




تحوالت بیرونی

تحول در مفاهیم بانکداري•

تحول در فناوري ها•

وضعیت بین المللی•

نیازمندیهاي  

درونی

مهار تورم و نقدینگی•

نظارت موثر بر نظام •

پولی

مبارزه با فساد•

دیدگاه      

کلی نگر

نقش هاي جدید •

بانک مرکزي

بازبینی فرایندها•



آنچه بانک 

مرکزي باید 

باشد

آنچه نظام 

بانکی باید 

باشد

تحول در  

نظام پولی 

کشور

بانک مرکزي 1400نقشه راه 



حداکثر  

بهره گیري از 

استانداردها و 

الگوهاي روز

تجمیع کلیه  

نیازهاي  

بانکداري مرکزي

نگاه همه جانبه و 

حفظ جامعیت  

نگرش به  

فناوري هاي نوین  

دنیا

o  زیرساخت بازار مالی)FMI(
o بازل
o تکنیک هاي تجزیه و تحلیل:

 دلفی ،PEST  وAffinity

o ساختار درون سازمانی
o شبکه بانکی کشور
o   ارتباطات با شرکت هـا و

سازمان هاي مرتبط با بانک 
: مرکزي
  خزانه داري کل کشور
  گمرك
  بورس اوراق بهادار
  مخابرات
...

o   هوشمندي کسب و کار
)BI(
o  انباره داده ها)DW(
o پرداخت سیار

o رویه ها و فرآیندها
o نقش و شرح وظایف
o قوانین و مقررات
o حوزه هاي کسب و کار:

   سامانه هاي پرداخـت و
تسویه

  نظارت

  ...  



استقرار حاکمیت مطلوب

سیاست هاي پولی و ارزي•

ثبات مالی و نظارت•

نظام هاي پرداخت•

توسعه و تمرکز بر روي فعالیتهاي محوري بانک مرکزي

سازماندهی و ساختاردهی مجدد با بهره گیري از فناوري اطالعات



کارکردهاي متعارف بانک مرکزي

چارچوب ها و الزامات قانونی و حقوقی

تمهیدات تصمیم سازي

روابط کاري با سایر قوا

منابع بانک مرکزي

پاسخگویی و شفافیت

مدیریت ریسک

ساختار مدیریت و انتصابات



توسعه و تمرکز بر روي فعالیتهاي محوري بانک مرکزي•

سیاستهاي پولی و ارزي

ثبات مالی و نظارت

نظامهاي پرداخت

سیاست هاي پولی و ارزي

انباره داده براي تصمیمات پولی
بازارهاي بین بانکی

(OMO)عملیات بازار باز 
سیستم تخصیص منابع ارزي

مدیریت تاثیرات متقابل سیاستهاي پولی و ارزي
سرمایه گذاري از طریق صندوق ثروت حاکمیتی  

(SWF)

ثبات مالی و نظارت

انباره داده ها براي نظارت یکپارچه
نظارت مبتنی بر ریسک

یکپارچه سازي قوانین و مقررات
مطابقت با استانداردهاي بین المللی نظیر مصوبات 

بازل

نظام هاي پرداخت

BIS FMIمطابقت با استانداردهاي بین المللی نظیر 
یکپارچه سازي تمام ابزارهاي پرداخت اعم از اسکناس و مسکوك



سازماندهی و ساختاردهی مجدد•

تدریجی رویکرد با ساختار و سازمان تعدیل و جرح  

گذار دوران ساختار و سازمان از حرکت

بانک محوري کارکردهاي بر تمرکز با نهایی ساختار و سازمان استقرار 
مرکزي



تحلیل وضع موجود: گام اول تهیه نقشه 

(benchmarking)مطالعه تطبیقی  :گام دوم تهیه نقشه 

(gap analysis)تحلیل شکاف  :گام سوم تهیه نقشه 

تعیین راهبردها و اقدامات اجرایی :گام چهارم تهیه نقشه 

تعیین و الویت بندي پروژه ها و تهیه نقشه راه: گام پنجم تهیه نقشه 

توصیف سازمان اجراي طرح: گام ششم تهیه نقشه 

تهیه طرح اجراي مرحله به مرحله برنامه: گام اول اجراي نقشه 
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.آنچه که بانک مرکزي باید انجام دهد و آنچه که نباید انجام دهد باید تبیین شود

.مقررات، قواعد و دستورالعمل ها باید به صورت سیستمی قابل توصیف باشند

.  براي مجموعه مقررات نظام پولی باید سامانه هاي اطالعاتی متناظر با آن توسعه یابند

.تصمیم گیري، نظارت و توسعه باید بر مبناي داده ها و اطالعات عینی صورت پذیرند







نظارت و ثبات مالی

سیاست پولی

پرپاسازي  
نقشه راه

سرویس هاي بانکی
سرویس هاي پشتیبانی

فناوري اطالعات

سیستم هاي پرداخت
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همتم بدرقه راه کن اي طایر قدس 
   

که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

 



   

شکیبایی تان را سپاسگزارم

 


