
 

1 

 

 ات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری مطالع

 1401  زمستان،  4، شماره  8دوره  

 1  -9صفحات  

 

Online ISSN: 2476-4434 

Print ISSN: 2538-208X 

www.irijournals.com 

  شفافیت مالی تخصیص منابع، مقابله با  بانکداری الکترونیک در  تاثیر بررسی  

   پولشویی و جرایم بانکی
 

 فرزاد کلیبری 

 ایران  تبریز، اکرم، نبی  غیرانتفاعی دانشگاه حسابداری، گروه  ارشد، کارشناس

 

 چکیده 

امذروزه بذا پیشذرفت فنذاوری ات،عذات، اسذت   های اقتصادی انکارناپذيیرنظامهای بانکی در کارکرد نظامبی تردید نقش کانونی  

با در نظر گرفتن مزایا و معایذ  بانکداری الکترونیک در جرایم بانکی    نقششناسایی    بانکداری الکترونیک گسترش یافته است و

بذا هذدم مشذروعیت  مذی باشذد کذه پدیذده پولشذوییزمان یافتذه، باشد  یکی از اشکال جرایم اقتصادی سا آن حائز اهمیت می

فاده از تهذای پولشذویی بذا اسذهدم ایذن تحقیذش شناسذایی روش  .است که در اصل منشأ غیرقانونی استبخشیدن به وجوهی  

کارهای مناسذ  بذرای مبذارزه بذا آن و ارائه راه، بررسی مزایا و معای  باندکداری اکترونیک در این پدیده و بانکداری الکترونیکی

با توجه به اهمیت نظام های بانکداری و سو استفاده از این بستر برای ه که  ش نشان دادنتایج تحقیکاهش جرایم بانکی می باشد   

قوانین مرتبط و نیز اجذرای سذامانه هذای پذد پولشذویی از سذوی دولذت هذا و   مقاصد پولشویی، نیاز مبرم به تصوی  و اجرای

 .موسسات سیاستگيار در امور اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است

 

 شویی، بانکداری الکترونیک، شفافیت مالی پوللیدی:  های کواژه
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 مقدمه    -1

به دلیل پیچیدگی این بانک هذا   کهبانکها به عنوان یکی از مهمترین حلقه هایی که در آن پولشویی غیرقانونی صورت می گیرد  

وجذوه غیرقذانونی از منذاب   تشخیص، این امر تأیید کننده نقش محوری در می باشد  آنهادر عملیات بانکی، سرعت و همپوشانی  

ای به نام تجذارت الکترونیکذی تکنولوژی باعث ظهور پدیده  20دهه    اواخر  در  می باشد   هاحش مشروعیت به آن  ایجاد  و  غیرقانونی

دهذد  تجذارت شده است که باعث تحول در امر تجارت شده است و مبادالت کاال و خذدمات را از تریذش خذود کذار انجذام مذی

گیرد  همراه با توسذعه اقتصاد و بانکداری را در برمیهای مختلف تجارت و روزه مفهوم بسیار وسیعی دارد که جنبهالکتورنیکی ام

اند و عامل این توسعه تکنولوژی است که مرزهای جغرافیایی را هذم نیز دستخوش تییرات سریعی شده  المللی، بانکهااقتصاد بین

برمبنای ات،عات  فرصتهای بازار جدید ایجاد کرده است و فرایندهای تجاری راشکسته است و محصوالت و خدمات و همچنین  

ریزی مناب  انساتی مچنین بسیاری از مؤسسات خدماتی با هدم بهبود خدمات به مشتری وارد اجرای برنامههتوسعه داده است   

ارائه خدمات با کیفیذت حاصذل ز تریش بهبود    این مناف  ا[1]اند  مات خود را بهبود بخشیدهداند و بدین ترتی  تا حدی خشده

-ش روی برنامذهاگياریسازد از سرمایهه گياری روی مشتری مداری و خدمات مشتری یک مؤسسه را قادر میشوند   سرمایمی

بهتر استفاده کند  استراتژی کس  و کار مشتری مداری و تکنولوژیهذای مربوتذه بذا هذدم تسذهیل تعامذل ریزی مناف  انسانی  

رای توسذعه فرآینذدها و تکنولوژیهذای خذدمات نذوین محقذش برای اینکه یک سازمان پتانسیل خود بهستند؛  تقم با مشتری  مس

شذم چخواهد تقویت کند را تعیین کرده و سپس اجرای سازد، ابتدا باید چشم اندازش برای خدمات به مشتری و روابطی که می

ی مشذتریان بذه هذا و ارزشذهادمات متناس  با نیازها و خواستهکند  عرپه خ  مدیریت تفکیکهای کوچک قابل  را به پروژه  انداز

ئذه خذدمات اشود و توجه به مسئله کیفیت در ارمحسوب می عنوان یک بخش جدایی ناپيیر از فرایند عرپه خدمات به مشرتی،

تریان ایفذا نمایذد بی به وفاداری مشذتواند ارتباط بلند مدت سازمان با مشتریانش را تضمین نماید و نقش مهمی را در دستیامی

[2 ]   

آوری بلنذد مذدت هایی که شامل وفاداری مشتری و سذوداند، به پاداششتری مداری را جزء اهدام خود قراردادهسازمانهایی که م

مدتاً بذه باشد، که ع اما اجرای موفش مشتری مداری و خدمت گرایی در بسیاری از سازمانها امکان پيیر نمی  ،انداست دست یافته

رتباط با مشتری نیازمند مهندسذی مجذدد فرآینذد کسذ  و کذار در سذط  کنند که مدیریت ااین خاتر است که انها درک نمی

مسذتلزم یذک  شرکت به صورت میان عملکردی و با تمرکز بر مشتری است  مدیریت اجرای موفش مدیریت ارتبذاط بذا مشذتری،

 [  3فرآیند و افراد است ] لوژی،تکنو رویکرد یکپارچه و متوازن دررابطه با

تریلیون دالر   2-5 1ز  های غیرقانونی که در سراسر جهان مورد شستشو قرار می گیرند ازنند که کل پولمتخصصان تخمین می

-درصد از میزان پول های شسته شده ساالنه در بانذک 70تا    50کند که بین  ، زیرا مطالعات مالی جهانی تأیید میدر سال است

ی مالی در نیویورک، لندن و کشذورهای آسذیای شذرقی قذرار دارنذد از آنها در بازارها ٪25ی در حال شستشو است، و جهانهای  

در کذاهش بانکها می توانند به ویژه با پیشرفت عملیات بانکی و استفاده از روشهای نوین تکنولوژیکی، نقش برجسته تذری    [ 4]

کی مدرن بصورت خودکذار انجذام خدمات الکترونیتوجه به اینکه اکثر    نظر داشت که با  اما باید در  داشته باشندجرایم پولشویی  

 ع،وه بر آن نیازمنذدمی شود، می توانند به روشی خ،م قانون استفاده شوند و نظارت بر آنها نیاز به ت،ش، وقت و هزینه دارد،  

با مرور ادبیات تحقیقذات انجذام  .انکی را افزایش می دهدالبته این مسئله دشواری نظارت ب  می باشد که  بانکیو امنیت  رازداری  

در تحقیذش حاپذر شناسذائی عوامذل مذؤنر بانکذداری الکترونیذک در شده در زمینه نقش بانکداری الکترونیک در جرائم بانکی،  
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-تحلیل شذده و راه ها و مزایای استفاده از فناوری ات،عات در این زمینه تجزیهفرآیندهای پولشویی بررسی خواهد شد و چالش

 مبارزه با پولشویی ارائه می گردد      کارهای

 

 بانکداری الکترونیک    -2

همذراه بعنذوان یکذی از تجهیذزات   در دسترس عموم قرار گذرفتن تلفذن  در عصر جدید با افزایش تعداد کاربران اینترنت سیار و

 دور تجذارت الکترونیذک وچند در گيشته نه چندان  تجارت سیار تحولی عظیم در حوزه تجارت ایجاد گردیده است  هر  عمومی

ی تجذارت سذیار  مزایذای ویذژه در راستای آن بانکداری الکترونیک تحولی شگرم در دنیای تجارت ایجاد کرده بود اما ویژگیها و

جدیذد در  مکانی مذوجی های زمانی وعدم وجود محدودیت سبک مانند تلفن همراه و همچون استفاده از تجهیزات قابل حمل و

تجهیزات آن دارای محیطی متفاوت با تجارت الکترونیذک  جاد کرده است  تجارت سیار با توجه به زیر ساختها ونیای تجارت اید

های بی سیم، سیستم تلفن همراه و    با چالشهای خاصذی های سیار، شبکههای خاص پایانهبه دلیل ویژگیها و محدودیت  بوده و

سیار با چالشهایی همچون کم بودن میزان پهنای باند اینترنت، نا مناس  بذودن عات در توسعه تجارت  مواجه است  فناوری ات،

های کاربر پسند تجهیزات سیار، عدم رشد فرهنگ استفاده تجاری از ابزارهای سیار، کم بودن احساس امنیت برای استفاده  رابط

امذروزه اکثذر بانکهذا بذا  باشذد  مواجه می وربکه موبایلی در کشهمچنین عدم نبات ش های فنی تجهیزات وکنندگان، محدودیت

هذای رقذابتی و آسا در موقعیتها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق پویا روبه رو هستند و همه بانک  محیطی کام،ً

-ان، فرصذت  از سوی دیگر مشتریاندهای خویش قراردادهبازار، جيب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه  شرایط حاکم بر

های بستری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک براساس میزان توانمندی بانذک درکمذک بذه 

 سذهولت اسذتفاده، وستی با مصرم کننده و راحتذی،د  باشد  امنیت، سرعت تراکنش،حل معض،ت و توسعه تجارت او استوار می

  باشدتوسط مشتری می  ،صوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانکبه حریم خائل مربوط عتماد و مسا

 

 نقش بانکها در توسعه   -1-2

 : توان این موارد را برشمردهای توسعه اقتصادی یا سط  توسعه یافتگی میاز جمله شاخص

 

 الف( شاخص درآمد سرانه: 

آید  این شاخص ساده و قابل  درآمد سرانه بدست می  به جمعیت آن،)تولید ناخالص داخلی(    از تقسیم درآمد ملی یک کشور

دالر   5000زمانی درامد سرانه     شودبا سط  درامد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می  معموالً  ارزیابی در کشورهای مختلف،

 دالر  10000در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 

 

 رت خریداخص برابری قدش  ب(

سط  قیمت محصوالت و خدمات در    گردد و معموالًهای محلی کشورها محاسبه میاز آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمت

استفاده می برابری قدرت خرید  از شاخص  نیست  یکسان  این روش،کشورهای مختلف جهان  در  کاالهای    گردد   تولید  مقدار 

تعدی،ت الزم،آن کاالهای جهانی  قیمتدر    مختلف در هر کشور، انجام  از  و پس  و درآمد    ها پرب شده  ناخالص ملی  تولید 

 گردد  سرانه آنان محاسبه می
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 ج( شاخص درآمد پایدار 

منجر به محاسبه شاخص    های شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پایدار به جای توسعه اقتصادی،کوشش برای غلبه نارسایی

پایدا ایندرآمد  در  گردید   هزینه  ر  می روش،  ایجاد  اقتصادی  رشد  و  تولید  جریان  در  که  محیطی  زیست  در  های  نیز  گردد 

زیستحساب و محیط  مناب   بهبود  عنوان  به  و چه  عنوان خسارت  به  منظور گردیده )چه  و    (های ملی  رشد  میزان  و سپس 

 آید  توسعه بدست می

 

 های ترکیبی توسعه: د( شاخص

ه اقتصادی بین  عگیری و مقایسه توسازهدتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای انی از اقخ، بر1980از اوایل دهه  

  توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک گرانهان های ترکیبی را پیشنهاد نمودند به عنوان مثال میشاخص  ازاستفاده    کشورها،

 [ 4] اشاره کردنمود، محاسبه می زیر شاخص( 73شاخص اصلی ) 18برمبنای 

 

 و( شاخص توسعه انسانی

درآمد سرانه   گردد: ها محاسبه میتوسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص  1991این شاخص در سال  

دو تولد(، و دسترسی به آموزش )که تابعی از نرخ باسوادی    واقعی )براساس روش شاخص برابری خرید(، امید به زندگی )درب

 های به مدرسه رفتن افراد است (ن و میانگین سالبزرگساال

 

 شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک   -2-2

یک  لبانکداری الکترونیک یک ابزار پروری برای بقاست و موج  تغییر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهات است امروزه با ک

نین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان  چشود  همه میریان ارایکردن برروی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشت

ها تبدیل شده  مختلف برای رف  نیازهای مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک س،ح راهبردی برای بانک

بر فارستر  است   مؤسسه  تحقیقات  بانکداری    ها اروپایی درصد    45  اساس  خدمات  مقدار  می   استفادهاینترنتی  از  این  که  کنند 

برسد  بانکداری  درصد    70شود در سه سال اینده به بیش از  بر شده است و پیش بینی میدو برا  ازنسبت به دو سال قبل بیش  

ها و مخابرات جهت انتقال مناب  )پول( در سیستم بانکداری معرفی  توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکهالکترونیک را می

نوین    سازی بهینه کلیه فعالیتهای یک بانک از تریش بکارگیری تکنولوژیبانکداری الکترونیک به معنای یکپارچهاق   نمود  در و

تریان را فراهم ساختار سازمانی بانکها است که امکان ارائه کلیه خدمات موردنیاز مش  فرآیند بانکی منطبش بر  مبتنی بر  ات،عات،

های ایمن  واسطه ازآوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده  فراهمکی به رونیبانکداری الکت ،سازد   اساساً می

 شود بدون حضور فیزیکی ات،ق می  و

 

 پول شویی  -3

استفاده از پول ناشی از فعالیت غیرقانونی با پنهان کردن هویت افرادی که پذول را "پول شویی به این صورت تعریف شده است:  

پولشویی روشذی   ".و آن را به دارایی تبدیل می کنند که به نظر می رسد از یک منب  قانونی گرفته شده استاند  آوردهبدست 

  نشان داده شده استمراحل انجام پولشویی به صورت کلی   ( 1شکل )در  [ 5]تمیز به نظر می رسد  ،است که پول های کثیف
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 فرآیند و مراحل پولشویی  .1شکل  

 

یابی یا جایگزینی نام دارد که عبارتست از عرپه مناب  غیرقانونی بذه شذبکه مذالی بذا هذدم وارد پولشویی، مکان  اولین مرحله از

ها به زنجیره گردش مالی میباشد  این عمل با سپرده گياری نقدی در موسسات مذالی رسذمی، غیذر رسذمی و خریذد کردن آن

از تبذدیل درآمذدهای حاصذل از  تدی یا الیه الیه کردن عبارت اسذبنه  شود  مرحله دوم با عنوان تبقنجام میا  کاالهای قیمتی

جرم به شکلهای دیگر با هدم مبهم ساختن و پوشش قرار دادن بر مالکیت مناب  مالی می باشد  این مرحله بذا عملیذاتی ماننذد 

گیذرد  و ورزشی صذورت مذی  گياری های ظارهی فرهنگیکشور یا سرمایه    انتقال وجه، خرید مستغ،ت و انتقال مناب  به خارج

رآیند پولشویی، یکپارچه سازی و ادغام مناب  می باشد، و با وارد کذردن پذول شسذته شذده توسذط اسذتفاده آخرین مرحله در ف

 شود کننده نهایی به  سیستم مالی کشور به منظور عدم ردیابی پول از موسسات رسمی انجام می

 

 نقش بانک ها در پولشویی  -1-3

با توجه به تأنیرات منفذی آن بذر  را جدی است که بانک ها، نظام اقتصادی و حتی سیاسی هر کشوریی یک چالش  پدیده پولشو

  کندتحدید میفعالیتهای اقتصادی و از بین بردن مواد تشکیل دهنده و مشوق های تولید و افزایش نرخ تورم و کنترل گروه ها، 

اقتصذادی،   هذایفعالیذت  سذیاری ازب  ی بانکها در عملیات بانکی در سراسر جهان،استفاده گسترده از فناوری رایانه ای برا  پس از

، توسعه فذن آوری هذا و کانذال فراد متعهد به کار شستن پد پولا توسطشود قابل رصد بوده و که انجام می و سیاسی اجتماعی

ها یکی از با توجه به مزایایی که در مقایسه با سایر موسسات وجود دارد، بانک[   6]  گیرندقرار میسترس بانک ها  های مدرن در د

 .شوندمهمترین مؤسساتی هستند که در عملیات پولشویی استفاده می
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ادی از جمله سرعت، ار زیونیک، دچار تغییر و تحول بسیصنعت بانکداری با استفاده از فناوری ات،عات بر اساس بانکداری الکتر

نی استفاده در مبادالت بانکی و کاهش هزینه جاری گردیده است  اما بانکداری الکترونیک و فضای فناوری ات،عذات دقت و آسا

جذرائم اینترنتذی  ،ع،وه بر سذهولت در جذرائم سذنتی  هایش از لحاظ امنیت آسی  پيیر می باشد وبا همه قابلیتها و پیچیدگی  

ش کنتذرل همیت مقررات بانکی در ارائه نقش نظارتی بر فعالیتهای بذانکی و گسذترعلیرغم اکند   یی را نیز ایجاد میمانند پولشو

، شش عامل اصلی وجود دارد که در فراهم کردن یک محیط ایده آل برای پولشویی نقش دارد: نقذش آن بر فعالیتهای اقتصادی

وی، فرهنذگ پنهذان کذاری شذرکت، ترازنامذه قذ با، مشتریهای قدرتمند  خصوصی به عنوان وکالت برای مشتریبانکهای تجاری  

  عتشرایط مرج  پنهان، فرهنگ کنترلهای بی اعتبار شرکت و ماهیت رقابت در صن

پولشویی الکترونیک عبارت است از فرایند قانونی کردن درآمدهای نامشروع و حاصل از فعالیتهای مجرمانه با استفاده از خدمات 

کانات به درآمدهای خود شکل قانونی بدهند و از آن به عنذوان یذک ابذزار انتقذال ای مجازی تا با استفاده از این امضموجود در ف

های موجود در بانکداری سنتی، و امکانات موجود در بانکداری الکترونیک و کنند  با توجه به محدودیت  وجوه غیر قانونی اسفاده

شویی ایجاد کرده است  بنابراین نیازمند اسذت تذا همچنین ظهور ارزهای دیجیتالی، بانکداری الکترونیک بستر مناسبی برای پول

یکذی از مزایذای بانکذداری وسعه داد تذا امکذان تخلذف بذه حذداقل برسذد   ای تایمنی و بازررسی کاربران و مشترکان را به گونه

رت اجذزای های مالی می باشذد کذه در صذوالکترونیک در مبارزه با پولشویی، شفافیت مبادالت و ایجاد قابلیت پیگیری تراکنش

 تواند گام مونری در مبارزه با جرائم بانکی باشد سیتماتیک می

 

 سیستم بانکیروشهای شستشوی پول در    -2-3

خدمات مالی و بانکی را با روش های الکترونیکی مدرن ارائه می دهنذد و ایذن   ،بسیاری از بانک ها به دلیل تحوالت تکنولوژیکی

های مرسوم تا حذد امکذان بذرای توسعه روش های پولشویی و ترک روشتکنیک ها و  به شستشوی پول کمک می کند تا از این  

  از جمله این روشذها مذوارد زیذر نداز نظارت بانکی و عدم امکان ردیابی مناب  غیرقانونی پول و رصد شدن استفاده کنجلوگیری  

 :است

نکی از تریش بانکها واریز می شود کذه در سراسذر تبش این روش، پول از تریش دستگاههای خودپرداز هر با  :کارتهای اعتباری  -

در شوند کذه اکثذر بانکهذا جهان گسترش یافته و به عنوان مدرن ترین روش های نقدی در فعالیت های بانکی در نظر گرفته می

 [6]  حال حاپر از هر یک از شعبه های خود کارتهای صرافی را صادر می کنند

اند از اینترنت استفاده کند تا بتواند یک بانک یذا فروشذگاه مجذازی ایجذاد کنذد، یذا ارز را هر کسی می تو :بانکداری اینترنتی  -

مذی کننذد  در ایذن "نابینذا  "بوط به پولشویی رامبادله کند یا شرکت هایی جعلی در کشورهایی ایجاد کند که »فعالیت های مر

ک مکذان بذه مکذان دیگذر بذا اسذتفاده از اینترنذت و امکانات مجازی پول بصورت آن،ین پردازش می شود که حمل و نقل از یذ

 که به راحتذی باعذث مذی  ،خاص قانونی مربوط به عملیات بانکی  پوابطهمچنین به دور از کنترل دستگاه های اجرایی دولت و  

نتذی فقذط   به ویژه اینکه بانذک هذای اینتربه جابجایی پول آسان و ایجاد امکان پولشویی شوندشود بانک های اینترنتی تبدیل  

که بذه بانذک هذای مرکذزی  باشند،ارقام مجازی نیستند که تحت کنترل قانون و قوانینی در رابطه با بانک های تجاری معمولی 

 [ 7]انکی خود را کنترل و محدود کنند  وجود فعالیت های بو تحلف بانکی،   شفافیتاختیار می دهند به دلیل عدم  

چشمگیر جهان ارتباتات الکترونیکی، خدمات بانکی الکترونیکی مدرن بذه شذدت در خدمات بانکی الکترونیکی: پس از توسعه  -

مانند انتقال وجوه الکترونیکی، پرداخذت ام؛ اجرای عملیات پولشویی استفاده می شود، به خصوص در دو مرحله جایگياری و ادغ 
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بدیل شد و آن را به یک پدیده جهذانی فراتذر از ، در جایی که این امر به رایج ترین و آسان ترین راه برای انجام پولشویی تقبض

 [ 9و   8ین المللی برای مبارزه با آن شد ]مرزهای یک کشور تبدیل کرد و خواستار ت،ش های هماهنگ ب

هایی است که در پولشویی به کار می رود، به دلیذل عذدم یکی از مدرن ترین روش:  MoneyElectronic -نیکیپول الکترو-

  بذه دلیذل آوردبستر الزم برای پولشویی را فراهم مذی ،با معیارهای بانکی، سرعت حرکت آن، و عدم رعایت آن امکان ردیابی آن

، جایی که وجوه ممکن است آزادانه و بدون موان  و یا بدون مراجعذه بذه سنتیفیزیکی خاص و مؤنر به معنای عدم وجود فضای 

ا خارج از مقامات نظارت بانکی قرار دهد  ع،وه بر این، پول الکترونیکذی خدمات بانک ها و واسطه های مالی منتقل شود و آن ر

ن امر مستلزم وجذود یذک حمایذت قذانونی مشمول معیارهای پول قانونی تحمیل شده به کشورهای صادرکننده نخواهد بود و ای

یذا   تبذدیل قذرار مذی دهذداجباری مناس  با ارزش پول صادر شده است و این پول را بدون هیچ کنترلذی در معذرص صذدور و 

که منجر به رشد این نوع مبادالت بدون قوانین و نظارت سیسذتمی  معیارهای قانونی خاص و خارج از ص،حیت بانکهای مرکزی

 شود می

 

 تشخیص پولشویی   -3-3

پذول  برخی از اقدامات با هدم کنترل حرکت وجوه را برای کشف عملیات مشکوک شستشویبرای تشخیص پولشویی می توان  

 شامل: که  کردبررسی 

عملیذات  -؛ کنترل صندوق های اعتمذاد -؛ کنترل نقل و انتقاالت-؛ کنترل معام،ت نقدی-؛ با حجم باالکنترل معام،ت مالی    -

کنتذرل حسذابهای  -؛ کنتذرل عملیذات اعتبذاری -؛ هذابانذککنترل اعتبار نامه برای انتقال وجه بین -؛  مالی تجارت الکترونیکی

 کنترل معام،ت بانکی و مالی بین المللی -؛ جاری

 

 نتیجه گیری  -4

، آموزش کارمندان بانک )به عنوان یکی از سازمانهای اجرایی(، نقش مؤنری در توسعه ، بدون شکبه منظور بهبود وپعیت فعلی

از ایذن رو الزم اسذت    دارد  رامبارزه با پولشذویی  مبارزه با پولشویی و تأمین اعتبار ادبیات تروریسم و اجرای کارآمدتر و سریعتر  

بانکذداری  دسترسذی بذه خذدمات   زشی را به نبذت برسذاندجلسات آموزشی را برای کارمندان تشکیل داده و این دوره های آمو

باشد  خدمات الکترونیکی شذفافیت ای برخوردار و مستقل از محل مشتری میسری  بوده و از قابلیت دسترسی لحظه  الکترونیک

و در صورت اجرای سیتماتیک باعث افزایش قابلیذت ردیذابی منذاب  بانکها    تواند منجر به رقابت بیشتر میانده و میرا افزایش دا

  همچنین یکی از مهمترین مزیتهای این سیسذتم تواند به عنوان راه کاری در مبارزه با پولشویی استفاده شودکه می  گرددپولی  

کی برای مشتریان را افذزایش ذ در بازارهای جدید امکانات دسترسی به خدمات بانهای بانکی است که از تریش نفوکاهش هزینه

آیذد با فرصتهای جدید فعالیت و مناف  حاصل از بانکداری الکترونیکی ریسکهای مختلفی نیز بوجود می  دهد  برای مشتریان،می

رفته و در جهت مقابله بذا آن راهکارهذای مناسذ  مقامات نظارتی و مقرراتی مورد توجه قرار گ سوی  مدیریت بانک و  که باید از

 اذ گردد اتخ

هوش تجاری در صنعت بانکداری دانشی است که با بهره مندی از ابزارهای نوین داده کاوی، مدیران صنعت بانکذداری کشذور را 

دیران بذانکی، از قادر به نظارت، پایش و ارتقای خدمات مدرن مالی و بانکی می کنذد  از سذوی دیگذر، ارتقذای سذط  دانذش مذ

توانمدسازی دانش، نه تنها یک نیاز درون سازمانی در عصر حاپذر اسذت، بلکذه یذک الذزام   پردازش آماری ات،عات به مدیریت
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معذام،ت فرامذرزی بایذد ورای سذط  موجذود   های معام،تی اندک و تسذهیل فعالیتهذا،بعلت هزینه   علمی نیز به شمار می آید

میم یابد  مسئله اصلی در مورد ناظرین بذانکی ایذن نک گسترش یافته و به پوشش افراد غیر مقیم نیز تعفعالیتهایی نظیر تلفن با

توانند نظارت مؤنر بر عملیات بانکی در بازارهای خودشان اعمال نمایند در شرایطی که خدمات بذانکی بذرای است که چگونه می

ه یذک بانذک اجذازه بازارهای خارجی هنگامی کذ  توانند برنه ناظرین میگردد و یا اینکه چگوافراد خارج از کشور نیز دریافت می

ای که نظارت کنندگان با ترین و جدیدترین جنبهنظارت مؤنر داشته باشند  یکی از قابل توجه  گیرد،تأسیس خود را از داخل می

 باشد اند اتکای خدمات بانکدار الکترونیکی به تکنولوژی باال میه شدهجآن موا

 

 پیشنهادات  -5

بایستی اقداماتی را در جهت ارتقاء  دولت می اجتماعی در گسترش بانکداری الکترونیکی، -فرهنگینیر زیاد مشک،ت اباتوجه به ت

های عمومی به منظور آشنایی هرچه بیشتر مردم با بانکداری الکترونیکی و مزایای آن فرهنگ عمومی مشتریان از تریش رسانه

افراانجام دهد  از ترفی   الکترونیکی امور بانکی میدولت برای حل مشکل عدم دسترسی کافی  با  د به رایانه برای انجام  تواند 

 اعطای وام بدون بهره و ارزان قیمت از تریش خود بانکها، اشخاص حقیقی و حقوقی را به خریدن رایانه تشویش نماید   

ت به  توجه  مشتریاابا  اعتماد  عدم  و  امنیتی  مشک،ت  زیاد  اتخاذ  نیر  الکترونیکی،  بانکداری  گسترش  در  و  ن  امنیتی  تدابیر 

ها  روی بانکداری الکترونیکی کاهش دهد  این سیاست  تواند خطرات حم،ت درونی و بیرونی را برسیاستهای امنیتی الزم می

 کند  امنیتی را بیان می افزارهای توجه مدیریت به پشتیبانی از ات،عات و ایجاد توسعه در نظام امنیتی بانکها و توسعه نرم

تأنی به  توجه  الکترونیکی،با  بانکداری  گسترش  در  مشتریان  اعتماد  عدم  مشک،ت  زیاد  جهت   ر  در  را  اقداماتی  بایستی  دولت 

گسترش بیمه بانکداری الکترونیکی از تریش تبلیغات الزم و نیز ارائه تسهی،ت الزم به بیمه گران، انجام دهد و از این تریش  

سازی و ایجاد اتمینان برای نکته حائز اهمین ایمنداری الکترونیکی گردد   بانک  ازینان بیشتر مردم در جهت استفاده  باعث اتم

مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک و از ترقی دیگر فراهم کردن زیر ساختهای الزم برای شفافیت و جلوگیری از جرائم  

 باشد  بانکی می 

م زیاد  تأنیر  به  سیستمنظر  به  مربوط  گسشک،ت  در  مدیریتی  بانکهای  نوآوری  ترش  اهمیت  و  الکترونیکی  در داری  تحول  و 

ای ترح ریزی سیستمهای بانکی برای گسترش بانکداری الکترونیکی، بایستی سیستمهای تشویقی و رتبه بندی مدیران به گونه

 داری الکترونیکی متمایل شوند   شود که مدیران به تحول گرایی و گسترش فناوری روز در سیستم بانک

کرد استقبومی  نیاز  مورد  ابزارهای  و  فرهنگ  پدیدهرن  این  ) ار  تکنولوژی  با   ها  جزء  تکنولوژی  قبیل  این  اینکه  به  های توجه 

از مضرات یک پدیده غیر های مورد نیاز جهت بومیباشد الزم است تا برنامهوارداتی می سازی آن تهیه و اجرا گردد تا بتوان 

 نمود (  های جامعه پیش گیری متجانس با سایر بخش
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