بنك الخليج
اسم الدخول (..................................................... :)User ID
(( * * * * * * * * * * : )Passwordسيتم ارسال كلمة املرور في رسالة نصية في رقم الهاتف املسجل في وثيقة التسجيل ) .

كلمة املرور

قبل تحميل التطبيق ،يرجى قراءة النصائح التالية:


اختيار كلمة السر التعريف الشخص ي يصعب اكتشافها أو التكهن بها .يجب اال تحتوى كلمة السر على معلومات شخصية يمكن توقعها من
أي شخص



قم فقط بتحميل وتركيب تطبيق موبايل الخليج الخاص باالندرويد من مصادر مضمونه وآمنه مثل قوقل بالى أستور او
-https://al-khaleejbank.com/app
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isolution.imp.alkhaleejmobilesudan



تأكد من القيام بتسجيل الخروج بشكل صحيح من التطبيق بعد كل مرة تستخدم البرنامج



ينصح بإعداد وقت إغالق الشاشة التلقائى ليصبح من دقيقة إلى دقيقتين على األكثر بما يساعدك على حماية معلوماتك اذا ما قام شخص
آخر بالحصول على هاتفك الجوال



تأكد دائما من عمل التحديثات األمنية الجديدة لنظام تشغيل هاتفك الجوال



قم بتحميل البرامج املضادة للفيروسات لحماية هاتفك الخاص من فيروسات االنترنت والتطبيقات الغير مرخص يها والبرامج التى يمكن أن
تسرق معلوماتك ،وأجعل هاتفك دائم التحديث بواسطة أحدث البرامج املضادة للفيروسات



اقرأ سياسة الخصوصية التى تتعلق \ بالتطبيقات \ البرامج بشكل دائم



تأكد من الغاء كل املعلومات املوجودة على هاتفك الجوال التى تخص خدمة موبايل الخليج قبل التخلص من هاتفك الجوال بشكل النهائى



عند تنفيذ عملياتك ،تأكد من عدم وجود أي شخص خلف ظهرك يشاهد ما تقوم بكتابته على جهازك



فى حالة سرقة الهاتف الجوال الخاص بك أو فقدانه ،بادر باالتصال وإبالغ خدمة العمالء التابعة لبنك الخليج لحماية معلومات حسابك
Security Tips:

Use strong Password / PIN to protect your mobile phone, password should not contain



personal information.

Always Sign-Out Online banking session properly when you've finished using it.





Only download and install Al-khaleej bank Mobile Banking Software for Android and IOS
from trusted sources:

-https://al-khaleejbank.com/app
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isolution.imp.alkhaleejmobilesudan




Set your screen time-out to lock after 1 or 2 minutes. This ensures that if someone picks
up your phone they can’t access your data.



Observe the padlock symbol on the bar of the browser to ensure that the Al-khaleej Bank
site is running in secure mode.



Make sure you regularly check in with Google for new mobile security updates regarding
the latest patches and hot fixes available.



Download reputable anti-virus software to protect your phone from internet viruses,
malware and unlicensed third-party apps that can steal your identity, and keep it updated
by latest Antivirus definition.



Read Application / Software privacy policy to be aware of what it is doing with your
private information.



Make sure to clear out all information on your phone belonging to Al-khaleej mobile
application before discarding it.



Beware of people standing over your shoulder viewing everything that you are typing or
doing on your device.



Call Al-khaleej Bank Customer Service immediately in case you’re mobile is stolen or
compromised to protect your account information.

