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اخلدمات املصرفية اإللكرتونية
Electronic Banking Services
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تعريف الخدمات االلكترونية

بفضل االنتش���ار الواس���ع لش���بكات الحاس���ب اآللي وما 
تقدمه من سهولة في التعامل والتواصل، فقد سعت 
معظم الش���ركات والمؤسس���ات العام���ة والخاصة إلى 
تقديم العديد من الخدمات اعتمادًا على هذه التقنية، 
وخاص���ة عب���ر ش���بكة اإلنترن���ت. حيث أطل���ق على هذه 
الخدمات اسم »الخدمات اإللكترونية«، وبرغم السهولة 
ف���ي التعام���ل م���ع ه���ذه الخدم���ات، والمزاي���ا المضاف���ة 
العديدة، فإن هذا األس���لوب اإللكترون���ي قد أخرج هذه 
الخدمات من الحي���ز التقليدي، الُمحدد في أماكن عمل 
ه���ذه المؤسس���ات ومناف���ذ التواصل مع مس���تثمريها 
)العم���الء(، إل���ى الحيز المطلق ال���ذي ال يقع ضمن نطاق 
المؤسس���ة الجغراف���ي أو نط���اق تنفيذ سياس���اتها، أو 

حتى سياسة الدولة التي تقع فيها هذه المؤسسة. 

ومن ه���ذا المنطلق ج���رى التركيز والتش���دد عند بناء 
ه���ذه الخدم���ات اإللكتروني���ة، على سياس���ات وإجراءات 
الحماية الواجب اتباعها في تصميم النظم والبرمجيات 
التي تقدم هذه الخدمات، وكذلك في متابعة ومراقبة 
حس���ن تنفي���ذ اس���تثمار ه���ذه الخدم���ات، إضاف���ًة إل���ى 
اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، وذلك للتخفيف من 
األذى القاب���ل للحدوث في حال اختراق هذه األنظمة من 
قبل بعض الجهات العابثة بهدف مقصود، أو في حال 

العبث غير المقصود.

الخدمات المصرفية اإللكترونية

دعت التطورات االقتصادية العالمية البنوك على إعادة 
التفكير في وضع اس���تراتيجّيات جديدة وتطوير نماذج 
أعمال تس���مح لهم بالمنافسة واالس���تمرار ضمن عالم 
تقن���ي يتطّور تط���ورًا كبيرًا. حيث تواج���ه جميع البنوك 
ف���ي العال���م نف���س التحديات، مم���ا دعا إلى االس���تعانة 
بحلول مصرفّية ذكّية، تجعل األنظمة اآللية في البنوك 

تتطور لتتكيف مع معطيات الثورة التكنولوجية.

ولق���د قام���ت العديد م���ن البن���وك بجه���ود كبيرة في 
أنظمته���ا  التقني���ة وتحدي���ث  بنيته���ا  مج���ال تطوي���ر 
اإللكتروني���ة وابتكار المزيد م���ن الخدمات النوعية التي 
تف���ي باحتياج���ات عمالئها الحالي���ة والمتوقعة، وكذلك 
تطبيق معايير متقدمة م���ن الحماية وأمن المعلومات 
الت���ي تراعي مصالح عمالء البن���وك وخصوصيتهم من 

جهة، وحماية مصالح البنوك من جهة أخرى.

ل���ذا، فإن الخدم���ات المصرفية اإللكتروني���ة هي تقديم 
الخدمات المصرفية مباش���رة للعمالء من خالل التفاعل 
اآللي م���ع القن���وات اإللكترونية المختلف���ة التي يوفرها 
البنك لجميع المس���تخدمين )األفراد والش���ركات( على 

مدار الساعة.

أهمية الخدمات المصرفية اإللكترونية

أصبح���ت الخدمات اإللكترونية تمثل الركيزة األساس���ية 
للصناع���ة المصرفي���ة، والعن���وان الرئي���س للتعام���الت 
المصرفي���ة المس���تقبلية والتي س���تمّكن العمالء من 
إتم���ام غالبي���ة عملياته���م واحتياجاته���م دون الحاج���ة 
لزي���ارة فرع البنك. لذا، أدركت البن���وك المعاصرة أهمية 
تحقي���ق الترابط بين نجاح البنك وبين توجهه اإلبداعي 
ف���ي مج���ال توظي���ف التكنولوجي���ا واس���تثمارها ف���ي 
التع���رف على حاج���ات العمالء والس���عي لتحقيقها بما 
يحقق الميزة التنافسية والمحافظة عليها، واستمراره 
في تحقيق مس���تويات أعلى من إشباع حاجات العمالء 

ورغباتهم.

وقد أسهمت الخدمات اإللكترونية في االرتقاء بمعايير 
وجودة الخدمات للعمالء وأتاحت قدرًا أوسع من الفاعلية 
في تنفيذ العمليات بش���كل فوري ومباش���ر، فضاًل عن 
اتس���اع مظلة الخدمات التي بات من الممكن تنفيذها 
بواس���طة القن���وات المصرفي���ة اإللكتروني���ة المختلفة، 
إلى جانب ما أس���همت به تلك القنوات من رفع معدالت 

الحماي���ة وتقلي���ص احتماالت األخطاء التش���غيلية التي 
ق���د تحدث م���ن العنصر البش���ري، إذ أن كاف���ة الخدمات 
اإللكتروني���ة تخض���ع لسلس���لة دقيق���ة م���ن اإلج���راءات 

ومراحل التدقيق للتأكيد على سالمة العمليات.

إل���ى اس���تخدام  وف���ي ه���ذا المج���ال، س���عت البن���وك 
التكنولوجي���ا ف���ي مج���االت متع���ددة لتطوي���ر الخدمة 
المصرفي���ة. وس���وف نتع���رف فيم���ا يلي عل���ى المجاالت 

األكثر انتشارًا في البنوك:

أنواع الخدمات المصرفية اإللكترونية

Automated Teller Machine 1 - خدمة الصراف اآللي

حي���ث  انتش���ارًا،  اإللكتروني���ة  الخدم���ات  أكث���ر  وه���ي 
توفره���ا البنوك ف���ي معظم فروعها به���دف تخفيض 
ضغط العم���ل وتجنب اإلجراءات اإلداري���ة وتلبية حاجات 
العمالء المالية بع���د أوقات العمل وخالل العطل فهي 
تعم���ل على مدار 24 س���اعة، حيث توض���ع على الجدران 
الخارجي���ة للبن���ك أو ف���ي األماك���ن العام���ة كالمط���ارات 
والمراك���ز التجاري���ة والجامع���ات وغيرها. ويت���م الدخول 
إلى هذه األجهزة بواس���طة بطاق���ة إلكترونية يحملها 
عميل البنك، ويس���تخدم فيها رقم سري للدخول إلى 
حس���ابه. والصراف اآللي وس���يلة تس���تخدم في العديد 
م���ن العملي���ات المصرفي���ة التقليدية وغي���ر التقليدية 
مثل السحب أو اإليداع النقدي، االستفسار عن الرصيد، 
تحوي���ل األم���وال بي���ن الحس���ابات لنف���س الش���خص أو 
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لمس���تفيد آخر، الحصول على كش���ف رصي���د مختصر، 
والسحب النقدي باستخدام بطاقات االئتمان. 

Bank Telephone  2 - خدمة البنك الهاتفية

وهي خدمة تقدمه���ا البنوك لعمالئها، حيث تمنحهم 
ح���ق االتص���ال الهاتفي بالبنك من خ���الل رقم مخصص 
مرتبط بالحاس���وب المركزي للبنك، وبع���د ذلك ُيطلب 
م���ن العميل أن ُيدخل رقمه الس���ري على جهاز الهاتف، 
ث���م يطلب العملية التي يريده���ا، وبذلك تنجز العملية 
دون الحاج���ة للحض���ور الش���خصي للبن���ك. وه���ذا يتيح 
حس���اباتهم  ف���ي  بالتحك���م  البن���ك  لعم���الء  الفرص���ة 
وإج���راء عملي���ات الدفع وتحوي���ل األموال م���ن أي مكان 
ح���ول العالم بواس���طة هواتفه���م المتحرك���ة. ويدعم 
تطبي���ق المعام���الت المصرفية عب���ر الهات���ف المتحرك 
معظ���م أجهزة الهاتف، بما في ذل���ك الهواتف الذكية، 
إضاف���ة إل���ى التطبيق���ات المتواف���رة باللغتي���ن العربية 
واإلنجليزية. كما أصبح بإمكان عمالء البنك إعادة شحن 
رصي���د هواتفه���م المتحركة ودف���ع فواتيرهم بطريقة 

سلسة وآمنة.

Call Centers 3 - مراكز االتصال

وه���ي مراكز خدم���ة مصرفي���ة هاتفية خاص���ة تقدمها 
البنوك لعمالئها على مدار الساعة وعلى مدار األسبوع، 
المس���اعدة  لتقدي���م  موظفيه���م  تواج���د  خ���الل  م���ن 
عل���ى الهات���ف ف���ي كاف���ة أن���واع الخدم���ات المصرفي���ة 
واالستفس���ارات العام���ة ل���دى العم���الء، وه���ي ج���زء من 
األعم���ال المصرفية عن ُبع���د والتي يحصل العميل من 

خاللها على العديد من الخدمات التي يحتاج إليها. وقد 
ح���ددت البنوك أرق���ام هاتفية مخصصة له���ذه المراكز 
لالتص���ال بها عبرها والحصول عل���ى الخدمة المطلوبة 
بع���د إدخ���ال رقم الحس���اب والرقم الس���ري للتحدث مع 

الموظف المسئول.

SMS 4 - خدمة الرسائل القصيرة 

وه���ي خدمة تقني���ة جديدة تس���مح للعمي���ل بمتابعة 
كاف���ة العملي���ات المصرفي���ة التي تمت على حس���اباته 
الش���خصية أوال ب���أول من خالل اس���تالمه رس���الة نصية 
من البن���ك على هاتف���ه المتحرك تبلغ���ه فيها بنوعية 
المعامل���ة الت���ي تم���ت عل���ى حس���ابه خ���الل دقائق من 
إجرائه���ا. وم���ن أه���م أن���واع الرس���ائل: تحوي���ل الرات���ب، 

التحوي���الت بي���ن الحس���ابات، اإلي���داع النق���دي، الس���حب 
النق���دي، معام���الت بطاق���ات الس���حب اآلل���ي، ومعامالت 

استخدام بطاقات االئتمان.

Point of Sale Services 5 - خدمات نقاط البيع

تمن���ح ه���ذه الخدم���ة عم���الء البن���وك مرونة كبي���رة في 
تس���ديد قيمة مدفوعاته���م الكترونيا كبدي���اًل للنقود 
الورقية أو الشيكات وخاصة إذا كانت المبالغ المطلوبة 
كبي���رة، حيث يتم اس���تخدام جهاز للدف���ع اآللي متصل 
بش���بكة الكتروني���ة م���ع البن���وك يت���م في���ه التحوي���ل 
االلكتروني للنقود من حس���اب العميل )المشتري( إلى 
حس���اب التاج���ر باس���تخدام بطاقة العمي���ل المصرفية، 
حي���ث يس���تخدمه العمي���ل عن���د دف���ع قيم���ة الخدمات 
والبضائع التي يحصل عليها لدى محالت البيع بالتجزئة 
كالمح���الت التجاري���ة والمطاع���م والجمعي���ات ومحطات 

الوقود وغيرها. 

 On-line 6 - الخدم��ة المصرفية عبر ش��بكة االنترنت
Banking

تس���مح ه���ذه الخدم���ة لعم���الء المؤسس���ات المصرفية 
بالقي���ام بالمعام���الت المالي���ة م���ن خ���الل الدخ���ول إل���ى 
المؤسس���ة  تش���غلها  الت���ي  اإللكتروني���ة  الصفح���ة 
المصرفي���ة عب���ر االنترن���ت، حي���ث تس���مح ه���ذه الخدمة 
المريحة اآلمنة للعمالء الذين لديهم بطاقات للس���حب 
اآللي من الدخول لمعلوماتهم المصرفية من أي مكان 
وعلى مدار الس���اعة سواء من المنزل أو المكتب، وذلك 
ب���أن يفت���ح العميل الموق���ع االلكترون���ي للبنك ويدخل 

الموق���ع المخصص للخدم���ة المصرفية ث���م ُيدخل رقم 
البطاق���ة والرق���م الس���ري وهن���اك بعض البن���وك التي 
تطل���ب معلوم���ات إضافية لمزيد من الس���رية والحماية. 
 PIN كما يت���م إعطاء العميل رقم ش���خصي تعريفي له
لتس���هيل الدخول وإجراء المعامالت المالي���ة. وبالتالي 
يمك���ن للعم���الء التحكم بأمواله���م مع تواف���ر إجراءات 
حماي���ة وأم���ان في عملي���ة التصف���ح والبح���ث والعرض، 
وك���ذا إمكاني���ة الطباعة ألي���ة معاملة وأحيان���ا تصميم 
صفحة خاصة بالحس���ابات بالشكل الذي يختاره العميل 
واألس���هل ل���ه ف���ي التصفح، وتش���مل ه���ذه المعامالت 
م���ا يلي: التحق���ق من أرص���دة الحس���ابات والودائع، فتح 
حس���ابات جدي���دة، تحويل األموال بين الحس���ابات ودفع 
الفواتي���ر الكتروني���ا، تس���ديد فواتير بطاق���ات االئتمان، 
ش���راء أو بيع االس���تثمارات، معامالت القروض، أو إرس���ال 
رس���ائل الكترونية للبنك لالستفس���ار عن أية معلومات 

مثل أسعار الفوائد على القروض أو الودائع وغيرها.

البنوك اإللكترونية على شبكة االنترنت

تعتب���ر ش���بكة اإلنترنت وس���يط تفاعلي لبيئ���ة األعمال 
بوجه ع���ام، فمن وجه���ة نظر الفرد المس���تخدم ووفقًا 
للدراس���ات العالمي���ة المقدمة من قبل جهات اإلش���راف 
والرقاب���ة األمريكي���ة واألوروبية، فإن هناك ثالثة أش���كال 
أساس���ية للبن���وك اإللكتروني���ة عل���ى اإلنترن���ت، وذل���ك 

حسب طبيعة الخدمات التي تقدمها:
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وه���و   Informational Site المعلومات���ي  الموق���ع   -  1
المس���توى األساس���ي للبنوك اإللكتروني���ة، أو ما يمكن 
تس���ميته بصورة الح���د األدنى من النش���اط اإللكتروني 
البنكي، والذي يق���دم البنك منه معلومات عن برامجه 

ومنتجاته وخدماته المصرفية. 

يس���مح    Communicative Site االتصال���ي  الموق���ع   -  2
ه���ذا الموقع بن���وع ما من التب���ادل االتصالي بين البنك 
وعمالئ���ه، كالبريد اإللكترون���ي وتعبئة طلبات أو نماذج 

على الخط، أو تعديل معلومات القيود والحسابات. 

3 - الموقع التبادلي  Transactional Site وهو المستوى 
ال���ذي يم���ارس فيه البن���ك خدماته وأنش���طته في بيئة 
إلكترونية، وهو يش���مل السماح للعميل بالوصول إلى 
حساباته وإدارتها من سحب وتحويل لألرصدة، وكذلك 
التحك���م ف���ي معامالته المالي���ة وإجراء كاف���ة الخدمات 

االستعالمية. 

أنشأت غالبية البنوك في العالم بشكل أو بآخر مواقع 
معلوماتية حسب النموذج األول، وتعد من قبيل المواد 
الدعائية، واتجهت معظم المواقع إلى استخدام بعض 
وس���ائل االتص���ال التفاعل���ي م���ع العمي���ل، على عكس 
المواق���ع التبادلية، التي ال ت���زال اتجاهات البنوك نحوها 
تخض���ع العتب���ارات عديدة، فه���ذه المواق���ع تعني قدرة 
العمي���ل على التعامل م���ع الخدمة المصرفية عن ُبعد، 
وبواسطة ش���بكة اإلنترنت. إن توفير األمان أهم عنصر 
تس���عى إلي���ه البن���وك دائم���ًا لتقلي���ل مخاط���ر الدخول 
إلى حس���ابات العم���الء بدون وجه ح���ق، وذلك من خالل 

استخدام مواقع الكترونية آمنة.

ايجابيات تطبيق الخدمات المصرفية اإللكترونية

• تقدي���م خدمات مالية جديدة تالئم احتياجات العمالء، 
وتوسيع األنشطة داخل وخارج الحدود المحلية للبنك.

• تحس���ين المرك���ز التنافس���ي للبن���ك، وتعزيز حصته 
التنافسية في السوق المصرفي.

• زي���ادة درجة رض���اء العمالء ودعمه���م، وكذلك تطوير 
ثقتهم في التعامل المصرفي.

• تحس���ين التدفق النق���دي وموثوقية تل���ك التدفقات 
وكذلك سرعة تداول النقد.

• تحقيق عنصر السرعة في إنجاز األعمال المصرفية. 

• إع���ادة هندس���ة النظ���م المصرفي���ة بم���ا يوف���ر الدقة 
وتخفيض التكلفة، وكذلك تقليل األعمال الورقية.

المصرف���ي  العم���ل  عل���ى  الرقاب���ة  أس���اليب  تطوي���ر   •
ومراجع���ة عملي���ات معالج���ة البيان���ات لكاف���ة مكونات 
نظ���ام المعلوم���ات االلكترون���ي، العاملي���ن واألجه���زة 

والبرامج وقاعدة البيانات.

• إتم���ام العمالء لمعامالتهم بس���رية تامة عبر األجهزة 
الت���ي يوفرها البنك دون الحاجة للتواصل المباش���ر مع 

البنك أو موظفيه.

• الراح���ة المطلق���ة للعم���الء، إذ يتس���نى للعميل إدارة 

حس���اباته من أي مكان وعلى مدار الس���اعة، حيث توفر 
عليه مش���قة االنتقال وتعبئة النماذج واالنتظار لمقابلة 

الموظف المسئول عن تقديم الخدمة، الخ.

تطبيق معايير الحماية وتوعية العمالء

تعتبر المؤسسات المالية والمصرفية من المؤسسات 
االس���تراتيجية واالقتصادية الهامة في أي دولة من دول 
العال���م، لذا، يجب اتخ���اذ إجراءات مش���ددة من الحيطة 
والح���ذر والمراقب���ة لرف���ع مس���توى الحماي���ة للخدم���ات 
المصرفي���ة اإللكترونية التي تقدمه���ا، وتطبيق أحدث 
التقنيات المتاحة وأفضل الممارس���ات المطبقة عالميًا، 
وااللت���زام الت���ام بالضواب���ط األمني���ة المح���ددة لألنظمة 
اإللكتروني���ة المصرفية، واعتماد سلس���لة من المعايير 
للتحق���ق م���ن هوي���ة المس���تخدمين لكاف���ة القن���وات 

اإللكترونية المتاحة لعمالء البنوك.

إن التط���ور المتس���ارع ف���ي عملي���ات التحاي���ل المال���ي 
للخدم���ات  كذل���ك  المتتاب���ع  التط���ور  إل���ى  باالس���تناد 
اإللكتروني���ة ومح���اوالت اخت���راق تل���ك الخدم���ات يمث���ل 
تحدي���ًا رئيس���ًا أم���ام البن���وك، األمر ال���ذي يدفعه���ا إلى 
الس���عي الدائ���م لتوفي���ر سلس���لة من الحل���ول وتبني 
المزي���د م���ن الضواب���ط األمنية عب���ر ش���بكات خدماتها 
اإللكترونية للح���د من محاوالت التحايل، والوقوف بوجه 
أي محاول���ة الختراق أنظمته���ا والمّس بجودة خدماتها، 
والحفاظ على مستوى أمان متقدم الستخدام القنوات 

المصرفي���ة اإللكتروني���ة، وتوفير أقص���ى معايير الراحة 
والمرونة لعمالئها من مستخدمي تلك القنوات. 

ل���ذا، تش���دد البن���وك عل���ى م���دى أهمية وع���ي العمالء 
الس���ليمة  لألس���س  البن���وك  بتوجيه���ات  والتزامه���م 
الس���تخدام القن���وات المصرفي���ة اإللكتروني���ة م���ن أجل 
حمايتهم والحفاظ على س���المة عملياتهم المصرفية، 
وه���ذا األم���ر دف���ع البن���وك إل���ى تبن���ي سلس���لة م���ن 
السياس���ات التوعوي���ة واإلرش���ادية المش���تركة للعمالء 
لنش���ر الوعي المصرفي وتعزيز الح���س األمني لديهم 
وتدعي���م مب���دأ »س���رية البيان���ات الش���خصية والمالية« 
للعمالء، والتي تؤكد على ضرورة عدم إفش���اء البيانات 
الش���خصية والمصرفية ألنها تمثل مفتاح الدخول إلى 
حس���ابات العمي���ل، وتوخي الحذر وع���دم تدوين األرقام 


