خدمة بنكي نت من بنك امدرمان الوطني هي خدمة مصرفية
الكترونية عبر االنترنت تضع معامالتك المالية في متناول يدك ،و
تمنحك القدرة على إدارة حساباتك لدى بنك امدرمان الوطني بكل
سهولة و امان ,كما تتيح لك الخدمة إجراء الكثير من المعامالت
المصرفية و وفق خيارات متعددة ،دون التحرك من مكتبك او
منزلك.

خدمة االنترنت
المصرفي

اشترك االن عبر اقرب
فرع

بنكي نت
 االستعالم عن الرصيد
 عرض الحركات في الحساب
 تحميل و طباعة كشف حساب
 اسعار صرف العمالت
 التحويل بين الحسابات في البنك
 دفع الفواتير
 شراء الرصيد
 شراء الكهرباء
 سداد الرسوم
 طلب دفاتر شيكات
 ادارة البطاقة المصرفية
 و خدمات اخرى ...

بنكي نت
 فتح حساب في بنك امدرمان الوطني
 تعبئة استمارة طلب خدمة االنترنت المصرفي من اقرب فرع
 زيارة رابط الدخول لبنكي نت عبر الموقع االلكتروني لبنك امدرمان الوطني

بنكي نت
 عند اشتراكك في الخدمة يتم منحك مظروف في واجهته رمزك التعريفي
بالخدمة (رقم تعريف العميل ) ورقم سري داخل المظروف للدخول للنظام
 قم بالدخول الى موقع البنك على االنترنت
 عند الدخول لشاشة النظام تظهر رسائل تنبهات االمان انقر علي (
 اختر لغة الشاشة ثم
 اكتب رمزك التعريفي كمستخدم
 قم بكتابة االرقام االربعة الظاهرة اسفل رمزك التعريفي
 انقر علي التالي
 اكتب الرقم السري للدخول
 انقر علي مربع (الرجاء تاكيد الصورة)
 انقر التالي
 عند الدخول الول مره يطلب النظام تعديل كلمة السر
 يجب ان التقل كلمة السر عن

خانات وتحتوي ارقام وحروف او رموز

 اختار صورة وعباره من نفس الصفحة لتاكيد الموقع في المرات القادمة
 سيتم الدخول مباشرة بعدها على حسابك المصرفي

)

بنكي نت
قائمة االستعالمات:
عند النقر عليها تتيح لك الحصول علي معلومات الحركات التاريخية (كشف حساب) حسب
الفترة اوعدد الحركات او االيام كما تتيح مشاهدة اسعار العمالت وفروع البنك والبنوك االخري
وعدد من المعلومات
قائمة ايقاف بطاقة ATM
عند النقر عليها امأل حقولها ثم انقر التالي واضغط تنفيذ يتم ارسال طلبك للبنك.
قائمة المستفيدين
وهي بغرض تجهيز بيانات شخص تود التحويل له انقر عليها و امأل حقولها وقم بحفظها
قائمة دفاتر الشيكات
انقر عليها وفم بتعبئة حقولها واضغط تنفيذ يتم ارسال طلب دفتر الشيكات الي البنك
قائمة خدمات اخري
وهي تحوي حاسبة التمويل وحساب سعر صرف العمالت
قائمة تعديل البيانات الشخصية
انقر عليها ثم انقر علي الرقم اسفل العنوان وقم بتعبئة الحقول وانقر تنفيذ
قائمة تغيير كلمة السر
وهي خاصة بتغيير الرقم السري للدخول او الرقم السري للحواالت او تغيير صورة المطابقة
اختار الذي تريد تعديله ثم قم بتعبئة حقولها وانقر التالي يتم التعديل

بنكي نت
دفع الفواتير وسداد الرسوم:
 قم باختيار قائمة دفع الفواتير
 قم باختيار اسم الخدمة من ضمن قائمة الخدمات
 قم باختيار نوع الخدمة
 ادخل رقم االشتراك الخاص بالخدمة
 قم باختيار الحساب المراد الخصم منه
 ادخل المبلغ
 اكتب الرقم السري الذي قمت بإنشائه
 انقر على التالي لتكتمل العملية
التحويل بين حسابات العميل الواحد:
 انقر علي خيار التحويالت
 ثم قم باختيار التحويل بين حسابات العميل الواحد
 حدد الحساب المحول منه
 حدد الحساب المحول له
 اكتب مبلغ التحويل في الحقل المحدد
 انقر التالي
 اكتب الرقم السري للدخول الذي دخلت به للنظام
 انقر التالي
 تمت العملية

التحويل من حساب الخر :
 يجب اوال انشاء كلمة سر للتحاويل
 اذهب الى خيار انشاء كلمة سر جديدة
 ادخل كلمة سر الدخول االساسية
 اضف كلمة سر جديدة للتحاويل
 اعد كتابة كلمة السر الجديدة
 انفر تنفيذ ليتم حفظ كلمة سر التحويالت الجديدة
 اذهب لخيار التحويل لحساب اخر
 اختر الحساب المحول منه
 انقر على خيار اضافة مستفيد جديد
 امأل الحقول المطلوبة وفق بيانات العميل
 اضغط حفظ لتأكيد العملية و حفظ بيانات المستفيد
 اكتب مبلغ التحويل
 انقر التالي
 اكتب الرقم السري للتحويل
 انقر على تنفيذ لتتم العملية بنجاح

