
 مجموعه قوانين و مقررات نظام پولي و بانكي كشور

انداز بيست ساله خود گامي بلند براي ترسيم  جمهوري اسالمي ايران با تدوين سند چشم

وضعيت و جايگاه بلندمدت خود برداشته است. دستيابي به اهداف متعالي مطرح در سند 

هاي  هاي راهبردي و اجرايي در قالب برنامه مذكور، نيازمند تدوين، اجرا، تكميل و اصالح برنامه

 اشد. ب پنج ساله مي

باشد، اين  انداز مي برنامه پنجم توسعه، دومين برنامه پنجساله كشور در قالب سند چشم

 21/10/1387موضوع ابالغيه مورخ م توسعه هاى كلى برنامه پنج سياستبرنامه بر اساس 

 شكل يافته است. رهبر معظم انقالب

تصويب  30/10/1389مورخ در ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران نون برنامه پنجقا

جهت اجرا ابالغ شده است. با گذشت نزديك به سه سال از  10/11/1389نهايي و در مورخه 

ابالغ اين قانون، قوانين و مقررات بسياري پيرامون مواد مرتبط با نظام پولي و بانكي توسط 

 و... تهيه و به مرحله اجرا گذاشته شده است. و اعتبار  اي پولوزيران، شور هيئت

با توجه به تاثيرات فراوان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بر قوانين حاكم حوزه پولي و 

ايان بانكي از يك سو و ماهيت موقتي قوانين برنامه از سوي ديگر، الزم به ذكر است پس از پ

مهلت حاكميت قانون برنامه پنجساله پنحم توسعه، متون قانوني قبلي حاكميت خود را بازيابي 

 خواهند نمود.  

نظران كشور به مجموعه منسجمي از قوانين،  آگاهي و دسترسي مديران، كارشناسان و صاحب

برنامه پنجم توسعه ضروري بوده و  در بانكيپولي و هاي نظام  مقررات و ضوابط ناظر بر مأموريت

ها و دانش انباشته در كشور، كاهش خطاهاي  ساز استفاده از توانمندي بندي آنها زمينهطبقه

هاي كشور و ارتقاء بخش غير دولتي شامل  گيري و استفاده حداكثري از تمامي ظرفيتتصميم

 گردد.و عمومي مي خصوصي، تعاوني



اي جديد و بازنگري شده از ز اين رو نظام بانكي كشور بر آن شد تا نسبت به تهيه مجموعها

 مستندات مربوطه اقدام نمايد.

ريزان كشور در اين راستا با توجه به تخصصي بودن موضوع و عدم آشنايي بسياري از برنامه

-نامهمصوبات و آيين اي كامل مشتمل بر قوانين،با اين مقوله احساس نياز گرديد كه مجموعه

 هاي اجرايي و مستندات مربوطه با آخرين اصالحات تدوين و تنقيح گردد.

 شرح ذيل تنظيم گرديده است... مجموعه حاضر در هفت بخش به
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