
 مقدمة من قبل 

 هدى محمد سليم محي. د

 2021. 4. 11-8للفترة من 

كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية   

 قسم العلوم المالية والمصرفية

 سرية و أمن 

 الصيرفة االلكترونية

 دورة تدريبية بالتعاون مع شعبة  

 التعليم المستمر 



 االهداف التدريبية والتعليمية

 .التعرف على مفهوم الصيرفة االلكترونية •

 .لماذا ظهرت الصيرفة االلكترونية•

 .اهداف الصيرفة االلكترونية•

 .كيف تطورت الصيرفة االلكترونية في ظهورها•

 .اشكال الصيرفة االلكترونية•

 .ماهي اهم عوامل النجاح للصيرفة االلكترونية•

 

 

 



 سرية وأمن الصيرفة االلكترونية

 مقدمة•

 العالم حول والتكنولوجي التقني المجال في التطورات تتسارع

 في وخاصة المجال هذا في الشركات من العديد وتتسابق

 معلومات حماية يتطلب الذي االمر والمصرفي، المالي المجال

 .بزبائنها او بهها تلحق قد اضرار اية من المصارف وبيانات



:مفهوم الصيرفة االلكترونية   

 
 

 لها أوالترويج تنفيذها يتم التي والعمليات األنشطة كافة هي•

 والحاسوب الهواتف مثل اإللكترونية الوسائل بواسطة

 التلفزيون وشاشات واإلنترنت اآللي الصراف وأجهزة

 المؤسسات أو المصارف قبل من وذلك وغيرها، الرقمية

 .الكترونيا النقدية التحويالت تتعاطى التي



 

 أشكاله أهم ومن إلكتروني بشكل المصرفية العمليات إجراء•

 أو الدفع، بالسحب،أو يتعلق االمر كان سواء  اإلنترنت، شبكة

 .ذلك غير أو اإلئتمان،

 للذهاب مضطرا العميل يكون ال الصيرفة من النمط هذا ظل في•

 أي من المصرفية معامالته بمختلف القيام يمكنه إذ البنك لمقر

 .يريد وقت أي في أو مكان

:مفهوم الصيرفة االلكترونية   

 



 

 واألفراد المالية، المؤسسات بين المالية المعامالت مختلف•

 من مستمدة حديثة، بطرق والحكومية التجارية والشركات

 .واإلتصال المعمومات تكنولوجيا

 

:مفهوم الصيرفة االلكترونية   

 



خدمات عبر شبكة 
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خدمات عبر 
 الهاتف
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الصيرفة 
 االلكترونية

:مفهوم الصيرفة االلكترونية   

 



 لماذا ظهرت الصيرفة االلكترونية

  تغيرات ظهور الي أدت والمعلومات االتصاالت ثورة•

 خالل من والمالي المصرفي القطاع عمل طبيعة في جوهرية

 ومتنوعة متطوره ومالية مصرفية خدمات تقديم الي التطلع

 .المعلومات وثورة التكنولوجيا أنتجته ما على اعتمادا

 

 االلكترونية الوسائل باستخدام تتم التي االلكترونية التجاره•

 أو ترفا وليس خدمية ضروره البنوك عمل في التطوير جعل

 .لالموال تبذيرا



 من غيرها ومع المصارف بين شديده منافسة وجود•

 تقتصر ال أصبحت التي المنافسة هذه المالية المؤسسات

 ظل في دولية أبعادا اكتسبت بل الوطنية االقتصاديات على

 .العالمية التجاره تحرير

 المصرفية غير المالية المؤسسات من العديد دخول ازدياد•

 ومنافستها المالية األوراق وشركات التأمين شركات مثل

 تقدم المؤسسات هذه من العديد أصبحت للمصارف،حيث

 .المصارف بعمل الصلة وثيقة الخدمات من مجموعة

 لماذا ظهرت الصيرفة االلكترونية



 

 للمصارف سواء مستمره بصوره األداء تطوير وجوب•

 التشغيلية الكفاءه مستوي لرفع المالية المؤسسات من أوغيرها

 . لمعمالء خدمة أفضل لتقديم

 سوق واالقتصاديات التجارية المؤسسات من العديد دخول•

 .المصرفية األعمال

 لماذا ظهرت الصيرفة االلكترونية



:أهداف الصيرفه االلكترونيه  
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 أشكال الصيرفه االلكترونيه
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سلبيات 
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 عوامل نجاح الصيرفة االلكترونية

 وجود شبكة ترتبط باالنترنت

وضع الخطط واالستراتيجيات على مستوى 
 البنك المركزيوالتحالفات الدولية

وضع تنظيمات تربط جميع االطراف مع 
 العالم 

 تدريب الموادر البشرية وفق خطط 

انشاء تنظيم اداري يعمل على التنسيق بين 
 جميع االطراف



ألصغائكم شكرا  


