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يف إطــار مهمتــه املتعلقــة بحاميــة زبنــاء البنــوك، يضــع بنــك 
املغــرب هــذا الدليل رهن إشــارة مســتعميل الخدمــات البنكية 

لرقمية. ا

ــا  ــدة مزاي ــة ع ــة اإللكرتوني ــات البنكي ــتعامل الخدم ــر اس يوف
ــاء: ــبة للزبن بالنس

- التيسري واإلتاحة؛

- الرسعة؛

- سهولة االستعامل.

وتشــجيعا لالســتخدام اآلمــن للخدمــات املقدمــة عــر اإلنرتنت، 
مــن الــروري اعتــامد بعــض ردود األفعــال الجيــدة مــن أجــل 

ــم يف مخاطرها. التحك

بنك المغرب



تشــمل الخدمــات البنكيــة اإللكرتونيــة )الرقميــة أو عــر 
االنرتنــت( باقــة واســعة مــن الخدمــات املاليــة املقدمــة 
بواســطة منصــات أو تطبيقــات ميكــن الولــوج إليهــا عــر 

الحاســوب اآليل أو الهاتــف النقــال

ميكــن للزبنــاء القيــام بعمليــات متعــددة عــن بعــد دون 
تحمــل إكراهــات التنقــل إىل وكالــة بنكيــة أو إحــدى 

ــع نقــاط البي

ما هي الخدمة 1
البنكية عبر اإلنترنت 
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بيان  طباعة 
البنيك التعريف 

دفرت  طلب 
الشيكات

واملشورة  املساعدة 
االنرتنت عر 

االنخراط يف خدمات إيداع الشكايات
إلكرتونية من أجل 

فتح الحساب أو 
طلبات القروض

طلبات

RIB
Domiciliation Titulaire du compte

ــات  ــة عــى تطبيق ــات الرئيســية املقدم العملي
االنرتنــت والهاتــف النقــال للمؤسســات البنكية 

ومؤسســات األداء هــي كالتــايل:

2
ماهي العمليات 
البنكية الرئيسية 

المنجزة عبر 
األنترنت

الحسابات 
)الرصيد، تواريخ 

املنجزة( العمليات 

البنكية  البطاقات 
بالحساب  املرتبطة 

تغيري  وإمكانية 
بعض املعايري

محاكاة قروض القروض الجارية
جديدة

عروض البنك 
)املنتجات، 

والتسعرية  الباقات....( 
املطبقة من طرف 

البنكية املؤسسة 

استشارات

xxxxxxxxxxxxxx
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RELEVÉ

بطاقة بنكية

الرصيد



المعامالت

إنجاز عمليات 
تحويل

تعبئــة البطاقات 
الدفع مسبوقة 

تسديد الفواتري 
والرسوم واملصاريف 

األخرى )الهاتف واملاء 
والكهرباء والطريق 

السيار، والريبة عى 
السيارات...(

تدبري محفظة 
السندات

تحويل األموال 
ووضعها رهن 

اإلشارة

A

يتطلــب الولــوج بدايــة التوفــر عــى حســاب مســتخدم مقــدم مــن املؤسســة البنكيــة للزبــون 
وكــذا عــى كلمــة الــرس. ولهــذه الغايــة، يتعــن عــى املســتخدم:

• تســجيل الدخــول إىل التطبيــق الشــبيك أو النقــال، املوجــود عــى جهــاز الولــوج أو الــذي 
ميكــن الولــوج إليــه عــر االنرتنــت

• كتابــة اســم املســتخدم وكلمة الــرس للولوج إىل ميــزات التطبيق

• تتبــع التوجيهــات إلنجــاز العملية املختارة

ــذيك  ــة أو الهاتــف ال ــوج عــن بعــد مــن خــالل الحاســوب اآليل أو اللوحــة اإللكرتوني ــم الول يت
ــت املتصــل باإلنرتن

3

كيفية يتم الولوج 3
إلى الخدمات 
البنكية الرقمية

بنكية ة 
بطاق



ما هي أفضل اإلجراءات 4
من أجل استخدام آمن 
لتطبيقات االنترنت 

والهاتف النقال
1. جهاز الولوج

2. التطبيقات المستخدمة

تحيــن األنظمــة والرمجيــات املضــادة للفريوســات عــى الحاســوب، الجهــاز 
اللوحــي والجــوال مــع فحصهــا بانتظــام

يف حالــة ضيــاع أو رسقــة جهــاز الولــوج، يجــب إشــعار البنــك الخــاص بــك 
فوريــا بذلــك مــن أجــل حظــر الولــوج إىل الحســاب وتغيــري الرقــم الــرسي

التحقــق مــن صحــة موثوقيــة التطبيقــات قبــل تنزيلهــا وثبيتهــا عــى الهاتــف 
ملحمول ا

ــز  ــوج عندمــا يتــم عــر الشــبكات الالســلكية )WIFI( عــر تعزي تأمــن الول
ــة ــد اســتخدام الشــبكات العمومي اليقظــة عن

التأكــد مــن موثوقيــة موقــع اإلنرتنــت، مــع توخــي الحــذر بشــكل خــاص يف 
حالــة طلــب املعطيــات الشــخصية )خصوصــا البيانــات البنكيــة(

يتطلب االســتعامل اآلمن للخدمات 
لبنكيــة عــى االنرتنيــت تأمــن مــا  ا

 : ييل

ويف حالــة الشــك يف موثوقيــة املوقــع، يجــب التأكــد مــن وجــود إشــعارات قانونيــة فيــه ورقــم 
هاتــف يخــول االتصــال باألشــخاص، واالستفســار عــن الســمعة اإللكرتونيــة عــر كتابــة اســم 

املوقــع متبوعــا مبصطلــح »احتيــال«، والتســاؤل حــول مالءمــة الطلــب.

يف العديــد مــن الحــاالت، تتمكن بعــض املواقع االحتيالية مــن تقليد املواقع األصلية، الســيام مواقع 
البنــوك عــر طلــب إدخال بياناتكم البنكيــة، وذلك عر ادعــاء إجراء تحين معلومــات الزبناء.



اختيــار كلمــة رس قويــة وصعبــة االخــرتاق )خليــط من الحــروف األبجدية 
الرقميــة والرمــوز الخاصــة(. يجــب تغيــريه فوريا يف حالة الشــك بخصوص 

يته رس

إدخــال بيانــات االعتامد الخاصة بك )اســم املســتخدم وكلمة املــرور( بعيًدا 
عــن أعــن املتطفلن أثناء اســتخدام تطبيقات االنرتنــت والهاتف النقال

تذكـــر حســـاب الولــوج لتطبيقاتكــم عى االنرتنــت والهاتف النقال )اســـم 
املســـتخدم وكلمة الرس( وال يجب تسجيله عى أي دعامة ســـهلة االخرتاق

ال يجــب تســجيل بيانــات االعتــامد الخاصة بــك عند إدخالهــا يف تطبيقات 
االنرتنــت والهاتف النقال

يعتر حسـاب الولوج شـخصيا، ال يجب مشاركته مع الغري مهام كان السبب

ــك  ــة معلومات ــال لرسق ــة احتي ــن أي محاول ــوج م ــاب الول ــة حس حامي
الشــخصية

4. حساب الولوج

SIM 3. بطاقة

حاميــة بطاقــة وحــدة التعريــف املشــرتك )SIM( مــن أي محاولــة احتيــال 
لرسقــة معلوماتــك الشــخصية

حاميــة الرقم الرسي ومراقبــة أي محاولة لتغيريه

ــك، يجــب اإلعــالن عــن  ــة بطاقــة SIM الخاصــة ب ــاع أو رسق ــة ضي يف حال
ــا للبنــك مــن أجــل حــر الولــوج للحســاب والتطبيقــات عــى  ذلــك فوري

ــال ــف النق ــت والهات االنرتني

تعــد حاميــة بطاقــة وحــدة تعريــف املشــرتك )SIM( أمــرا رضوريــا، ألنــه 
ــم  ــى بياناتك ــال تحصــل ع ــع محت ــن من ــة م ــة بنكي ميكــن يف إطــار معامل
البنكيــة، مــن التوصــل بالرقــم الــرسي للبنــك الــذي ميكــن مــن األداء الفعيل 

ــة. للمعامل



5. العمليات الالزم إجراؤها على االنترنيت

تســجيل الخروج من التطبيق بشــكل منتظم بعد كل اســتعامل

التأكــد مــن اســتخدام آليــة معــززة عنــد إنجــاز العمليــات عــى تطبيقات 
االنرتنــت والهاتــف النقال

التأكــد بشــكل منتظــم مــن كشــوفات العمليــات املنجــزة عــى حســابكم 
البنــيك إلشــعار بنككــم يف حــال حــدوث يشء غــري طبيعــي

مســح تاريــخ التصفــح وملفــات االرتبــاط بعــد إنجــاز أي عمليــة بنكيــة 
عــر االنرتنيــت

SMS

SMS
يجــب االحتيــاط مــن محــاوالت رسقــة املعطيــات الشــخصية عنــد تلقــي رســائل 
SMS عــى الهواتــف الذكيــة تدعوكــم للضغــط عــى رابــط أو إدخــال بيانــات 

االعتــامد واملعلومــات البنكيــة أو البيانــات الخاصــة

الحــذر مــن املكاملــات الهاتفيــة الســيام عندمــا يقــدم الشــخص نفســه كموظــف 
يف البنــك الخــاص بــك، بحجــة تحيــن املعلومــات أو إلغــاء عمليــة مــا أو 

حاميتــك مــن االحتيــال، ومــا إىل ذلــك.

ــا يكــون هــدف املكاملــة هــو عــرض جــذاب يصعــب  مضاعفــة اليقظــة عندم
ــة أو أي مكســب آخــر ــا أو هدي رفضــه ويجــب أن يكــون القــرار فوري



accueil@bkam.ma 080 200 11 11 080 200 11 11 

ــات  ــع املعطي ــاط لجم ــف االرتب ــات تعري ــتعمل ملف ــرتوين يس ــع إلك ــل أي موق ــب أن يحص يج
ــد  ــل اســتخدامها. كــام يجــب تحدي ــل املســتخدمن قب الشــخصية، عــى موافقــة مســبقة مــن قب
ــم هــذه املوافقــة  ــا للمســتخدمن.  تت ــات االعــرتاض عليه الغــرض مــن اســتخدامها وتفســري كيفي

ــاط. ــف االرتب ــات تعري ــول اســتخدام ملف ــم لقب ــر عــى زر يدعوك ــر النق ــا ع عموم

يتطلــب التوثيــق اإللكــرتوين املعــزز توفر عاملن عى األقــل من الفئات الثــالث التالية:

يف أغلــب الحــاالت، يتطلــب التوثيــق اإللكــرتوين القــوي فتــح تطبيــق الهاتــف النقــال للبنــك عــى االنرتنيــت وإدخــال 
ــة. تحــل هــذه  ــن املؤسســة البنكي ــل م ــن قب ــف جــوال مســجل مســبقا م ــع( عــى هات ــرس)أو بصمــة اإلصب كلمــة ال
الطريقــة محــل عمليــة إرســال OTP عــر SMS إىل الهاتــف النقــال، التــي تســتويف معيــارا واحــدا فقــط مــن املعياريــن 
ــا رشكاء  ــات وضعه ــر منظوم ــك ع ــزز كذل ــرف املع ــذا التع ــراء ه ــن إج ــرس. ميك ــة ال ــد كلم ــا بتأكي ــن مرتبط إن مل يك

البنــك مثــل نظــام الطـــــرف الثالـــــث للثقـــــــة الوطنــي.

ملكيــة جهــاز الولوج 
)بالنســبة للزبون(

معرفة الرقم الســري  
الزبون( )من قبل 

)

التعــرف على الزبون 
)عــر بصمة اإلصبع أو وســيلة أخرى( 

2

1

ملفــات تعريــف االرتبــاط هــي ملفــات بيانــات مخزنــة عــى مســتعرض الويــب أو عــى القــرص 
الصلــب للحاســوب أو الهاتــف النقــال خــالل تصفــح االنرتنــت. وتســتعمل ملفات تعريــف االرتباط 
ــب  ــة للتفاعــالت عــى صفحــات الوي ــم باإلضاف ــات املســجلة يف أجهزتك ــع املعطي ــن أجــل جم م

...)IP عــى ســبيل املثــال نــوع املتصفــح املســتعمل ونظــام التشــغيل وعنــوان(

للحصول عى أية معلومة اضافية، ميكنكم االتصال ببنك املغرب:


