
االتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

2021منتدي رؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية 

1



والشمول المالي في مصر" التحول الرقمي"القطاع المصرفي يقود 

التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري علي مستوي البنوك والعمالء/ أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي 

مخاطر التجزئة الرقمية 

االتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

المخاطروإدارةالمصرياألهليالبنكفيالمصرفيةالتجزئةاستراتيجية

إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

الرقمية أهميتها و مميزاتها المصرفية التجزئة 
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التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها

ضالقرومنحمثلالعمالء،منعريضةلقاعدةمتنوعةومنتجاتخدماتالمصرفيةالتجزئةتقدم•

الرقميةرفيةالمصالتجزئةانبثقتالرقميةوالطفرةالتكنولوجيالتطورومعاالئتمانية،والتسهيالت

منأكبرعددواجتذاب،المقدمةالخدماتوجودةسرعةفيتساهم،جديدةومنتجاتحلواللتوفر

منتجاتويرتطأولهماأساسيبشكلأسلوبينعليالتجزئةنشاطفيالتوسعيقومعامبوجهو.العمالء

.جديدةمنتجاتابتكارأوبالفعلموجودة

ايلوالموبالرقميةالمحافظسواءالتكنولوجيةالرقميةوالخدماتالمنتجاتطرحالبنوككثفت•

،كوروناةجائحبعدخاصةالالتالمسيةمثلالبطاقاتمنمختلفةأنواعوكذلكالبنكيين،واإلنترنت

.....الودائعربط،الشهاداتشراء،التحويالت،الشخصيةالحساباتمتابعةيسرماوهو

أهم مميزات التجزئة المصرفية الرقمية 

حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية عالميا

تريليون دوالر2.9

2018عام 

تريليون دوالر5.8

2027عام 

بحثمركزمنالرقميةالمصرفيةالخدماتسوقتقرير:المصدر

اإللكترونيوالتأثيروالذكاءالمعلومات

تعزيز الشمول 

المالي واستهداف

شرائح جديدة من

العمالء

سهولة وسرعة 

الخدمات المقدمة
ارتفاع الربحية

يةوزيادة التنافس
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مميزاتهاالتجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و 

كورونا أدت إلي زيادة استخدام القنوات الرقمية علي مستوي العالم جائحة 

Source: BCG’s retail banking excellence covid-19 pulse 2020

%نسبة التغير في استخدام القنوات الرقمية اثناء الجائحة 

30%

20%

05101520253035

تطبيقات الهاتف

االنترنت البنكي

%نسبة التغير المتوقع في استخدام القنوات الرقمية بعد الجائحة 

2021-2022

19%

16%

14151617181920

تطبيقات الهاتف

االنترنت البنكي
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التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها

الرقمية المصرفيةالتجزئة وخدماتمنتجاتأهم 

االنترنت 

البنكي

الموبايل 

البنكي 

محافظ 

الهاتف 

المحمول 

اإلقراض 

الرقمي عبر 

الموبايل

الرقميةنوكالبوتضعالرقمي،والعالمالذكيةللهواتفخصيصا ًمصممةحديثةمصرفيةعروضا ًتقدم•

.المستقبليةالمصرفيةالخدماتلسوقمعيارا ً

حيثمنبسرعةتنموالسوقتزالوال،العالمأنحاءجميعفيرقميبنك400منأكثرحاليا ًيوجد•

مصرفيةفرصا ًهناكأنحيثقبل،منالعالمبهامرقلمااستثنائيتحولظروفظلفيوالحجمالعدد

.العالمأنحاءجميعفيعدةناشئةجغرافيةوأسواقمجاالتفيوافرةرقمية

سيوية،اآلالمصرفيةالخدماتفيكبيربشكلوتالحظوشراكاتكاتحاداتالرقميةالبنوكتعملقد•

:مثلمستقلة،أيبذاتهاقائمةكياناتشكلعلىأو،TencentمنالمدعومالصينيWeBank:مثل

.اليابانفيRakutenوبنكTinkoffبنك

البنـــــوك الرقميــــــة

لعالمًبنكًرقميًفيًاالبرازيليًهوًأكبرً« نوبنك»

منًحيثًعددًالمتعاملينًورابعًأكثرًالمؤسسات

الالتينيةالماليةًقيمةًفيًأمريكاً

5



والشمول المالي في مصر" التحول الرقمي"القطاع المصرفي يقود 

التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري علي مستوي البنوك والعمالء/ أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي 

مخاطر التجزئة الرقمية 

االتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

المخاطروإدارةالمصرياألهليالبنكفيالمصرفيةالتجزئةاستراتيجية

إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

أهميتها و مميزاتهاالمصرفية الرقمية التجزئة 
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القطاع المصرفي يقود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر

عززت من انتشار التعامالت المالية اإللكترونيةجهود القطاع المصرفي التي أبرز 

الماليةوالتكنولوجياالدفعونظمخدماتلتنظيمالجديدالقانونفيبابا ًمرةألولالمركزيالبنكوضع

قليلًاستخدامًالكاشاإللكترونية،ًوتعبرالقنواتمبادراتًالمركزيًلتحفيزًتفعيلًالمنظومةًالمصرفيةًالرقمية،ًوتضمينًأكبرًشريحةًممكنةًللتعاملً

اإللكترونيةللمدفوعاتالوطنيةميزةبطاقةاطالق

"،ًوإنشاءًالمجلسًاألعلىًللمجتمعًالرقميالسيبرانيإنشاءًالمجلسًالقوميًللمدفوعات،ًوإنشاءًالمجلسًاألعلىًلألمنً"إجراءًإصالحاتًهيكليةً

"االونكتاد"والتنميةللتجارةالمتحدةاألمممنظمةمعبالتعاون،2017فياإللكترونيةللتجارةالوطنيةاالستراتيجيةمصرإطالق

ماكينةًصرافًآليًجديدة6500مبادرةًالبنكًالمركزيًلنشرًماًيقربًمنً
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2020ديسمبر 

القطاع المصرفي يقود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر

والتحول الرقميالماليلنشر ثقافة الشمول مهد يالمصريالمصرفيقاعدة القطاع في التقدم 

ألف150

نقطة دفع 

الكترونية

ماكينة14918

صراف آلي

مليون45

بطاقة الكترونية

البنك المركزي المصري: المصدر 
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والشمول المالي في مصر" التحول الرقمي"القطاع المصرفي يقود 

التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري علي مستوي البنوك والعمالء/ أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي 

مخاطر التجزئة الرقمية 

االتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

المخاطروإدارةالمصرياألهليالبنكفيالمصرفيةالتجزئةاستراتيجية

إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها 
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التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري / أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي 

ة التحديات المتعلق

بالبنوك

ة التحديات المتعلق

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

قة التحديات المتعل

بالبنوك

التحوللهذاالداعمةالتكنولوجيةوالبرامجواألنظمةالتقنياتإحاللطريقعنالرقميللتحولضخمةاستثماراتتوفير

والقرصنةزييفوالتاالحتيالعملياتمنالتشغيلوأنظمةالعمالءوبياناتأنواعهابمختلفاإللكترونيالدفعقنواتلتامينالماليةالتكاليفزيادة

المحمولالهاتفااللكتروني،البريدطريقعنكانسواءالتصيدوتحديداااللكترونيالدفعبطاقاتباستخداماالحتيالعمليات

الحديثةالتكنولوجيةالدفعوسائلمتطلباتمعتتناسبالتيالمدربةالتقنيةالعمالةنقص

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

قة التحديات المتعل

بالعمالء

نقص ثقافة التعامل االلكتروني بين مختلف فئات المجتمع 

وخدماتسلعمناالحتياجاتلقضاءاالمنةالوسيلةواعتبارهبالنقدالتعاملتفضيل

التواصلشبكاتعلىاالفتراضيينالسلعةاوالخدمةمقدميبعضمعالتعاملفيالحذر

عليهعرضهتممااوالعميليتوقعهمامعالمقدمةالخدماتاوالسلعبعضاختالف

الشأنعدم وجود حساب بنكي لدي فئة كبيرة من االفراد اال ان الدولة حاليا تبذل مجهودات حثيثة في هذا 
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والشمول المالي في مصر" التحول الرقمي"القطاع المصرفي يقود 

التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري علي مستوي البنوك والعمالء/ أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي 

مخاطر التجزئة الرقمية 

االتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

المخاطروإدارةالمصرياألهليالبنكفيالمصرفيةالتجزئةاستراتيجية

إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها 
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الرقميةالتجزئة مخاطر 

المخاطر 

االستراتيجية
مخاطر التشغيل

مخاطر غسل 

تمويل / األموال 

االرهاب

السمعةمخاطر

/  مخاطر االلتزام 

المخاطر القانونية

أمن مخاطر 

المعلومات

14



الرقميةالتجزئة مخاطر 

المخاطر 

يةاالستراتيج

مخاطر 

السمعة

مخاطر 

التشغيل

الخدماتينبالمناسبالمزيجاالعتبارفيواألخذالمناسبةاالستراتيجياتتنبنيعدمعنالناتجةالمخاطرهي

القنوات-الرقميةالقنواتخاللمنالخدماتلتقديماالقتصاديـــــةالجدوىودراسة،وااللكترونيةالتقليدية

.بنكلكلالمناسبةالبديلة

غيراالحداثمنغيرهاأوفنىخللأواحتيالمنعليهايترتبقدوماالمعامالتتنفيذمخاطرفيتتمثل

أوءالعمالأخطاءأوالنظامشموليةفيوالخللالخسارةاحتماالتعنالناتجةالمخاطرهيثمومن،المتوقعة

لمعلوماتاعرضبهدفااختراقهيتمحيثللنظمالكافيالتأمينوعدمالمناسبةغيرلكترونيةاإلالبرامجمن

النظميمتصممالئمةعدمالتشغيليةالمخاطرومنخارجه،أوالنبكداخلمنسواءواستغاللهابالعمالءالخاصة

.المشاكلحلفيالسرعةوعدمالمتطلباتلمواجهةفاعليتهاعدمنتيجة

لهامصرحغيرألطرافخاصةسريةمعلوماتعناإلفصاح•

توقفهامدةطولأوالخدمةتعطللتكرارنتيجةعليهااالعتماديمكنخدماتتقديمفيالفشل•

المشاكلهذهحلعلىالفنيالدعمموظفيقدرةوعدمالخدماتتلكعلىالحصولصعوبةمنشكاوى•
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الرقميةالتجزئة مخاطر 

مخاطر 

/  االلتزام 

المخاطر 

القانونية

مخاطر غسل 

/  األموال 

تمويل 

االرهاب

مخاطر أمن 

المعلومات

اختراقحدوثالحتمالنتيجةالعمالءحساباتوسريةالبياناتخصوصيةعلىللحفاظوضوابطإجراءاتوضعيتعين

كما،خرىاألالتكنولوجيةاإلخفاقاتأواالحتيالأوالقرصنةعملياتبسببأخرىمشاكلأوالبياناتلخصوصية

روطوالشالبنودصحةعدمأواإللكترونية،األمورمنوغيرهااإللكترونيبالتوقيعالقانونيةالمخاطرتتعلق

.واالستمرارلتنفيذلقابليةوجودوعدمالمحددة،

العميلوعيةنمنهامحدداتلعدةطبقا ًالمخاطرتصنيفويتم،الرقميةالخدماتتقديمفيالتوسعنتيجةتنشأقد

.الحسابدورانومعدل،العميلبهاالمقيموالدولة،المقدمةالخدمةونوع،نشاطهوطبيعة

الماليةلتقنياتاصناعةشهدتهالذىالكبيرالتطورظلفىسيماالالمالية،القطاعاتفىالسيبرانيةالهجماتمخاطر

التقليديةنعبعيدا ًمبتكرة،جديدةقنواتخاللمنللعمالءالمقدمةالخدماتمستوىوتعزيزاألخيرة،الفترةخالل

التحدياتو،سيبرانيةلهجماتتعرضهافرصمنزادماالمصرفية،الخدماتلتقديمالمصارفعليهااعتادتالتى

.عامبشكلالماليةوالقطاعاتالبنوكتواجهالتي

16



الرقميةالتجزئة مخاطر 

ثالثالسيبرانيةالهجماتعددتضاعف•

تزايدمعالماضيالعقدمدارعلىمرات

وال،الرقميةالماليةالخدماتعلىاالعتماد

.ااستهدافاألكثرهيالماليةالخدماتتزال

أصبحالسيبرانياألمنأنالواضحومن

.الماليلالستقرارتهديدمصدر

نحوإلىليصل2021عامفي%12.4بنسبةالمخاطروإدارةالمعلوماتأمنعلىالعالمياإلنفاقينموأن،"جارتنر"العالميةواألبحاثالدراساتمؤسسةتوقعت•

.السحابيةالحوسبةوأمنبُعدعنالعملتقنياتعلىالمستمرالطلبمستوىيعكسماوهودوالر،مليار150

Source: Identity theft resource center

27.1%

11.0%

10.2%

7.6%

6.8%

5.1%

4.2%

المملكه العربيه السعودية

األردن

االمارات العربية المتحده

الكويت

مصر

لبنان

البحرين

الدولًالمستهدفةًمنًالهجماتًاالحتياليةًالمتعددةًالمراحلًفيًمنطقةًالشرقًاالوسط

Source: Group-IB’s Digital Risk Summit 2021

واسعهاحتيالموجةعنمؤخراالكشفتم•

عالمه140منيقربماتستهدفالنطاق

الشرقدولمندوله16فيتجارية

8عنيقلالمامنهاافريقياواألوسط

عنوذلكمصرالىتعودتجاريةعالمات

ةسرقبهدفمزيفهصفحاتانشاءطريق

الشخصيهالمستخدمينبيانات
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الرقميةالتجزئة مخاطر 
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عن التصيد

طريق البريد 

االلكتروني 

(Phishing)

عن التصيد

طريق 

الهاتف 

المحمول 

(Vishing)

عن التصيد

طريق الرسائل

النصية 

(Smishing)

نًأجلًحثًاالحتياليةًالمتمثلةًفيًإرسالًرسائلًالبريدًاإللكترونيًالتيًيُزعمًأنهاًمنًشركاتًمرموقةًمهوًعبارةًعنًالممارسةً

.حتيالاألفرادًعلىًالكشفًعنًالمعلوماتًالشخصية،ًمثلًكلماتًالمرورًوأرقامًبطاقاتًالدفعًوإعادةًاستخدامهاًفيًعملياتًاال

مخادعًينقلًالضحيةًلصفحةًيتمًمنًخاللهاًسرقةًالبياناتURLًاستخدامً: مثال

وماتًممارسةًاحتياليةًتتمثلًفيًإرسالًرسائلًنصيةًيُزعمًأنهاًمنًشركاتًمرموقةًمنًأجلًحثًاألفرادًعلىًالكشفًعنًمعل

ن،ًوالذينًبدورهمًإماًشخصية،ًمثلًكلماتًالمرورًأوًأرقامًبطاقاتًالدفع،ًيتمًتلقيًالرسائلًالنصيةًالكاذبةًمنًقبلًالضحاياًالمحتملي

.االحتياليللتصيديردونًمباشرةًأوًيزورونًموقعًويبً

المحمولًللضغطًعليهًواالنتقالًلصفحةًأخرىًلسرقةًالبياناتً،اوًعملًفيروسًللسيطرةًعلىًالهاتف URLيوجدًبالرسالةً: مثالً

والتمكنًمنًالسرقة

الشخصيًهوًاألسلوبًالذيًيستخدمًفيهًالمحتالًالمكالماتًالهاتفيةًلمحاولةًسرقةًالهوياتًوالمعلوماتًالماليةًمثلًرقمًالتعريف

رفًوالتخليًعنًوبياناتًبطاقاتًالدفعًمنًالضحاياًوًيستخدمًمجرموًاإلنترنتًأساليبًهندسيةًاجتماعيةًذكيةًإلقناعًالضحاياًبالتص

.المعلوماتًالخاصةًوالوصولًإلىًالحساباتًالمصرفية

منًالعميلً(  OTP)حاالتًسرقةًالبياناتًعبرًالهاتفًوإعادةًاستخدامهاًفيًشحنًالرصيدً،ًفيًالكثيرًمنًاألحيانًيتمًسرقةً: مثالً



الرقميةالتجزئة مخاطر 
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البرمجيات 

الخبيثة 

(Malware)

االستيالء 

على الحساب 

(Account 
Takeover)

ميمًالبرمجياتًبرمجيةًتسببًالضررًلألنظمةًالحاسوبيةًوالشبكاتًوالخدماتًوالبياناتًالرقمية؛ًويتمًتطويرًوتصاىهيً

وت بحيثًالخبيثةًمنًخاللًكتابةًأكودًبرمجيةًتؤديًمهامًمختلفةًباختالفًنوعها؛ًفبعضهاًيستنسخًنفسهًمراراً  كراراً 

منًالشبكةًمثلًمثلًالفيروسات؛ًفيماًيتجسسًبعضهاًاآلخرًعلىًحركةًالبياناتًضويخربًالنظاميستهلكًمواردًالحاسوب

حدًوسائلًاقتحامًبرمجياتًالفديةًوهوًأبرمجياتًالتجسس؛ًويقومًنوعًثالثًبتشفيرًبياناتًالمستخدمًأوًقفلًالنظامًمثل

.الشبكاتًلسرقةًبياناتًبطاقاتًاالئتمانًبأعدادًهائلة

لىًهوًشكلًمنًأشكالًسرقةًالهويةًواالحتيال،ًحيثًنجحًطرفًثالثًضارًفيًالوصولًإ

عندماً (ATO)يحدثًاالحتيالًفيًاالستيالءًعلىًالحسابً .بياناتًاعتمادًحسابًالمستخدم

ةًلسرقةًيكتسبًمجرمًإلكترونيًإمكانيةًالوصولًإلىًبياناتًاعتمادًتسجيلًدخولًالضحي

األموالًأوًالمعلوماتًعندماًينجحًهجومًاالستيالءًعلىًالحساب،ًفقدًيؤديًذلكًإلىً

اتًالعمالءًمعامالتًاحتياليةًواالحتيالًعلىًبطاقةًالدفعًوالتسوقًغيرًالمصرحًبهًمنًحساب

.المخترقة



والشمول المالي في مصر" التحول الرقمي"القطاع المصرفي يقود 

التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري علي مستوي البنوك والعمالء/ أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي 

مخاطر التجزئة الرقمية 

االتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

المخاطروإدارةالمصرياألهليالبنكفيالمصرفيةالتجزئةاستراتيجية

إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها 
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إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

منهاوثوقممواقعالعمالءاستخداممنللتأكدوذلكالمقدمةالسلعةوأالخدمةعلىآمنبشكلالحصولكيفيةعلىالعمالءلديالالزمالوعينشر•

غيرألشخاصبياناتافشاءوعدمبهمالخاصة"الدفعبطاقاتبيانات"والماليةالشخصيةبياناتهموسريةأهميةمديعنوكذا،ومؤمنةمزيفةوغير

بهاموثوقغيرمواقععلياستخدامهاأوعليهابالحصوللهممصرح

العمالءمنمختلفةشرائحوجذباالستخدامعلىالعمالءلتشجيعالمقدمةالرقميةللخدماتالترويجيةالحمالتفيالتوسع•

التأمينمعايير

االلكترونيةالدفعبطاقاتبأرقاماالحتفاظحالةفي(PCI-DSS)البطاقاتبياناتتأمينلمعاييراالئتمانبطاقاتفيتتعاملالتيالمؤسساتجميعتطبيق•

دوريةبصفةحديثهاتيتمالضارةوالبرامجالفيروساتومكافحةتامينببرامجومؤمنةمحدثةتشغيلأنظمةباستخدامللعمالءالشخصيةالبياناتتامين•

البياناتتلكاليللوصولفقطالحقلهملمنللعمالءالشخصيةالبياناتاليالولوجتامين•

النظامسجالتفيوالماليةالشخصيةالعمالءلبياناتالمستخدمونبهايقومالتيالدخولعملياتكافةتسجيل•

onlineواالحتيالالتزييفمكافحةبرامجاستخدام• Systemsالطبيعيةغيرواالستخداماتاالحتيالعملياتتقصيبهدف

العمالءلديالوعينشر
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إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

عليهمواالرشاديةالدعائيةالموادوتوزيعالماكيناتاستخدامعلىالتجارتدريب•

.OTPخاللمنالمعامالتلتنفيذاألنظمةعلىواالعتمادآمنبشكلالبنكيةالمعامالتجميعتنفيذ•

أدقبشكلللعملياتMonitoringالـواجراءالرقميةالخدمات/الحركاتوتتبع،دورىبشكلالعمالءبياناتلتحديثأنظمةعلىاالعتماد•

فيهاالمشتبه/االحتياليةالعملياتلكشفوأسرع

األنظمةبمميزاتالتامةالمعرفةوكذلكللعاملينالكافيلتدريبا•

قواعدكذلكواإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةشأنفيالرقابيةوالضوابطالرقابيةالجهاتمنتصدرتعليماتأيأوبالقوانينااللتزام•

KYCالـالعمالءهويةعلىالتعرف

لحمايةالالزمةةالرقابيوالضوابطواإلجراءاتالسياساتوتحديد،دورىبشكلوتحديثهابالبنكالمطبقةالمعلوماتامنسياساتانمنالتأكد•

األمنيةواالنتهاكاتاالختراقاتمنالبنكيةالعمليات

المقدمةالخدماتلتقييمالعمالءمعالدائمالتواصل•

المتوقعةالمخاطرمنللحدحلولتوفير

التنظيميةوالقواعدالقوانين
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والشمول المالي في مصر" التحول الرقمي"القطاع المصرفي يقود 

التجزئة الرقمية في القطاع المصرفي المصري علي مستوي البنوك والعمالء/ أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي 

مخاطر التجزئة الرقمية 

االتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر 

إدارة مخاطر التجزئة الرقمية

التجزئة المصرفية الرقمية أهميتها و مميزاتها 
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استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر 

المصرياألهليالبنكفيالمصرفيةالتجزئةمؤشراتأهم

 Globalةـــــــــمجلجائـــــــزة 

Business Outlook  كأفضلل

بنلللللك فلللللي الخلللللدمات المصلللللرفية 

زئلة الرقمية وأفضلل بنلك فلي التج

مصرالمصرفية في 

ولالتحفياألفضلالبنكجائزة

من2020لعاممصرفيالرقمي

العربيةالمصارفاتحاد

4952
ماكينة

ATM

مليون 1.8

عميل

الفون كاش

مليون 5.8

عميل

األهلي نت

مليار 5.5

جنيه

حجم 

المعامالت 

اإللكترونية 

2020

مليون9.8

عدد 

المعامالت 

االلكترونية 

2020

مليون1.34

بطاقة 

ائتمان

مليون6

بطاقه 

مدفوعة 

مقدما

مليون 5.9

عميل

بطاقة 

خصم 

مباشر

مليار 135

جنيه

محفظة 

التجزئة 
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استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر 

إدارةًمخاطرً
التجزئةً
الرقمية

ة متابعة و مكافح
عمليات االحتيال
و التزوير من 
خالل انظمه 

لحظيه

توفير التدريب 
المناسب 

ةللكفاءات البشري

التنسيق 
المتواصل 
والتعاون 

المستمر مع 
الجهات االمنية 

فهم كامل لقواعد 
و قوانين الهيئات 

الدولية
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استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر 

المصرياألهليالبنكفيالرقميةالتجزئةمخاطرإدارة

إدارة 

مخاطر 

البطاقات

إدارة 

مخاطر 

التجار

لىعأنواعهابجميعالبطاقاتمحفظةاستخداماتمتابعة

تزييفهافيالمشكوكاالستخدامعملياتلتقصياليوممدار

يقطرعنوذلكالمشترياتاوالنقديالسحبفيسواء

.دوليةالبالهيئاتالخاصةاالحتيالعملياتمكافحةأنظمة

أوراقهةسالممنللتأكدالتعاملقبلللتاجرشاملفحص

عةمتابمنهاشامل،مراقبةنظامتوفيرمع،ومعامالته

.اليوممدارعليالحركاتكافة

استخدامات البطاقات 

420

مليار جنيه
حجم تعامالت التجار

مليار 35

جنيه
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استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر 

الرقميةالتجزئةمخاطرإلدارةالمصرياألهليالبنكفيالمتبعةاإلجراءاتأهم

.هاًمراجعةًالمحدداتًالخاصةًبعملياتًالدفعًعلىًالمواقعًالغيرًمؤمنةًمنًحيثًعددًالحركاتًوالمبالغًالمسموحًب

حتيالووضعًالضوابطًالالزمةًللحدًمنًالعملياتًاالحتياليةًمنًخاللًأنظمةًمكافحةًاالاالحتياليًتحليلًاألسلوبً

ينهالمراجعةًالدقيقةًوالفوريةًللمعامالتًالتيًتتمًعلىًبطاقةًالدفعًبشكلًمشكوكًفيهًواتخاذًالالزمًفيًح

 Tokenizationتطبيقًخاصيةً
عًأخرىًفيًحالةًموقعًبرموزًمشفرةًغيرًقابلةًإلعادةًاالستخدامًعلىًمواقأيًحيثًيتمًتسجيلًبياناتًبطاقةًالدفعًعلىً

.سرقتهاًومحاولةًاستخدامهًاحتيالياً
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استراتيجية التجزئة المصرفية في البنك األهلي المصري وإدارة المخاطر 

الرقميةالتجزئةمخاطرإلدارةالمصرياألهليالبنكفيالمتبعةاإلجراءاتأهم

PCIالميةالعوماستركاردفيزاهيئتيمتطلباتمعاييرمعالتوافقشهادةعلىالتواليعلىالثامنللعامالحصول DSS

PCIبنسختها(مقدمدفعخصم،ائتمان،)أنواعهابمختلفااللكترونيالدفعبياناتلتامين DSS V3.2.1،بعدوذلك

.QSAالدوليالمراجعقبلمنوالتدقيقوالمراجعةالفحصاعمالإتمام

Identityااللكترونيالتسوقمعامالتلتأمينوماستركاردفيزاالدوليةالهيئاتمتطلباتمعالتوافق check 3D

secure 3DS V2.

منيتموالتيOTPفقطواحدةلمرةالمروركلمةباستخدامااللكترونيبالتسوقالخاصةاالستخداماتجميعتأمين

رقمىعلوتحتويمصرفناأنظمةلدىوالمسجلبهالخاصالمحمولالهاتفعلىللعميلنصيةرسالةارسالخاللها

.المعاملةلتنفيذبإدخالهالعميليقومأخرىمرةيتكررالارقام6منمكونسري

المختلفةالاالحتيبطرقبالبنكالخاصةالرسميةوالصفحاتاالجتماعيالتواصلصفحاتطريقعنالعمالءتوعية

عنفصاحاإلوعدمالبنكيةبالبطاقةخاصةبياناتايةعناإلفصاحعدمواهمهاتجنبهاوسبللهاالتعرضيمكنالتي

مالئهبعالخاصةالبنكيةالبياناتعلىللحصولباالتصاليقوملنالبنكانحيثمتصلأليOTPالسركلمة
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