) One Time Password ( OTP
ما المقصود بكلمة المرور لمرة واحدة ()One Time Password - OTP؟
كلمة المرور لمرة واحدة )  One Time Password ( OTPهً رمز مكون من  6أرقام ٌقوم البنك األهلً
المصري بإرساله إلٌك عبر رسالة نصٌة قصٌرة الى هاتفك المحمول عند طلب إجراء معاملة فً كثٌر من مواقع
االنترنت حٌث ٌطلب منك كشرط إلزامً إلتمام تلك المعاملة .و ذلك الستخدامها فً معاملة واحدة فقط و ال ٌمكن
استخدامها ألكثر من مرة ,بل ٌتم تكوٌن كلمة مرور جدٌدة لكل معاملة تتم عبر الموقع

لماذا تم تطبيق خدمة كلمة المرور ) ( OTP؟
تعد كلمة المرور )  ( OTPإجراء أمنً ٌضفً المزٌد من األمان على معامالتك عبر االنترنت
حٌث ٌقوم البنك األهلً المصري بأرسال كلمة المرور )  ( OTPإلى رقم هاتفك المحمول الستخدامها مرة واحدة
فقط

ما هي مدة صالحية كلمة المرور ) ( OTP؟
تستمر صالحٌة كلمة المرور )  ( OTPلمدة  01دقائق منذ ارسالها ثم تنتهً صالحٌتها بعد ذلك
فً حال انتهاء صالحٌة كلمة المرور )  ( OTPعلٌك إلغاء المعاملة وإعادة طلبها لٌتم ارسال كلمة المرور (
)  OTPمن جدٌد.

هل يمكن اعادة ارسال كلمة المرور )  ( OTPالمرسلة فعليا مرة اخرى قبل انتهاء الوقت المحدد لفترة
الدخول ( 01دقائق ) "عند حدوث خلل ادى الى عدم استقبال الرسالة االولى من قبل العميل"
ٌمكن اعادة ارسال كلمة المرور )  ( OTPمرة اخرى قبل انتهاء الوقت المحدد مرة واحدة فقط

ماذا يحدث في حال ادخال كلمة المرور )  ( OTPخطأ اكثر من مرة؟
الحد االقصى للمحاوالت الخاطئة إلدخال كلمة المرور )  ( OTPهً خمس محاوالت بعد ذلك ٌتم اٌقاف الخدمة
على البطاقة و إلعادة تفعٌلها ٌتوجب االتصال بخدمة األهلً فون 02691

هل يمكن حفظ كلمة المرور )  ( OTPللدخول في المرة القادمة إلجراء معاملة أخرى؟
كما ٌشٌر المصطلح المستخدم لهذه الخدمة فإن كلمة المرور )  ( OTPال ٌمكن استخدامها ألكثر من معاملة  ,بل
ٌتم تكوٌن كلمة مرور )  ( OTPمختلفة كل مرة عند البدء فً اجراء معاملة جدٌدة.
فً حالة إجراء أكثر من معاملة ٌتم تكوٌن كلمة مرور )  ( OTPلكل معاملة على حدة

هل يتوجب حذف كلمة المرور )  ( OTPمن صندوق الرسائل النصية القصيرة؟
ننصح بحذف الرسالة من صندوق الرسائل النصٌة القصٌرة فً هاتفك المحمول بعد استخدام كلمة المرور ( OTP
) وإتمام المعاملة.

ماذا علي أن أفعل في حالة تغيير رقم المحمول الخاص بى المسجل لدى البنك؟
ٌرجى التواصل فورا مع البنك األهلً المصري و ابالغ البنك برقم الهاتف المحمول الجدٌد الخاص بك و ذلك كً
تصلك الرسالة النصٌة القصٌرة الموضح بها كلمة المرور )  ( OTPحتى تتمكن من اتمام معاملتك عبر االنترنت
بنجاح
“للمزٌد اتصل بخدمة األهلً فون ”02691
“تطبق كافة الشروط و االحكام”

استخدم بطاقة البنك األهلى المصرى

وتمتع بتسوق أسرع وأكثر أمانًا عبر االنترنت.
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تـســــــوق اآلن عـبــــــــر االنتــــــــرنــت
بـــأمــــــــان أكــــــــثـــر ببطــــــاقــــــات

البنك األهلى المصرى مع خدمة ””MasterCard SecureCode
وخــــدمــة ” ”Verified by Visaمـــن البنـــك األهــــلى المصـــرى
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تطبق كافة الشروط و األحكام

اآلن مــع خدمــة تأميــن الشــراء عبــر األنترنــت

• •فــي حال انتهاء صالحية كلمــة المرور ( 10دقائق)

ببطاقــات ماســتركارد وفيــزا البنــك األهلــى

يتطلــب مــن العميــل اجــراء عملية الشــراء مره

المصــرى (االئتمانيــة  -الخصــم المباشــر -

اخــرى مــن جديــد و ســيتم ارســال كلمــة مــرور

المدفوعــة مقدمــا) يمكنــك التســوق األمــن

جديدة (.)OTP

والسريع مع توفير حماية أكبر وأمان أكثر
• •عنــد إجــراء أية حركة شــراء عبر مواقـــع االنترنت
المـــؤمـــــنة فــــــــانه ســــــيــــتم إرســــــــال رســــــالة
 (One Time Password) OTPوهــي رمز مكون مـن 6
أرقام ،يقوم البنك األهلى المصرى بإرساله إليك
عبر رســالة نصيــة قصيرة الى هاتفــك المحمول
المســجل لــدى البنــك عند إجــراء معاملة شــراء
حيــث يتــم طلــب الـــ  OTPكشــرط إلزامــي إلتمام
تلك المعاملة ،علما ان ال ( )OTPيتم استخدامها
في معاملة شراء واحدة فقط.
• •تستمر صالحية كلمة المرور ( )OTPلمدة  10دقائق
منذ ارسالها ،في حاله فقدان كلمة المرور ()OTP
يمكن طلب اعاده ارسال كلمة المرور ( )OTPمره
اخــرى قبــل انتهــاء الوقــت المحــدد و ذلــك لمرة
واحدة فقط.

• •فــي حالــة عــدم اســتقبال رســاله ال ( )OTPعنــد
اجراء عملية الشراء عبر مواقع االنترنت المؤمنة،
يرجى االتصال بخدمة األهلى فون .١٩٦٢٣
• •لعمــاء بطاقــات الخصــم المباشــر و المدفوعــة
مقدمــا يرجــى التوجــه للفــرع الســتيفاء طلــب
االشــتراك بالخدمة حيث ســتصلك رســاله نصية
من البنك بعد  48ســاعة على هاتفك المحمول
المســجل لدينــا تفيــد بإمكانيــة تســجيلكم
بالخدمة.
• •يرجــى التواصل فــورا مع البنــك األهلى المصرى
و ابــاغ البنــك برقــم الهاتــف المحمــول الجديــد
الخــاص بك فــي حالة تغييــره و ذلك كي تصلك
الرســالة النصيــة القصيــرة الموضــح بهــا كلمــة
المــرور ( )OTPحتى تتمكن مــن اتمام معاملتك
عبر االنترنت بنجاح.

• •الحــد االقصى للمحــاوالت الخاطئــة إلدخال كلمة
المــرور( )OTPهي  5محاوالت خالل الوقت المحدد
للعمليــة ثــم يتــم ايقــاف الخدمة علــى البطاقة
وألعاده تفعيلها يتوجب االتصال بخدمة األهلى
فون .19623
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