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التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها
•

تقدم التجزئة المصرفية خدمات ومنتجات متنوعة لقاعدة عريضة من العمالء ،مثل منح القروض
والتسهيالت االئتمانية ،ومع التطور التكنولوجي والطفرة الرقمية انبثقت التجزئة المصرفية الرقمية
لتوفر حلوال ومنتجات جديدة  ،تساهم في سرعة وجودة الخدمات المقدمة  ،واجتذاب عدد أكبر من
العمالء .وبوجه عام يقوم التوسع في نشاط التجزئة علي أسلوبين بشكل أساسي أولهما تطوير منتجات
موجودة بالفعل أو ابتكار منتجات جديدة.

•

كثفت البنوك طرح المنتجات والخدمات الرقمية التكنولوجية سواء المحافظ الرقمية والموبايل
واإلنترنت البنكيين ،وكذلك أنواع مختلفة من البطاقات مثل الالتالمسية خاصة بعد جائحة كورونا ،
وهو ما يسر متابعة الحسابات الشخصية  ،التحويالت  ،شراء الشهادات  ،ربط الودائع .....

حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية عالميا

2.9

تريليون دوالر

عام 2018

5.8

تريليون دوالر

عام 2027

المصدر  :تقرير سوق الخدمات المصرفية الرقمية من مركز بحث
المعلومات والذكاء والتأثير اإللكتروني

أهم مميزات التجزئة المصرفية الرقمية

تعزيز الشمول
المالي واستهداف
شرائح جديدة من
العمالء

سهولة وسرعة
الخدمات المقدمة
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ارتفاع الربحية
وزيادة التنافسية

التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها
جائحة كورونا أدت إلي زيادة استخدام القنوات الرقمية علي مستوي العالم
نسبة التغير المتوقع في استخدام القنوات الرقمية بعد الجائحة %
2022-2021

نسبة التغير في استخدام القنوات الرقمية اثناء الجائحة %

االنترنت البنكي
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Source: BCG’s retail banking excellence covid-19 pulse 2020
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التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها
أهم منتجات وخدمات التجزئة المصرفية الرقمية

االنترنت
البنكي

الموبايل
البنكي

محافظ
الهاتف
المحمول

اإلقراض
الرقمي عبر
الموبايل

البنـــــوك الرقميــــــة
•

تقدم عروضاً مصرفية حديثة مصممة خصيصاً للهواتف الذكية والعالم الرقمي ،وتضع البنوك الرقمية
معياراً لسوق الخدمات المصرفية المستقبلية.

•

يوجد حالياً أكثر من  400بنك رقمي في جميع أنحاء العالم ،وال تزال السوق تنمو بسرعة من حيث
العدد والحجم في ظل ظروف تحول استثنائي قلما مر بها العالم من قبل ،حيث أن هناك فرصاً مصرفية
رقمية وافرة في مجاالت وأسواق جغرافية ناشئة عدة في جميع أنحاء العالم.

•

قد تعمل البنوك الرقمية كاتحادات وشراكات وتالحظ بشكل كبير في الخدمات المصرفية اآلسيوية،
مثل WeBank :الصيني المدعوم من  ،Tencentأو على شكل كيانات قائمة بذاتها أي مستقلة ،مثل:
بنك  Tinkoffوبنك  Rakutenفي اليابان.
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«نوبنك» البرازيليًهوًأكبرًبنكًرقميًفيًالعالمً
منًحيثًعددًالمتعاملينًورابعًأكثرًالمؤسسات
الماليةًقيمةًفيًأمريكاًالالتينية
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القطاع المصرفي يقود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر
أبرز جهود القطاع المصرفي التي عززت من انتشار التعامالت المالية اإللكترونية

وضع البنك المركزي ألول مرة باباً في القانون الجديد لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية
مبادراتًالمركزيًلتحفيزًتفعيلًالمنظومةًالمصرفيةًالرقميةً،وتضمينًأكبرًشريحةًممكنةًللتعاملًعبرالقنوات اإللكترونيةً،وتقليلًاستخدامًالكاش

مبادرةًالبنكًالمركزيًلنشرًماًيقربًمنً 6500ماكينةًصرافًآليًجديدة
اطالق بطاقة ميزة الوطنية للمدفوعات اإللكترونية
إجراءًإصالحاتًهيكليةً"إنشاءًالمجلسًالقوميًللمدفوعاتً،وإنشاءًالمجلسًاألعلىًلألمنًالسيبرانيً،وإنشاءًالمجلسًاألعلىًللمجتمعًالرقمي"
إطالق مصر االستراتيجية الوطنية للتجارة اإللكترونية في  ،2017بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية " االونكتاد"
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القطاع المصرفي يقود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر
التقدم في قاعدة القطاع المصرفي المصري يمهد لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي

 150ألف

 14918ماكينة

نقطة دفع
الكترونية

صراف آلي

 45مليون
بطاقة الكترونية

المصدر  :البنك المركزي المصري
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ديسمبر 2020

االتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر التجزئة الرقمية
التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها
القطاع المصرفي يقود "التحول الرقمي" والشمول المالي في مصر
أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي  /التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري علي مستوي البنوك والعمالء
مخاطر التجزئة الرقمية
إدارة مخاطر التجزئة الرقمية
استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر

9

أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي  /التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري

التحديات المتعلقة
بالبنوك
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التحديات المتعلقة
بالعمالء

أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي  /التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري

التحديات المتعلقة
بالبنوك

إتاحة و تفعيل بعض القوانين و التشريعات المنظمة لعملية التحول الرقمي
توفير استثمارات ضخمة للتحول الرقمي عن طريق إحالل التقنيات واألنظمة والبرامج التكنولوجية الداعمة لهذا التحول
نقص العمالة التقنية المدربة التي تتناسب مع متطلبات وسائل الدفع التكنولوجية الحديثة
زيادة التكاليف المالية لتامين قنوات الدفع اإللكتروني بمختلف أنواعها وبيانات العمالء وأنظمة التشغيل من عمليات االحتيال والتزييف والقرصنة
عمليات االحتيال باستخدام بطاقات الدفع االلكتروني وتحديدا التصيد سواء كان عن طريق البريد االلكتروني ،الهاتف المحمول
11

أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي  /التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري

التحديات المتعلقة
بالعمالء

نقص ثقافة التعامل االلكتروني بين مختلف فئات المجتمع
تفضيل التعامل بالنقد واعتباره الوسيلة االمنة لقضاء االحتياجات من سلع وخدمات
عدم وجود حساب بنكي لدي فئة كبيرة من االفراد اال ان الدولة حاليا تبذل مجهودات حثيثة في هذا الشأن
الحذر في التعامل مع بعض مقدمي الخدمة او السلعة االفتراضيين على شبكات التواصل
اختالف بعض السلع او الخدمات المقدمة مع ما يتوقعه العميل او ما تم عرضه عليه
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مخاطر التجزئة الرقمية

المخاطر
االستراتيجية

مخاطر التشغيل

مخاطر االلتزام /
المخاطر القانونية
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مخاطر السمعة

مخاطر غسل
األموال  /تمويل
االرهاب

مخاطر أمن
المعلومات

مخاطر التجزئة الرقمية

المخاطر
االستراتيجية

هي المخاطر الناتجة عن عدم تنبني االستراتيجيات المناسبة واألخذ في االعتبار المزيج المناسب بين الخدمات
التقليدية وااللكترونية  ،ودراسة الجدوى االقتصاديـــــة لتقديم الخدمات من خالل القنوات الرقمية  -القنوات
البديلة المناسبة لكل بنك.

مخاطر
التشغيل

تتمثل في مخاطر تنفيذ المعامالت وما قد يترتب عليها من احتيال أو خلل فنى أو غيرها من االحداث غير
المتوقعة  ،ومن ثم هي المخاطر الناتجة عن احتماالت الخسارة والخلل في شمولية النظام أو أخطاء العمالء أو
من البرامج اإللكترونية غير المناسبة وعدم التأمين الكافي للنظم حيث يتم اختراقها بهدف عرض المعلومات
الخاصة بالعمالء واستغاللها سواء من داخل النبك أو خارجه ،ومن المخاطر التشغيلية عدم مالئمة تصميم النظم
نتيجة عدم فاعليتها لمواجهة المتطلبات وعدم السرعة في حل المشاكل.

مخاطر
السمعة

• اإلفصاح عن معلومات سرية خاصة ألطراف غير مصرح لها
• الفشل في تقديم خدمات يمكن االعتماد عليها نتيجة لتكرار تعطل الخدمة أو طول مدة توقفها
• شكاوى من صعوبة الحصول على تلك الخدمات وعدم قدرة موظفي الدعم الفني على حل هذه المشاكل
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مخاطر التجزئة الرقمية

مخاطر
االلتزام /
المخاطر
القانونية

يتعين وضع إجراءات وضوابط للحفاظ على خصوصية البيانات وسرية حسابات العمالء نتيجة الحتمال حدوث اختراق
لخصوصية البيانات أو مشاكل أخرى بسبب عمليات القرصنة أو االحتيال أو اإلخفاقات التكنولوجية األخرى  ،كما
تتعلق المخاطر القانونية بالتوقيع اإللكتروني وغيرها من األمور اإللكترونية ،أو عدم صحة البنود والشروط
المحددة ،وعدم وجود قابلية للتنفيذ واالستمرار.

مخاطر غسل
األموال /
تمويل
االرهاب

قد تنشأ نتيجة التوسع في تقديم الخدمات الرقمية  ،ويتم تصنيف المخاطر طبقاً لعدة محددات منها نوعية العميل
وطبيعة نشاطه  ،ونوع الخدمة المقدمة  ،والدولة المقيم بها العميل  ،ومعدل دوران الحساب.

مخاطر أمن
المعلومات

مخاطر الهجمات السيبرانية فى القطاعات المالية ،ال سيما فى ظل التطور الكبير الذى شهدته صناعة التقنيات المالية
خالل الفترة األخيرة ،وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للعمالء من خالل قنوات جديدة مبتكرة ،بعيداً عن التقليدية
التى اعتادت عليها المصارف لتقديم الخدمات المصرفية ،ما زاد من فرص تعرضها لهجمات سيبرانية ،والتحديات
التي تواجه البنوك والقطاعات المالية بشكل عام .
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مخاطر التجزئة الرقمية
•

تضاعف عدد الهجمات السيبرانية ثالث
مرات على مدار العقد الماضي مع تزايد
االعتماد على الخدمات المالية الرقمية ،وال
تزال الخدمات المالية هي األكثر استهدافا.
ومن الواضح أن األمن السيبراني أصبح
مصدر تهديد لالستقرار المالي.

•

تم الكشف مؤخرا عن موجة احتيال واسعه
النطاق تستهدف ما يقرب من  140عالمه
تجارية في  16دوله من دول الشرق
األوسط و افريقيا منها ما ال يقل عن 8
عالمات تجارية تعود الى مصر وذلك عن
طريق انشاء صفحات مزيفه بهدف سرقة
بيانات المستخدمين الشخصيه

•

توقعت مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية "جارتنر" ،أن ينمو اإلنفاق العالمي على أمن المعلومات وإدارة المخاطر بنسبة  %12.4في عام  2021ليصل إلى نحو
17الطلب المستمر على تقنيات العمل عن بُعد وأمن الحوسبة السحابية.
 150مليار دوالر ،وهو ما يعكس مستوى

Source: Identity theft resource center

الدولًالمستهدفةًمنًالهجماتًاالحتياليةًالمتعددةًالمراحلًفيًمنطقةًالشرقًاالوسط
المملكه العربيه السعودية

27.1%

األردن

11.0%

االمارات العربية المتحده

10.2%

الكويت

7.6%

مصر
لبنان
البحرين

6.8%
5.1%
4.2%

Source: Group-IB’s Digital Risk Summit 2021

مخاطر التجزئة الرقمية
التصيد عن
طريق البريد
االلكتروني
()Phishing

هوًعبارةًعنًالممارسةًاالحتياليةًالمتمثلةًفيًإرسالًرسائلًالبريدًاإللكترونيًالتيًيُزعمًأنهاًمنًشركاتًمرموقةًمنًأجلًحثً
األفرادًعلىًالكشفًعنًالمعلوماتًالشخصيةً،مثلًكلماتًالمرورًوأرقامًبطاقاتًالدفعًوإعادةًاستخدامهاًفيًعملياتًاالحتيال.
مثال :استخدامً URLمخادعًينقلًالضحيةًلصفحةًيتمًمنًخاللهاًسرقةًالبياناتً

التصيد عن
طريق
الهاتف
المحمول
()Vishing

هوًاألسلوبًالذيًيستخدمًفيهًالمحتالًالمكالماتًالهاتفيةًلمحاولةًسرقةًالهوياتًوالمعلوماتًالماليةًمثلًرقمًالتعريف الشخصيً
وبياناتًبطاقاتًالدفعًمنًالضحاياًوًيستخدمًمجرموًاإلنترنتًأساليبًهندسيةًاجتماعيةًذكيةًإلقناعًالضحاياًبالتصرفًوالتخليًعنً
المعلوماتًالخاصةًوالوصولًإلىًالحساباتًالمصرفية.
مثالً :حاالتًسرقةًالبياناتًعبرًالهاتفًوإعادةًاستخدامهاًفيًشحنًالرصيدًً،فيًالكثيرًمنًاألحيانًيتمًسرقةً(  )OTPمنًالعميلً

التصيد عن
طريق الرسائل
النصية
()Smishing

ممارسةًاحتياليةًتتمثلًفيًإرسالًرسائلًنصيةًيُزعمًأنهاًمنًشركاتًمرموقةًمنًأجلًحثًاألفرادًعلىًالكشفًعنًمعلوماتً
شخصيةً،مثلًكلماتًالمرورًأوًأرقامًبطاقاتًالدفعً،يتمًتلقيًالرسائلًالنصيةًالكاذبةًمنًقبلًالضحاياًالمحتملينً،والذينًبدورهمًإماً
يردونًمباشرةًأوًيزورونًموقعًويبًللتصيد االحتيالي.
مثالً :يوجدًبالرسالةً  URLللضغطًعليهًواالنتقالًلصفحةًأخرىًلسرقةًالبياناتً،اوًعملًفيروسًللسيطرةًعلىًالهاتف المحمولً
والتمكنًمنًالسرقة
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مخاطر التجزئة الرقمية
البرمجيات
الخبيثة
()Malware

االستيالء
على الحساب
( Account
)Takeover

هيًاى برمجيةًتسببًالضررًلألنظمةًالحاسوبيةًوالشبكاتًوالخدماتًوالبياناتًالرقمية؛ًويتمًتطويرًوتصميمًالبرمجياتً
الخبيثةًمنًخاللًكتابةًأكودًبرمجيةًتؤديًمهامًمختلفةًباختالفًنوعها؛ًفبعضهاًيستنسخًنفسهًمراراًوتكراراًبحيثً
يستهلكًمواردًالحاسوب ويخربًالنظام مثلًالفيروسات؛ًفيماًيتجسسًبعضهاًاآلخرًعلىًحركةًالبياناتًضمنًالشبكةًمثلً
برمجياتًالتجسس؛ًويقومًنوعًثالثًبتشفيرًبياناتًالمستخدمًأوًقفلًالنظامًمثل برمجياتًالفديةًوهوًأحدًوسائلًاقتحامً
الشبكاتًلسرقةًبياناتًبطاقاتًاالئتمانًبأعدادًهائلة.

هوًشكلًمنًأشكالًسرقةًالهويةًواالحتيالً،حيثًنجحًطرفًثالثًضارًفيًالوصولًإلىً
بياناتًاعتمادًحسابًالمستخدم .يحدثًاالحتيالًفيًاالستيالءًعلىًالحسابً )(ATOعندماً
يكتسبًمجرمًإلكترونيًإمكانيةًالوصولًإلىًبياناتًاعتمادًتسجيلًدخولًالضحيةًلسرقةً
األموالًأوًالمعلوماتًعندماًينجحًهجومًاالستيالءًعلىًالحسابً،فقدًيؤديًذلكًإلىً
معامالتًاحتياليةًواالحتيالًعلىًبطاقةًالدفعًوالتسوقًغيرًالمصرحًبهًمنًحساباتًالعمالءً
المخترقة.
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إدارة مخاطر التجزئة الرقمية
معايير التأمين
•

تطبيق جميع المؤسسات التي تتعامل في بطاقات االئتمان لمعايير تأمين بيانات البطاقات ) (PCI-DSSفي حالة االحتفاظ بأرقام بطاقات الدفع االلكترونية

•

تامين البيانات الشخصية للعمالء باستخدام أنظمة تشغيل محدثة ومؤمنة ببرامج تامين ومكافحة الفيروسات والبرامج الضارة يتم تحديثها بصفة دورية

•

تامين الولوج الي البيانات الشخصية للعمالء لمن لهم الحق فقط للوصول الي تلك البيانات

•

تسجيل كافة عمليات الدخول التي يقوم بها المستخدمون لبيانات العمالء الشخصية والمالية في سجالت النظام

•

استخدام برامج مكافحة التزييف واالحتيال  online Systemsبهدف تقصي عمليات االحتيال واالستخدامات غير الطبيعية

نشر الوعي لدي العمالء
•

نشر الوعي الالزم لدي العمالء على كيفية الحصول بشكل آمن على الخدمة أو السلعة المقدمة وذلك للتأكد من استخدام العمالء مواقع موثوق منها
وغير مزيفة ومؤمنة  ،وكذا عن مدي أهمية وسرية بياناتهم الشخصية والمالية "بيانات بطاقات الدفع" الخاصة بهم وعدم افشاء بيانات ألشخاص غير
مصرح لهم بالحصول عليها أو استخدامها علي مواقع غير موثوق بها

•

التوسع في الحمالت الترويجية للخدمات الرقمية المقدمة لتشجيع العمالء على االستخدام وجذب شرائح مختلفة من العمالء
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إدارة مخاطر التجزئة الرقمية
توفير حلول للحد من المخاطر المتوقعة
•

تدريب التجار على استخدام الماكينات وتوزيع المواد الدعائية واالرشادية عليهم

•

تنفيذ جميع المعامالت البنكية بشكل آمن واالعتماد على األنظمة لتنفيذ المعامالت من خالل OTP.

•

االعتماد على أنظمة لتحديث بيانات العمالء بشكل دورى  ،وتتبع الحركات  /الخدمات الرقمية واجراء الـ  Monitoringللعمليات بشكل أدق
وأسرع لكشف العمليات االحتيالية  /المشتبه فيها

•

التدريب الكافي للعاملين وكذلك المعرفة التامة بمميزات األنظمة

القوانين والقواعد التنظيمية
•

االلتزام بالقوانين أو أي تعليمات تصدر من الجهات الرقابية والضوابط الرقابية في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكذلك قواعد
التعرف على هوية العمالء الـ KYC

•

التأكد من ان سياسات امن المعلومات المطبقة بالبنك وتحديثها بشكل دورى  ،وتحديد السياسات واإلجراءات والضوابط الرقابية الالزمة لحماية
العمليات البنكية من االختراقات واالنتهاكات األمنية

•

التواصل الدائم مع 22
العمالء لتقييم الخدمات المقدمة
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استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر
أهم مؤشرات التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري
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فهم كامل لقواعد
و قوانين الهيئات
الدولية

استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر
إدارة مخاطر التجزئة الرقمية في البنك األهلي المصري

إدارة
مخاطر
البطاقات
متابعة استخدامات محفظة البطاقات بجميع أنواعها على
مدار اليوم لتقصي عمليات االستخدام المشكوك في تزييفها
سواء في السحب النقدي او المشتريات وذلك عن طريق
أنظمة مكافحة عمليات االحتيال الخاصة بالهيئات الدولية .
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استخدامات البطاقات
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إدارة
مخاطر
التجار
فحص شامل للتاجر قبل التعامل للتأكد من سالمة أوراقه
ومعامالته  ،مع توفير نظام مراقبة شامل ،منها متابعة
كافة الحركات علي مدار اليوم .
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حجم تعامالت التجار

استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر
أهم اإلجراءات المتبعة في البنك األهلي المصري إلدارة مخاطر التجزئة الرقمية
مراجعةًالمحدداتًالخاصةًبعملياتًالدفعًعلىًالمواقعًالغيرًمؤمنةًمنًحيثًعددًالحركاتًوالمبالغًالمسموحًبهاً.

تحليلًاألسلوبًاالحتياليًووضعًالضوابطًالالزمةًللحدًمنًالعملياتًاالحتياليةًمنًخاللًأنظمةًمكافحةًاالحتيال

المراجعةًالدقيقةًوالفوريةًللمعامالتًالتيًتتمًعلىًبطاقةًالدفعًبشكلًمشكوكًفيهًواتخاذًالالزمًفيًحينه

تطبيقًخاصيةً Tokenization
حيثًيتمًتسجيلًبياناتًبطاقةًالدفعًعلىًأيًموقعًبرموزًمشفرةًغيرًقابلةًإلعادةًاالستخدامًعلىًمواقعًأخرىًفيًحالةً
سرقتهاًومحاولةًاستخدامهًاحتيالياً.
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استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر
أهم اإلجراءات المتبعة في البنك األهلي المصري إلدارة مخاطر التجزئة الرقمية
الحصول للعام الثامن على التوالي على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستركارد العالمية PCI DSS
لتامين بيانات الدفع االلكتروني بمختلف أنواعها (ائتمان ،خصم ،دفع مقدم) بنسختها  ، PCI DSS V3.2.1وذلك بعد
إتمام اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق من قبل المراجع الدولي .QSA

التوافق مع متطلبات الهيئات الدولية فيزا وماستركارد لتأمين معامالت التسوق االلكتروني Identity check 3D
.secure 3DS V2

تأمين جميع االستخدامات الخاصة بالتسوق االلكتروني باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة فقط  OTPوالتي يتم من
خاللها ارسال رسالة نصية للعميل على الهاتف المحمول الخاص به والمسجل لدى أنظمة مصرفنا وتحتوي على رقم
سري مكون من  6ارقام ال يتكرر مرة أخرى يقوم العميل بإدخاله لتنفيذ المعاملة.

توعية العمالء عن طريق صفحات التواصل االجتماعي والصفحات الرسمية الخاصة بالبنك بطرق االحتيال المختلفة
التي يمكن التعرض لها وسبل تجنبها واهمها عدم اإلفصاح عن اية بيانات خاصة بالبطاقة البنكية وعدم اإلفصاح عن
كلمة السر  OTPألي متصل حيث ان البنك لن يقوم باالتصال للحصول على البيانات البنكية الخاصة بعمالئه
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