفيــذ معامالتــك مــن خــال القنــوات الرقميــة بـ ً
الفــروع
• متابعــة حالــة الطلبــات التــي قمــت بتقديمهــا مــن خــال خدمــة اإلنترنــت البنكيــة وتطبيــق الخدمــة المصرفيــة
عبــر الهاتــف المحمــول مــن خــال «الطلبــات الســابقة» فــي الصفحــة الرئيســية لخدمــة اإلنترنــت البنكيــة.

ﺱ  -٢ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺗﻤﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣـﺔ

ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ) ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ -
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ (

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

N/A

ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

N/A

N/A

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

N/A

N/A

N/A

ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ  ۵ﺃﻳﺎﻡ

N/A

N/A

ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

N/A

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

 ۳ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

N/A

N/A

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﻃﻠﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ )ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ (

N/A

N/A

N/A

 ۱۰ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ

N/A

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

N/A

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

N/A

N/A

N/A

ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ

ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

N/A

N/A

N/A

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

N/A

N/A

N/A

ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ

N/A

N/A

N/A

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ

N/A

N/A

N/A

ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ

ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ

N/A

N/A

N/A

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

N/A

N/A

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

N/A

N/A

N/A

)ﻭﻓﻘﺎ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺗﺘﻢ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ
ً
ﻵﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ( ،ﻭﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ  ۳-۲ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 ۳ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

ﻃﻠﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ

 ۳ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

 ۳ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

 ٤-۳ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

N/A

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ

 ٤ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

N/A

N/A

ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ(

ﺧﺪﻣﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ

N/A

N/A

N/A

ﻃﻠﺐ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺳﺤﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ

N/A

N/A

N/A

 ۲-۱ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ

N/A

N/A

N/A

 ٥ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻇﻬﺮﺍ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ۲
ً

ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ  /ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ (

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ

ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ  ۵ﺃﻳﺎﻡ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ١٩٦٦٦

N/A

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

N/A

ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻤﻞ
ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻟﻌﻤﻼﺀ Wealth
ﻭﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻌﻤﻼﺀ
 PlusﻭPrime
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻤﻞ

ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻟﻌﻤﻼﺀ Wealth
ﻭﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻌﻤﻼﺀ
 PlusﻭPrime

س - ٣ما هي رسوم الطلبات التي يتم تنفيذها من خالل القنوات الرقمية؟

يرجــى االطــاع علــى جــدول رســوم ومصروفــات الخدمــات الرقميــة علــى صفحــة الرســوم والمصروفــات بموقعنــا
اإللكترونــي www.cibeg.com/English/Personal/More/Pages/FeesAndCharges.aspx

س -٤هل يمكنني مواصلة االستفادة بهذه الخدمات من خالل الفروع؟

نعــم ،وحتــى  1أكتوبــر  2020و  15نوفمبــر ،2020واعتبـ ًـارا مــن ذلــك التاريــخ يمكنــك إتمــام جميــع المعامــات المذكــورة
مــن خــال قنواتنــا الرقميــة فقــط.
س -٥كيف يمكنني متابعة الشكوى إذا لم أتلقى أي رد؟

 يمكنك إرسال استفسار عبر خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول. إرسال بريد إلكتروني على .cib.customercareunit@cibeg.com االتصال بمركز خدمة العمالء على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع على  ١٩٦٦٦أو  +202 -١٩٦٦٦من خارج مصر.إلكترونيا؟
بدال من إتمامها
س -٦ماذا أفعل إذا كنت أرغب في إجراء هذه المعامالت في أحد الفروع ً
ً

هــذه الخدمــات مازالــت متاحــة فــي الفــروع حتــى  1أكتوبــر  2020و  15نوفمبــر  2020يمكنــك طلــب المســاعدة مــن أحــد
موظفــي  CIBلتعريفــك بخدماتنــا الرقميــة حتــى تتمكــن مــن اســتخدامها بســهولة عندمــا يتــم اتمــام تفعيلهــا مــن خــال
القنــوات الرقميــة فقــط.

س -٧لماذا قام  CIBباختيار هذه الخدمات إلتمامها من خالل القنوات الرقمية ؟

يضــع البنــك التجــاري الدولــي علــى رأس أولوياتــه تطويــر المنتجــات والخدمــات البنكيــة لتلبيــة احتياجــات العمــاء ،ومــن
منطلــق حــرص البنــك علــى توفيــر راحــة ووقــت العمــاء ،قــام بنقــل الخدمــات مــن الفــروع ليتــم تنفيذهــا مــن خــال
القنــوات اإللكترونيــة ليتيــح لهــم إمكانيــة إنجــاز معامالتهــم البنكيــة فــي أي وقــت علــى مــدار اليــوم بــكل ســهولة وأمــان.

س -٨كيف يتم إرسال االستفسارات والشكاوى من خالل القنوات الرقمية؟
• الخدمات اإللكترونية (خدمة اإلنترنت البنكية وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول )
 .1قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول
 .2اذهب إلى «الطلبات».
 .3اختر «استفسارات  -اقتراحات  -شكاوى».
 .٤امأل البيانات المطلوبة واضغط على «تأكيد».
• البريد اإللكتروني لخدمة العمالء:قم بإرسال بريد إلكتروني إلى خدمة العمالء بالبنك التجاري الدولي على
cib.customercareunit@cibeg.com
• مركز خدمة العمالء:اتصل بمركز خدمة العمالء على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع على  ١٩٦٦٦أو  + 20-١٩٦٦٦من
خارج مصر
• موقع  CIBاإللكتروني :امأل نموذج الشكوى المتاح على موقعنا اإللكتروني تحت رابط «نموذج الشكوى» أعلى
صفحتنا الرئيسيةcibeg.com ،
• المساعد االفتراضي ذكي :يمكنك االستعانة بالمساعد االفتراضي ذكي للرد على استفساراتك واألسئلة حول منتجات
وخدمات البنك .يمكنك الوصول إلى ذكي على موقعنا اإللكتروني أو على صفحة البنك على موقع التواصل االجتماعي
فيسبوك.
س -٩كيف يمكنني تعيين المعامالت المتكررة أو المعامالت المستقبلية من خالل خدمة اإلنترنت البنكية؟
 .1أدخل على حسابك على خدمة اإلنترنت البنكية
 .2اختر الحساب الذي سيتم استخدامه كحساب محول منه في إعداد المعاملة المتكررة
 .3اضغط «عرض المزيد» ثم «إعداد المعامالت المستديمة»
 .٤اختر نوع المعاملة (بين حساباتك أو لحساب آخر) ثم اضغط «إضافة جديدة»
 .٥أدخل تفاصيل المعاملة واختر «تأكيد»
 .٦يمكنك عرض ،تعديل أو إلغاء المعامالت المتكررة أو المستقبلية من نفس المكان
 .7إلعداد معاملة مستقبليه ،أثناء إجراء التحويل ،يمكنك اختيار تاريخ تنفيذ المعاملة وتعيينها «كمعاملة مستقبلية» ،أو
يمكنك تعيينها كمعاملة متكررة بالضغط على «الخيارات» وتحديد فترات تكرار المعاملة.
س -١٠كيف يمكنني تعيين المعامالت المتكررة أو المعامالت المستقبلية من خالل تطبيق التليفون المحمول؟
 .1أدخل على حسابك على تطبيق التليفون المحمول
 .2اختر الحساب الذي سيتم استخدامه كحساب محول منه في إعداد المعاملة المتكررة
 .3اضغط على أيقونة المزيد واختر «المعامالت المجدولة» ثم «إضافة أمر دائم جديد
 .٤اختر نوع المعاملة (الدفع لحساباتك ،بطاقتك االئتمانية أو لحساب آخر) ثم قم بملء تفاصيل الدفع المطلوبة
واضغط «التالي»
 .٥يمكنك عرض ،تعديل أو إلغاء المعامالت المتكررة أو المستقبلية من نفس المكان
 .٦إلعداد معاملة مستقبليه ،أثناء إجراء التحويل ،يمكنك اختيار تاريخ تنفيذ المعاملة وتعيينها «كمعاملة مستقبلية»
بالضغط على «الخيارات»

س -١١كيف يمكنني االشتراك في خدمة كشف الحساب اإللكتروني من خالل خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق
التليفون المحمول؟
 .1أدخل على حسابك على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق التليفون المحمول
 .2اضغط على «طلبات»
 .3اختر «االشتراك في خدمة كشف الحساب اإللكتروني»
 .٤اقرأ الشروط واألحكام
 .٥اضغط « تنفيذ»
 .٦اضغط «تأكيد» عند ظهور رسالة التأكيد
س -١٢كيف يمكنني إدارة الخصم المباشر للبطاقة االئتمانية من خالل خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق التليفون
المحمول؟
 .1أدخل على حسابك على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق التليفون المحمول
 .2اضغط على «طلبات»
 .3اختر «إدارة الخصم المباشر»
 .٤اختر رقم البطاقة
 .٥اختر رقم الحساب
 .٦اختر نسبة الخصم المباشر
 .7اضغط « تنفيذ»
 .8اضغط «تأكيد» عند ظهور رسالة التأكيد
ملحوظة :نسبة الخصم المباشر هي  %5أو %100
س -١٣كيف يمكنني تعديل البطاقة المربوطة على المحفظة الذكية من  CIBمن خالل خدمة اإلنترنت البنكية أو
تطبيق التليفون المحمول؟
 .1أدخل على حسابك على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق التليفون المحمول
 .2اضغط على «طلبات»
 .٣اختر «إدارة المحفظة الذكية»
 .٤قم باختيار نوع الطلب «تعديل بيانات المحفظة الحالية»
 .٥أدخل رقم التليفون المحمول الذي تم تسجيل المحفظة عليه
 .٦اختر نوع التعديل الذي ترغب في إجرائه (إضافة /إلغاء/استبدال بطاقة)
 .7اختر نوع التعديل
 .8أدخل الرقم القومي
 .9اختر نوع بطاقة CIB
 .10أدخل رقم بطاقة  ،CIBتاريخ االنتهاء ،واالسم على البطاقة
 .11اضغط «» تنفيذ»
 .12اضغط «تأكيد» عند ظهور رسالة التأكيد
ملحوظة :يمكنك ربط بطاقتين فقط من بطاقات  CIBالخاصة بك على المحفظة الذكية
س -١٤كيف يمكنني إيداع النقود في حسابي باستخدام ماكينة الصراف اآللي؟
اختر إيداع من خالل ماكينة الصراف اآللي التي تدعم خاصية اإليداع أو تغيير العملة .لمعرفة أقرب ماكينة صراف آلي،
اضغط هناhttps://www.cibeg.com/ar/branch-and-atm-finder .

 .٤ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻨﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ

• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ .ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
 .۱ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ١٩٦٦٦
 .۲ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
۳
 .ﺍﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ /ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﺃﻭ ﺍﺗﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﺮﻱ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
 .٤ﺍﺿﻐﻂ ﺭﻗﻢ  ۲ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ  ۳ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺏ .ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ١٩٦٦٦ﺃﻭ  + ۲۰۲ -١٩٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
ﺝ .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
• ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ١٩٦٦٦ﺃﻭ  + ۲۰۲ -١٩٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
• ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ١٩٦٦٦ﺃﻭ  + ۲۰۲ -١٩٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
• ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ .ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱٩٦٦٦ﺃﻭ  + ۲۰۲ -۱٩٦٦٦ﻣﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
ﺏ .ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ:
 .۱ﻗﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
 .۲ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ"
 .۳ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ "ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺴﺮﻭﻗﺔ"
 .٤ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ
 .٥ﺍﺿﻐﻂ "ﺗﻨﻔﻴﺬ"
• ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

الخدمة الصوتية
 .1اتصل برقم خدمة العمالء على 19٦٦٦
 .2اتبع التعليمات للوصول إلى قائمة الحسابات والبطاقات
 .3ادخل رقم إحدى بطاقات الخصم المباشر /االئتمانية المفعلة الخاصة بك والرقم السري الخاص بالبطاقة ،أو اتصل
مباشرة من رقم التليفون المحمول المسجل لدى البنك وادخل الرقم السري للخدمة التليفونية البنكية
 .٤اضغط رقم  2للبطاقات ،ثم اضغط  2مرة أخرى لسداد مستحقات البطاقة االئتمانية
يوميا لكل عميل ،ويشمل ذلك جميع
 .5يمكنك سداد مستحقات البطاقة االئتمانية بقيمة تصل إلى  ٤٠ألف جم
ً
المعامالت المالية (تحويل األموال وسداد مستحقات البطاقة والتبرعات وخدمات فوري)
 .٦خدمة اإلنترنت البنكية وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول:
 .7قم بتسجيل الدخول على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول
 .8اذهب إلى «التحويالت» من تطبيق التليفون المحمول أو «تحويل األموال» من خدمة اإلنترنت البنكية
 .9اذهب إلى «ادفع بطاقة االئتمان الخاصة بك»
 .10اختر الحساب المحول منه ،البطاقة االئتمانية التي ستقوم بسدادها وادخل مبلغ التحويل ثم اضغط «تحويل»
• سداد مستحقات بطاقة ائتمانية أخرى داخل البنك:
 .1اذهب إلى «التحويالت» ثم «تحويل لحسابات أخرى»
 .2اختر «إضافة جديد» إلضافة المستفيد واختر نوع المستفيد «سداد بطاقة ائتمان أخرى داخل البنك» وقم بملئ
البيانات المطلوبة ثم أدخل الرقم السري المتغير المكون من  ٦أرقام واضغط «حفظ ودفع» لحفظ البيانات
والتحويل للمستفيد.
 .3قم بمراجعة تفاصيل التحويل وأدخل الرقم السري المتغير المكون من  6أرقام ثم اضغط «تنفيذ»
 .٤لمزيد من المعلومات عن الرقم السري المتغير ،يرجى مشاهدة هذا الفيديو التعليمي
https://youtu.be/VLgS1gritGQ
 .٥لمزيد من المعلومات عن طريقة إضافة مستفيد ،يرجى مشاهدة هذا الفيديو التعليمي
https://youtu.be/4207jlQNRwE
 .٦لمعرفة الحد اليومي لسداد البطاقات االئتمانية وللتحويالت بين حسابات أخرى داخل  CIBمن خالل الضغط على
أسئلة متكررة في الصفحة الرئيسية لخدمة االنترنت البنكية
ماكينات الصراف اآللي:
.1يمكنك سداد مستحقات البطاقة االئتمانية من خالل ماكينات الصراف اآللي التابعة للبنك التجاري الدولي باستخدام
البطاقة االئتمانية
.2كما يمكنك سداد مستحقات البطاقة االئتمانية من خالل ماكينات اإليداع النقدي التابعة للبنك التجاري الدولي بدون
يوميا
بطاقة ،وبحد أقصى  ٦آالف جم
ً
• إيقاف البطاقة االئتمانية
 .1أدخل على حسابك على تطبيق التليفون المحمول
يمكنك إتمام هذا الطلب من خالل القنوات التالية:
أ .خدمة اإلنترنت البنكية وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول
 .1قم بتسجيل الدخول على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول
 .2اذهب إلى «الطلبات»
 .3اختر «إيقاف بطاقة ائتمان مفقودة أو مسروقة»
 .٤اختر «رقم البطاقة»
 .٥اختر «سبب اإليقاف»
 .٦اختر «تنفيذ»
ب .الخدمة الصوتية
 .1اتصل برقم خدمة العمالء على 19٦٦٦
 .2اتبع التعليمات للوصول إلى قائمة الحسابات والبطاقات
 .٥يمكنك عرض ،تعديل أو إلغاء المعامالت المتكررة أو المستقبلية من نفس المكان
 .٦إلعداد معاملة مستقبليه ،أثناء إجراء التحويل ،يمكنك اختيار تاريخ تنفيذ المعاملة وتعيينها «كمعاملة مستقبلية»
بالضغط على «الخيارات»

 .۳ﺍﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ /ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﺃﻭ ﺍﺗﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﺮﻱ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
 .٤ﺍﺿﻐﻂ ﺭﻗﻢ  ۲ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ  ۳ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

ﺝ .ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
• ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ  /ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ .ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ
• ﻗﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.
• ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ".
• ﺍﺧﺘﺮ "ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ".
• ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ "ﺗﻨﻔﻴﺬ".
ﺏ .ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
• ﻃﻠﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱٩٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ .ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
 .۱ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ .۱۹٦٦٦
 .۲ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ.
 .۳ﺍﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ /ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﺃﻭ ﺍﺗﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﺮﻱ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
 .٤ﺍﺿﻐﻂ ﺭﻗﻢ  ۲ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ  ۳ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺏ .ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
ﺝ .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

• ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
• ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  + ۲۰ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
• ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺗﻌﺪﻳﻞ(
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ

• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ

• ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ

• ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ

• ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ

• تحويل األموال بين حسابات العميل داخل البنك
يمكنك إتمام هذه المعاملة من خالل القنوات التالية:
أ .خدمة اإلنترنت البنكية وتطبيق الخدمة البنكية عبر الهاتف المحمول:
 .1قم بتسجيل الدخول على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة البنكية عبر الهاتف المحمول
 .2اذهب إلى «تحويالت» من تطبيق الخدمة البنكية عبر الهاتف المحمول أو «تحويل األموال» من خدمة اإلنترنت
البنكية
 .3اذهب إلى «التحويل بين حساباتك»
 .٤اختر الحساب المحول منه ،والحساب المحول إليه وادخل مبلغ التحويل ثم اضغط «تحويل»
 .٥قم بمراجعة تفاصيل التحويل ثم اضغط «تأكيد»
ب .الخدمة الصوتية
 .1اتصل برقم خدمة العمالء على 19٦٦٦
 .2اتبع التعليمات للوصول إلى قائمة الحسابات والبطاقات
 .3ادخل رقم إحدى بطاقات الخصم المباشر /االئتمانية المفعلة الخاصة بك والرقم السري الخاص بالبطاقة ،أو
اتصل مباشرة من رقم التليفون المحمول المسجل لدى البنك وأدخل الرقم السري للخدمة التليفونية البنكية
 .٤اضغط رقم  1للحسابات ،ثم اضغط  2لتحويل األموال داخل البنك والتبرعات ،ثم اختر تحويل األموال
يوميا لكل عميل ،ويشمل ذلك
ملحوظة :يمكنك سداد مستحقات البطاقة االئتمانية بقيمة تصل إلى  ٤٠ألف جم
ً
جميع المعامالت المالية (تحويل األموال وسداد مستحقات البطاقة والتبرعات وخدمات فوري)
• تحويل األموال بين حسابات العمالء داخل البنك
يمكنك إتمام هذه المعاملة من خالل القنوات التالية:
خدمة اإلنترنت البنكية وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول:
 .1قم بتسجيل الدخول على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق التليفون المحمول
 .2اذهب إلى «تحويالت» من تطبيق التليفون المحمول أو «تحويل األموال» من خدمة اإلنترنت البنكية ثم اختر
«تحويل لحسابات أخرى»
 .3اضغط «إضافة جديد» إلضافة حساب المستفيد ،اختر نوع المستفيد «التحويل لحساب عميل آخر داخل البنك»
ثم قم بملء البيانات المطلوبة ثم أدخل الرقم السري المتغير المكون من  ٤أرقام ثم اضغط «حفظ ودفع» لحفظ
البيانات والتحويل للمستفيد.
 .٤قم بمراجعة تفاصيل التحويل وأدخل الرقم السري المتغير المكون من  ٦أرقام ثم اضغط «تنفيذ»
ملحوظة :سوف يتطلب منك إدخال الرقم السري المتغير ( ،)OTPلمزيد من المعلومات عن الرقم السري المتغير،
يرجى مشاهدة هذا الفيديو التعليمي https://youtu.be/VLgS1gritGQ
• لمعرفة الحد اليومي لسداد البطاقات االئتمانية وللتحويالت بين حسابات أخرى داخل  CIBمن خالل الضغط على
أسئلة متكررة في الصفحة الرئيسية لخدمة االنترنت البنكية

• تحويل األموال خارج البنك
يمكنك إتمام هذه المعاملة من خالل القنوات التالية:
خدمة اإلنترنت البنكية وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول:
 .1قم بتسجيل الدخول على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق التليفون المحمول
 .2اذهب إلى «تحويالت» من تطبيق التليفون المحمول أو «تحويل األموال» من خدمة اإلنترنت البنكية ثم اختر «تحويل
لحسابات أخرى»
 .3اضغط «إضافة جديد» إلضافة حساب مستفيد ،اختر نوع المستفيد «التحويل ألى حساب خارج البنك» ثم قم
بملء البيانات المطلوبة ثم أدخل الرقم السري المتغير المكون من  ٦أرقام ثم اضغط «حفظ ودفع» لحفظ البيانات
والتحويل للمستفيد.
 .٤قم بمراجعة تفاصيل التحويل وأدخل الرقم السري المتغير المكون من  ٤أرقام ثم اضغط «تنفيذ»

لمزيد من المعلومات عن طريقة إضافة مستفيد ،يرجى مشاهدة هذا الفيديو التعليمي
 ،https://youtu.be/4207jlQNRwEولمزيد من المعلومات عن الرقم السري المتغير ( ،)OTPيرجى مشاهدة هذا
الفيديو التعليمي https://youtu.be/VLgS1gritGQ
• إرسال البطاقات والشيكات بين الفروع
يمكنك إتمام هذه المعاملة من خالل القنوات التالية:
مركز خدمة العمالء
اتصل بمركز خدمة العمالء على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع على  19٦٦٦أو  +202 -19٦٦٦من خارج مصر وسوف
يقوم أحد ممثلي البنك بمساعدتك
• طلب إصدار دفتر شيكات
يمكنك إتمام هذا الطلب من خالل القنوات التالية:
ملحوظة :الحد األدنى لرصيد الحساب إلصدار دفتر شيكات  ٥,000جنيه مصري.
أ .خدمة اإلنترنت البنكية وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول :
 .1قم بتسجيل الدخول على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق التليفون المحمول
 .2اذهب إلى «الطلبات»
 .3اختر «إصدار دفتر شيكات»
 .٤أدخل البيانات المطلوبة ثم اختر «تنفيذ»
ب .ماكينات الصراف اآللي:
 .1ادخل رقم البطاقة المدينة المفعلة الخاصة بك والرقم السري الخاص بالبطاقة
 .2اختر «خدمات  CIBالبنكية»
 .3اختر «خدمات أخرى»
 .٤اختر «إصدار دفتر شيكات» ثم «تنفيذ»
ج .الخدمة الصوتية:
 .1اتصل بمركز خدمة العمالء على رقم 19٦٦٦
 .2اتبع التعليمات للوصول إلى قائمة الحسابات والبطاقات
 .3أدخل رقم إحدى بطاقات الخصم المباشر /االئتمانية المفعلة الخاصة بك والرقم السري الخاص بالبطاقة ،أو اتصل
مباشرة من رقم التليفون المحمول المسجل لدى البنك وأدخل الرقم السري للخدمة التليفونية البنكية
 .٤اضغط رقم  1للحسابات ،ثم اضغط  3لطلب إصدار دفتر شيكات
ملحوظة :يمكن للعميل الحصول على دفتر شيكات مكون من  12ورقة
• اخطار سحب أموال
«يتم إرسال إخطار للبنك بموعد زيارة العميل وقيمة المبلغ المراد سحبه»
يمكنك إتمام هذه المعاملة من خالل القنوات التالية:
مركز خدمة العمالء
اتصل بمركز خدمة العمالء على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع على  19٦٦٦أو  +202 -19٦٦٦من خارج مصر وسوف
يقوم أحد ممثلي البنك بمساعدتك
• تعديل بيانات االتصال ،عنوان المراسالت البريدية ،رقم التليفون المحمول ،البريد اإللكتروني
يمكنك إتمام هذه المعاملة من خالل القنوات التالية:
أ .خدمة اإلنترنت البنكية وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول
 .1قم بتسجيل الدخول على خدمة اإلنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول

 .۲ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ"
 .۳ﺍﺧﺘﺮ "ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ"
 .٤ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺛﻢ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ٦ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ " ﺗﻨﻔﻴﺬ "

ﺏ .ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  +۲۰۲ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
• ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ(
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃ .ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
 .۱ﻗﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
 .۲ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ "ﻛﺸﻮﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ"
 .۳ﺍﺧﺘﺮ "ﻛﺸﻮﻑ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ" ﺃﻭ ﻛﺸﻮﻑ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ"
 .٤ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
 .٥ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ
 .٦ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ )(PDF, Word, Excel

ﺏ .ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ  ۱۹٦٦٦ﺃﻭ  + ۲۰ -۱۹٦٦٦ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
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