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لألفــــراد

عمالئنا األعزاء،
يسرنا إعالمكم أننا بصدد تحديث نظامنا التشغيلي لتسهيل عملياتكم المصرفية. إليكم جدول التحديثات األساسية:

الخطوات المتبعة لالستفادة من التحديث  التأثير التحديث نوع الخدمة 

للمشتركين الجدد، يرجى تسجيل الدخول من خالل إستحداث إسم مستخدم   .1
.)new username and password( وكلمة مرور جديدين 

للمشتركين الحاليين، يرجى تسجيل الدخول بإستعمال إسم مستخدم وكلمة 
.)existing username and password( المرور الحاليين

اكتشف المنصة الجديدة وتعّرف إلى مجموعة واسعة من الخدمات المميزة:  .2
متابعة رصيد حساباتك، وبطاقتك وقرضك بسهولة، مرونة وأمان  •  

تسديد فواتير بطاقة االئتمان فورًا ومن أي مكان  •  
)Bankmed تحاويل مصرفية بين الحسابات )حصرًا لدى  •  

ال تأثير  تطبيق حديث ومنصة جديدة مع خدمات
وخيارات عديدة.

الخدمات المصرفية اإللكترونية 
)خدمات عبر االنترنت والهواتف الذكية -

 e-Banking service through
)Online and Mobile smart phones

استخدم رقم الحساب األساسي:
كلما احتجت الوصول إلى حسابك في الفرع.  .1  

عند القيام بالعمليات المالية.  .2  
ال تأثير

يتألف الرقم الجديد من 7 بدل 6 أرقام
مثاًل:

الرقم الحالي: 123456
الرقم الجديد: 0123456

Bankmed رقم الحساب األساسي لدى
)Bankmed ID number(

ال تأثير

يتألف الرقم الجديد من 16 بدل 13 رقم
مثاًل:

الرقم القديم: 01.402.123456.00
الرقم الجديد: 01.4020.0123456.000

رقم الحساب
)Account Number(

ال تأثير إن رقم الحساب المصرفي الدولي
)IBAN( لن يتأثر بعملية التحديث.

رقم الحساب المصرفي الدولي
)IBAN(

استبدل دفتر التوفير عند حضورك إلى الفرع.  ال تأثير سيتم استبدال دفتر التوفير بدفتر أخر يحتوي 
على الرقم الحديث.

دفتر التوفير
)Passbook(
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للشركـــات
الخطوات المتبعة لالستفادة من التحديث  التأثير التحديث نوع الخدمة 

للمشتركين الجدد، يرجى تسجيل الدخول من خالل إستحداث إسم مستخدم وكلمة   .1
.)new username and password( مرور جديدين 

للمشتركين الحاليين، يرجى تسجيل الدخول بإستعمال إسم مستخدم وكلمة المرور 
.)existing username and password( الحاليين

اكتشف المنصة الجديدة وتعّرف إلى مجموعة واسعة  .2 
من الخدمات:

متابعة رصيد حسابات الشركة بسهولة، مرونة وأمان  •  
تسديد القروض  •  

االطالع على جدول تسديد القروض   •  
االطالع على التحويالت الواردة والصادرة  •  

والمزيد غيرها  •  

ال تأثير  تطبيق حديث ومنصة جديدة مع خدمات
وخيارات عديدة.

الخدمات المصرفية اإللكترونية 
)خدمات عبر االنترنت والهواتف الذكية -

 e-Banking service through
)Online and Mobile smart phones

استخدم رقم الحساب األساسي:
كلما احتجت الوصول إلى حسابك في الفرع.  .1  

عند القيام بالعمليات المالية.  .2  
ال تأثير

يتألف الرقم الجديد من 7 بدل 6 أرقام
مثاًل:

الرقم الحالي: 123456
الرقم الجديد: 0123456

Bankmed رقم الحساب األساسي لدى
)Bankmed ID number(

ال تأثير

يتألف الرقم الجديد من 16 بدل 13 رقم
مثاًل:

الرقم القديم: 01.402.123456.00
الرقم الجديد: 01.4020.0123456.000

رقم الحساب
)Account Number(

ال تأثير إن رقم الحساب المصرفي الدولي
)IBAN( لن يتأثر بعملية التحديث.

رقم الحساب المصرفي الدولي
)IBAN(
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لألســواق الماليـــة
الخطوات المتبعة لالستفادة من التحديث  التأثير التحديث نوع الخدمة 

للمشتركين الجدد، يرجى تسجيل الدخول من خالل إستحداث إسم مستخدم وكلمة   .1
.)new username and password( مرور جديدين 

للمشتركين الحاليين، يرجى تسجيل الدخول بإستعمال إسم مستخدم وكلمة المرور 
.)existing username and password( الحاليين

اكتشف المنصة الجديدة وتعرف إلى مجموعة واسعة  .2 
من الخدمات.

تحقق من جميع حساباتك واطلع على قيمتها المقدرة  .3 
بشكل يومي.

ال تأثير  تطبيق حديث ومنصة جديدة مع خدمات
وخيارات عديدة.

الخدمات المصرفية اإللكترونية 
)خدمات عبر االنترنت والهواتف الذكية -

 e-Banking service through
)Online and Mobile smart phones

استخدم رقم الحساب األساسي:
كلما احتجت الوصول إلى حسابك في الفرع.  .1  

عند القيام بالعمليات المالية.  .2  
ال تأثير

يتألف الرقم الجديد من 7 بدل 6 أرقام
مثاًل:

الرقم الحالي: 123456
الرقم الجديد: 0123456

Bankmed رقم الحساب األساسي لدى
)Bankmed ID number(

ال تأثير

يتألف الرقم الجديد من 16 بدل 13 رقم
مثاًل:

الرقم القديم: 01.402.123456.00
الرقم الجديد: 01.4020.0123456.000

رقم الحساب
)Account Number(

ال تأثير إن رقم الحساب المصرفي الدولي
)IBAN( لن يتأثر بعملية التحديث.

رقم الحساب المصرفي الدولي
)IBAN(

استبدل دفتر التوفير عند حضورك إلى الفرع.  ال تأثير سيتم استبدال دفتر التوفير بدفتر أخر يحتوي 
على الرقم الحديث.

دفتر التوفير
)Passbook(
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PERSONAL

Dear client,
We are proud to bring you a unique online banking experience that is accessible, simple and effortless. Kindly take a look at our new updates:

ITEM CHANGE IMPACT ACTION

ONLINE AND 
MOBILE BANKING

A new application and a new platform 
with countless services and options. No impact

1. For new subscribers, sign up to create a new username and 
password. For existing subscribers, log in with your existing 
username and password.

2. Explore the new platform and avail yourself from the numerous 
services such as:

 - Account Viewing
 - Card and Loan Payments
 - Transfers between accounts (exclusively at Bankmed)

BANKMED
ID NUMBER 

It consists of 7 digits instead of 6

Example:
Current ID: 123456
New ID: 0123456

No impact
You need your Bankmed ID number:
 1. Whenever you want to access your account at the branch.
 2. Whenever you perform any transaction.

ACCOUNT
NUMBER 

It consists of 16 digits instead of 13

Example: 
Old: 01.402.123456.00
New: 01.4020.0123456.000

No impact

IBAN IBAN for migrated accounts will not be 
affected. No impact

PASSBOOK Old passbook will be replaced by a 
new one. No impact Upon presentation at the branch, your passbook will be replaced. 
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CORPORATE
ITEM CHANGE NO IMPACT ACTION

ONLINE AND 
MOBILE BANKING

A new application and a new platform 
with countless services and options. No impact

1. For new subscribers, sign up to create a new username and 
password. For existing subscribers, log in with your existing 
username and password.

2. Explore the new platform and avail yourself from new options:
 - Loan Settlement
 - View Schedule of Loan Repayment
 - View Incoming-Outgoing Transfer Details
 - And many more

BANKMED
ID NUMBER 

It consists of 7 digits instead of 6

Example:
Current ID: 123456
New ID: 0123456

No impact
You need your Bankmed ID number:
 1. Whenever you want to access your account at the branch.
 2. Whenever you perform any transaction.

ACCOUNT
NUMBER 

It consists of 16 digits instead of 13

Example: 
Old: 01.402.123456.00
New: 01.4020.0123456.000

No impact

IBAN IBAN for migrated accounts will not be 
affected. No impact
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FINANCIAL MARKETS
ITEM CHANGE NO IMPACT ACTION

ONLINE AND 
MOBILE BANKING

A new application and a new platform 
with countless services and options. No impact

1. For new subscribers, sign up to create a new username and 
password. For existing subscribers, log in with your existing 
username and password.

2. Explore the new platform and avail yourself from new options. 

3. Check and have access on all of your accounts and their 
valuation on daily basis by end of day.

BANKMED
ID NUMBER 

It consists of 7 digits instead of 6

Example:
Current ID: 123456
New ID: 0123456

No impact
You need your Bankmed ID number:
 1. Whenever you want to access your account at the branch.
 2. Whenever you perform any transaction.

ACCOUNT 
NUMBER 

It consists of 16 digits instead of 13

Example: 
Old: 01.402.123456.00
New: 01.4020.0123456.000

No impact

IBAN IBAN for migrated accounts will not be 
affected. No impact

PASSBOOK Old passbook will be replaced 
by a new one. No impact Upon presentation at the branch, your passbook will be replaced.


