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هاي توليدي،  تأمين منابع مالي الزم براي فعاليتدهنده خدمات مالي، با  ها و مؤسسات ارائه بانك

خدماتي و بازرگاني و ارائه خدمات گسترده مالي، نقش بسيار مهم و مؤثري را در پيشرفت و توسعه اقتصادي 

پردازيم، به نيروهاي  بنابر اين شايسته است، هنگامي كه به مطالعه صنعت بانكداري مي. كنند هر كشور ايفا مي

 .دهند توجه كنيم مام بخش خدمات مالي را تغيير شكل ميپر قدرتي كه ت

امروزه، ضرورت دارد به جاي آنكه فقط بر بانك و بانكداري تمركز كنيم، به صورت مداوم توجه خود را 

ممكن است نكات بسيار صورت  تر خدمات مالي معطوف نماييم؛ چون در غير اين به يك صنعت بسيار گسترده

 .صنعت از دست بدهيممهم را در مطالعه اين 

ها را بسيار گسترده  هاي مالي در قالب هلدينگ، دامنه خدمات مالي بانك ايجاد و توسعه گروه

ها، افزون بر ارائه خدمات سنتي و متداول بانكي، خدمات متنوع  امروزه بانك. كرده استو متنوع 

هاي  اق بهادار، صندوقديگري مانند بيمه، ليزينگ، تأمين سرمايه، صرافي، كارگزاري بورس اور

اين . دهند ئه مياگذاري مشترك، خدمات كارت و بسياري ديگر از خدمات مالي را ار سرمايه

هاي بزرگ خدمات مالي  ها را به فروشگاه گستردگي و تنوع خدمات مالي در حدي است كه بانك

 .تبديل ساخته است

ارائه دهنده خدمات مالي با آن ها و مؤسسات  گرايي، پديده، ديگري است كه بانك ادغام و هم

ها و مؤسسات مالي غيربانكي كوچك براي تقويت بنيه مالي،  در جهان امروز، بانك. روبه رو هستند

ها و مؤسسات مالي  شوند در بانك گيري از قصور و ورشكستگي و افزايش كارآيي، مجبور مي پيش

 .تر ادغام شوند بزرگ

شود و رقابت بسيار دشوار و  اي روزافزون، جهاني مي گونه صنعت بانكداري و خدمات مالي، به

وجود  از سوي ديگر، پديده جهاني شدن اين صنعت، اين امكان را به. كند اي را تجربه مي فشرده

ويژه  هاي بزرگ اقتصادي، به كه امواج تغييرات و تحوالت سياسي و اقتصادي كشورها و قطب آورد مي

ت كشورهاي ديگر را فرا گيرد و در وضعيت اقتصادي و بازارهاي هاي مالي و اقتصادي، به سرع بحران

 .ها اثر گذارد مالي آن

انگيز فناوري اطالعات، امكان ارائه خدمات بانكي از  هاي شگفت انقالب تكنولوژيكي و پيشرفت

هاي بدهي و اعتباري و  هاي فروش، انواع كارت هاي خودپرداز الكترونيكي، پايانه طريق دستگاه

هاي كاغذي نيز جاي خود را به  ، تلفن همراه و اينترنت را فراهم ساخته است؛ حتي چكهوشمند

دهند و به تدريج بانكداري مجازي جايگزين بانكداري شعبه محور  هاي تصويري الكترونيكي مي چك

 .خواهدشد

ت ها و مؤسسات مالي نيز در چند دهه اخير بسيار پيشرف ابزارهاي مالي مورد استفاده در بانك

ها  تري را براي بانك ها و معامالت مالي گسترده انواع ابزارهاي مشتقه مالي، امكان فعاليت. كرده است

 .و مؤسسات خدمات مالي فراهم ساخته است

هاي بانكداري الكترونيكي و گستردگي و تنوع خدمات بانكي و ابزارهاي  ، پيشرفتها ادغام

ها شده و از سوي  ي و فرآيندهاي عملياتي بانكمالي، از يك سو موجب پيچيدگي ساختار سازمان



 

 

تر از سوي  يقتر و دق رو ساخته است كه نظارت بيش هاي متعدد روبه ها و چالش مؤسسات را با ريسك

  .سازد ميبانك مركزي را ضروري 

مجموعه عوامل ذكر شده در باال، همگي حكايت از آن دارد كه امروزه مديريت و اداره مؤثر 

هاي مديريتي  ك يا مؤسسه ارائه دهنده خدمات مالي، نياز به دانش روز بانكداري و مهارتيك بان

هايي است كه دانش بانكداري  از جمله معدود كتاب» مديريت بانك و خدمات بانكي«كتاب . دارد

ثر يك ها را در اداره مؤ دهد و آن ها و مؤسسات مالي و اعتباري قرار مي نوين را در اختيار مديران بانك

  .دهد بانك ياري مي

مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران، به منظور توسعه دانش بانكداري در كشور، پيوسته 

كوشش كرده است كه در كنار آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص براي نظام بانكي كشور ،با 

هاي علمي و  كتاباستفاده از اساتيد و پژوهشگران شايسته و با تجربه، نسبت به ترجمه و تأليف 

هاي مختلف بانكداري، اقتصاد، مالي و مديريت اقدام نمايد و در اين راستا تاكنون  كاربردي در زمينه

  .هاي متعددي را منتشر كرده است كتاب

كه » هاجينز. سيلويا سي«و » راس. پيتر اس«نوشته » مديريت بانك و خدمات مالي«كتاب 

هاي علمي و كاربردي است كه  اينك ترجمه آن را در پيش روي داريد، يكي از معتبرترين كتاب

هاي صاحب نام جهان مورد استفاده  تاكنون چندين بار تجديدنظر و تجديد چاپ شده و در دانشگاه

  . قرار گرفته است
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