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 :خالغٍ مطبلت
 

I  . اوگیشضیمفًُم اغالح ي اجزا ي ػملیبت در وظبم ثبسار؛ سبسگبری، مبوذگبری، وظبم ،
 ايلًیت ثىذی

II . ،ٍتحلیل َبػلیتثخص پًلی ي مبلی ي ثخص ياقؼی؛ راثط ، 

III .(سزکًة)َب  يضؼیت ثخص پًلی ي مبلی کطًر؛ اوذاسٌ، يیضگی 

IV .وظبم پًلی ي مبلی ي ثجبت اقتػبدی 

V   .ریطٍ یبثی مطکالت ثخص پًلی ي مبلی کطًر؛ سبختبرَب، مبمًریت، قًاویه، اثشارَب 

VI . وقطٍ ضزيع، مزحلٍ گذار، َذف )وظبم ثُیىٍ پًلی ي مبلی؛ ثُتزیه ومًوٍ َب، طزاحی
 (  متحزک

VII . ػىبغز ػمذٌ اغالح وظبم پًلی ي مبلی کطًر 

VIII .ايلًیت ثىذی اغالحبت 

IX .ٍگیزی جمؼجىذی ي وتیج 
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I  .                                    مفًُم اصالح. 
 

-I1  .قبثلیت اجزا ي ػملیبتی ضذن در وظبم ثبسار 

-I2  .  سبسگبری 

-I3  .  مبوذگبری 

-I4  .وظبم اوگیشضی 
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II  .بخش پًلی ي مالی ي بخش ياقعی 
 

-II1    .تًسؼٍ ثخص مبلی ي تًسؼٍ ثخص ياقؼی 
 

-II 2  . راثطٍ ػلّی ثیه تًسؼٍ مبلی 

 ي تًسؼٍ اقتػبدی              

-II 3  . تًسؼٍ وُبدی ي ثخص مبلی 
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III  .   1390يضعیت بخش پًلی ي مالی کشًر؛ اوذازٌ، يیژگی َا                . 
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َا شاخص ایران جىًبی کرٌ برزیل ترکیٍ  
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 GDPارسش ثبسار ثٍ 

، مؼبملٍ سُبم ثٍ وسجت گزدش
 ارسش ثبسار

 ثبسار سزمبیٍ

 ضزکت َبی ثیمٍ

 وظبم پزداخت ي تسًیٍ

َبی   سبیز سیزثخص
 مبلی

در پًضص وظبم 
 ثبوکی

در پًضص ثبسار 
 سزمبیٍ

 وبخبلع داخلی  تًلیذ میلیبرد دالر 490 1116 2477 774

 ثبوک جُبوی: مبخذ



 
III  .          يضعیت بخش پًلی ي مالی کشًر؛ اوذازٌ، يیژگی َا. 

 

 يیضگی َبی سزکًة مبلی  
 تًرم ثبال•

 وزخ ثلىذمذت ثبال ي ضکبف وزخ•

 اثز اسدحبم ي مذاخالت يسیغ ديلت•

 وبَىجبری در مػبرف يجًٌ•

 ضزيرت آسادسبسی  

 ػذم قزیىگی اطالػبت، اوتخبة غلط، سیبن اخالقی•

 (ديلت ي ثبوک َب)َشیىٍ ثبالی راست آسمبیی •

 مقزرات، قزارداد، فیػلٍ ي مػبلحٍ•

 
6 



 
IV  .                وظام پًلی ي مالی ي ثبات اقتصادی. 

 

 تغییز مستمز مبمًریت َب•

 ایجبدوُبدَبی جذیذ ي پیذایص ثبسارَبی جذیذ•

 وقذیىگی ي سالمت ثخص مبلی•

 وظبرت، پبیص، آسادسبسی، تؼییه تکلیف •

 (اوحالل، ادغبم، تػزف، ثبسسبسی، يرضکستگی)    
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V  .               ریشٍ یابی مشکالت بخش پًلی. 
 

 (مبلکیت ، مذیزیت)سبختبر •

 مبمًریت •

 قًاویه•

 اثشارَب•
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VI  .                   وظام بُیىٍ پًلی ي مالی. 
 

 وقطٍ ضزيع، مزاحل گذار، َذف متحزک•

 ثُتزیه ومًوٍ َب•

 ضکبف َبی ػمذٌ•

 ثبسار ثذَی َبی ديلت–

 مًسسبت جذیذ–

 ياکبيی ي صرف وگزی در مبمًریت َب–
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VII  . عىاصر عمذٌ اصالح پًلی ي مالی 
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 سبختبر وظبم پًلی ي مبلی

 َیئت ثبسارَبی پًلی ي مبلی

 يسارت امًر اقتػبدی ي دارایی

کمیسیًن ايراق ي  ضًرایؼبلی ثیمٍ
 مؼبمالت

 ثبسار ثذَی َبی ديلت 

 ايراق ديلت ثذَی َبی ديلت

 سبیز ضُزداری َب ديلت مزکشی

 ثبوک مزکشی

ثبوک َبی سپزدٌ  
 پذیز

سبیز مًسسبت اػتجبری  
 غیزثبوکی  
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سبختبر وظبم مبلی 
 کطًر

 ضًرای پًل ي اػتجبر ثبوک مزکشی يسارت امًر اقتػبدی ي دارایی

 مًسسبت اػتجبری غیزثبوکی  ثبوکُبی سپزدٌ پذیز کمیسیًن ايراق ي مؼبمالت ضًرایؼبلی ثیمٍ

 ثبوکُبی تجبری
ثبوکُبی 
 تخػػی

 ثبوکُبی  
 تجبری ملی

 ثبوکُبی  
 محلی

ضؼت ثبوکُبی  
 خبرجی

 ثبوک  
 تًسؼٍ غىؼتی

ثبوک  
 کطبيرسی

 ثبوک مسکه

ثبوک تًسؼٍ  
 غبدرات

ثبوکُبی  
 استبن

مًسسبت   ای ثبوکُبی تًسؼٍ
 ای تًسؼٍ

 مًسسبت سزمبیٍ گذاری

مًسسبت مبلی ي 
 سزمبیٍ گذاری

 ثبوکُبی ثبسرگبوی
Merchant 

مًسسبت پس  
 اوذاس

غىذيقُبی 
 امبوی

مًسسبت مبلی ي پس  
 اوذاس

اتحبدیٍ َبی  
 اػتجبری

مًسسبت مبلی ي 
 اػتجبری ديجبوجٍ

 پست ثبوک

 مًسسبت ثیمٍ ػمز

ضزکتُبی 
 ثیمٍ

 ػمز  

ضزکتُبی ثیمٍ  
 ػمز خبرجی

ضزکتُبی ثیمٍ  
 ػمز پست

 مًسسبت ي ضزکتُبی ثیمٍ

 ثیمٍ ػمز  

 ثیمٍ غیز ػمز 

 ثبسار ايراق ي سُبم

 ثبسار ايراق ثُبدار َیئت مطبيرٌ ايراق

گذاری  ضزکتُبی سزمبیٍ
 امیه در سُبم

مًسسبت تبمیه  
 مبلی سُبم

 ضزکتُبی سُبم

 کبال

ايراق  
 ديلت

 ارس

 سُبم

 سبیز وُبدَبی مبلی

 غىذيقُبی ضمبوت

غىذيقُبی يیضٌ مبوىذ غىذيق مؼبدن ي  
 فلشات

  leasingضزکتُبی 
  Venture Capitalضزکتُبی 

 ضزکتُبی ثیمٍ غیز ػمز 
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 اقذامبت ي اغالحبت

ثبسار پًل ي 
مجبدلٍ ي ثبوک 

 مزکشی

ثبسار ايراق 
 ديلت

خذمبت وظبم  
ثبوکی ي 

 اضخبظ َذف

ثذَی 
ضزکت َب ي 
 ثبسار سُبم

ايراق مطتقٍ  
ثبسار رَىی ي 

ABS 

 ثبسار محػًالت
 طزاحی اثشارَب•

 غذير ايلیٍ•

 مقزرات دستزسی•

 مقزرات مؼبمالت ي تسًیٍ•

 در سمیىٍ احتزاس اس ریسک
 وظبرت احتیبطی•

 پبیص مستمز ي وظبم پبیص احتیبطی خزد ي کالن•

 کىتزل ریسک در وظبم پزداخت ي تسًیٍ•

 سیبست َبی کالن ي ثخطی•

 در سمیىٍ سیزسبخت وظبم
   ضفبفیت ي استبوذارَبی حسبثذاری، کىتزل َبی داخلی ي •

 حبکمیت ضزکتی
 حقًق مبلکیت•
ٌ مذتتبمیه •  وقذیىگی کًتب

مقزرات وبظز ثز تجذیذ سزمبیٍ، تجذیذ سبختبر،  
 تػزف ي ادغبم ي يرضکستگی

ٍ ای   مقزرات وبظز ثز جزیبوبت سزمبی
 يريد سزمبیٍ؛ اثشارَب ي ثخص َب•

 خزيج سزمبیٍ؛ اثشارَب ي ثخص َب•

 فرآیند اصالح نظام مالی کشور



 

VIII  .                 ايلًیت بىذی اصالحات. 
 

 تطکیل َیئت ثبسارَبی مبلی ي پًلی•

ثبوک، ثبسار ايراق، ثبسار ثذَی َبی ديلت، )سبختبرَب •

 (ثبسارَبی ارسی

 (وظبم ثبوکی ي مًسسبت اػتجبری غیزثبوکی)مبمًریت َب •

 قبوًن ي مقزرات ي اجزا•

 اثشارَب•
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IX  .                   جمعبىذی ي وتیجٍ گیری. 
 

 تًسؼٍ پًلی ي مبلی ثؼىًان امزی ضزيری•

 آسادسبسی تذریجی•

 تذيیه الگًی ثُیىٍ•

 ضىبسبیی ضکبف َب ي وبَىجبری َب•

 تذيیه ثزوبمٍ اغالح•
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 ثب تطکز

15 


