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چکیده
هـاي زیـاد در مـدیریت ریسـک نقـدینگی،      پس از بحران مالی اخیر به دلیـل وجـود شـکاف   

اي که بخش قابـل تـوجهی از   ، به گونهها اهمیت بیشتري یافتهک در بانکاین ریسمدیریت
المللی همچون کمیته بـال بـر آن تمرکـز پیـدا کـرده اسـت و در       رهنمودهاي نهادهاي بین

سازي این رهنمودها، بسیاري از کشورها به تنظیم رهنمودهاي جدید مـدیریت  راستاي پیاده
رو ضروري است سـاختار مـورد انتظـار مـدیریت ریسـک      ز ایناند. اریسک نقدینگی پرداخته

هـاي ایـران کـه بایـد در چـارچوب رهنمـود مـدیریت ریسـک نقـدینگی          نقدینگی در بانک
سـازي شـود، از نظـر پوشـش     شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران پیـاده تنظیم
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ابی شود. بنابراین در ریسک نقدینگی ارزیو تأمین ابعاد جدید حوزه مدیریت هاي فوقشکاف
هـاي  این مقاله، رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران ارزیـابی و کاسـتی  

. در کنار ارزیابی و نقد این رهنمود که دقیقاً در زمان وقوع بحران مالی آن مطرح خواهد شد
سـال  اخیر و بر اساس رویکرد رهنمود کمیته بال در مدیریت ریسک نقـدینگی منتشـره در  

هـاي مقرراتـی و معرفـی ضـرورت تنظـیم      ، طراحی شده است؛ شناسایی دیگر شکاف2000
تواند بـه عنـوان گـام مـؤثري در حرکـت بـه سـمت        شده میهاي شناساییمقرراتی در حوزه

ها به سـمت  تنظیم ساختار جامع مقرراتی مناسب در مدیریت ریسک نقدینگی و سوق بانک
جراي مناسـب مـدیریت ریسـک نقـدینگی در سیسـتم بـانکی       ا،کارگیري آنها و در نهایتبه

در نظر گرفته شود.

مدیریت ریسک نقدینگی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، رهنمود هاي کلیدي: واژه
ریسک نقدینگیمدیریت 

JEL:G32 ،G21 ،G28،K20بندي طبقه
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مقدمه.1
شده در هـر  اختار مقرراتی تنظیمبر پایه سمدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی اصوالً

گیرد. ساختار مقرراتی هر کشور نیز به میزان پایبندي آن کشور بـه مقـررات   کشور شکل می
و بـه ایـن   داردیافتگی سیستم مالی بسـتگی  المللی و میزان توسعهشده در عرصه بینتنظیم

مختلـف  هـاي تحـت پوشـش در کشـورهاي     ترتیب سطح متفاوتی از مقررات داخلی و حوزه
گیرد.شکل می

،به منظور بررسی و شناسایی نحوه مدیریت ریسـک نقـدینگی در سیسـتم بـانکی ایـران     
شـده  ضروري است ابتدا نحوه مدیریت این ریسک بر پایه ساختار مقرراتی و نظـارتی تنظـیم  

براي مدیریت ریسک نقدینگی توسط بانک مرکزي بررسی شود. البتـه در ایـن زمینـه علـت     
از دیـدگاه بـانکی کـه    هابانکمناسب مدیریت ریسک نقدینگی در چهارچوبزي ریعدم پایه
کننده مدیریت ریسک نقدینگی است نیز مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت. در ایـن     نهاد اجرا

راستا ارزیابی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی نیز در ادامـه ارائـه خواهـد    
سـاختار مقرراتـی فعلـی    ياسـبی را جهـت بهبـود و ارتقـا    شد. ارزیابی این رهنمود، افـق من 

سـاختار مقرراتـی   يرود با ارتقامدیریت ریسک نقدینگی به تصویر خواهد کشید و انتظار می
مدیریت مناسـبی در عرصـه ریسـک نقـدینگی در     چهارچوبهاي مقرراتی، و پرشدن شکاف

سازي و اجرا شود.سیستم بانکی پیاده

قدینگی در سیستم بانکی ایراننحوه مدیریت ریسک ن.2
به منظور ارزیابی دقیق نحوه مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران، این مسـأله را  

کننـده مـدیریت   نهاد اجرادهیم. ابتدا طرف سیستم بانکی کهاز دو بعد مورد بررسی قرار می
کننـده بـر   ارتگذار و نظـ ریسک نقدینگی است و سپس طرف بانک مرکزي که نهاد مقررات

گیرد.مورد توجه قرار میباشدمیاجراي مدیریت ریسک نقدینگی 
همچنـان بخـش مـدیریت    هـا بانـک در ارتباط با سیستم بانکی شایان ذکر است بیشـتر  

در ایـن  از آنجـا کـه  اند. در حقیقتساختار خود تنظیم نکردهچهارچوبریسک فعالی را در 
تواننـد بـه سـرعت وارد    نیز نمـی هابانکنداریم،ور زمینه کارشناسان برجسته زیادي در کش
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شده در سـاختار سـازمانی   بخش مدیریت ریسک طراحی،عمل شوند و حتی در برخی موارد
، در حدي ابتدایی صرفاً در حال آموزش و انجام مطالعات اولیه است.هابانک

سـازي  صرفاً پیـاده مدت خود هاي بلندها در پروژهعالوه بر این، از آنجا که بیشتر بانک
نامـه نیـز بـه مـدیریت ریسـک      را مد نظر قرار داده بودند و در این توافـق 2نامه بالتوافق

هـاي اعتبـاري، بـازار و عملیـاتی بـود،      نقدینگی توجهی نشده و صرفاً متمرکز بـر ریسـک  
ه ها نیز مدیریت ریسک نقدینگی در ابعاد مورد انتظار را در دستور کار خود قرار نـداد بانک

، بـر مـدیریت ریسـک    2نامـه بـال  هاي مـورد توجـه در توافـق   بودند. همچنین بین ریسک
بندي اعتباري را در اولویت هاي رتبهسازي سیستماعتباري متمرکز شده و طراحی و پیاده

کاري خود قرار داده بودند.
، 2007تر در ایران نیز همانند رویکرد جهانی قبل از وقوع بحران مالی سالبه بیان دقیق

گرفت، این مقولـه از دیـد   که توجه چندانی به مدیریت مناسب ریسک نقدینگی صورت نمی
در دیگر کشـورها، بسـیاري از ابعـاد مـدیریت     با این حال،مدیران بانکی نادیده انگاشته شد. 

دهنـده  بـیش پوشـش  در حـدي کمـا  البتـه شـد،  ها دنبال مـی ریسک نقدینگی توسط بانک
در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی. به عبارتی 2000میته بال در سال شده کرهنمود تنظیم

هـاي  هـاي اسـترس نقـدینگی و برنامـه    هاي نقدینگی، آزمـون دیگر، شکاف نقدینگی، نسبت
.هاي فراوانسازي شده بودند ولی با کاستیکشورها پیادهتأمین مالی اقتضایی در بسیاري از

تـرین روش محاسـبه   هاي نقدینگی که سـاده تاین در حالی است که در ایران حتی نسب
،شود. در حقیقـت گزارش نمیهابانکهاي مالی ها و گزارشریسک نقدینگی است در صورت

پـذیري  بر حسب محاسبه انواع مختلف ریسک و نمایش مقدار خطرهابانکهاي مالی گزارش
پـذیري  ه و گزارش خطردر محاسبهابانکرو شود. از اینبانک در قبال آن ریسک تنظیم نمی

باشند.با الزامی مواجه نمیریسک نقدینگی خود
گذاري و نظـارت بـر ریسـک نقـدینگی از طـرف بانـک       در طرف مقابل در حیطه مقررات

مرکزي جمهوري اسالمی ایران نیز مقـررات جـامعی در زمینـه مـدیریت ریسـک نقـدینگی       
ي هابانکبه » ریسک نقدینگیرهنمود مدیریت «طراحی نشده است. در حقیقت صرف ابالغ 

1386بانـک و مؤسسـه اعتبـاري توسـعه در سـال      دولتی، شرکت دولتـی پسـت  دولتی، غیر
سازي ساختار مناسب مـدیریت ریسـک نقـدینگی را در سیسـتم بـانکی      تواند الزام پیادهنمی

کشور به تصویر بکشد.
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م بـانکی نـه   سازي ساختار مناسب مدیریت ریسک نقـدینگی در سیسـت  در حقیقت پیاده
به عنوان ،ست؛ بلکه بانک مرکزي نیزهابانکسازي الزامات زیربنایی آن در تنها نیازمند پیاده

باید اشراف کاملی به ابعاد مختلف مدیریت این ریسک داشته باشـد  ،گذار و ناظرنهاد مقررات
بعاد مـدیریت  باشد به نحوي که بتواند کلیه امجهزاي در این زمینه کارشناسان باتجربهبهو 

گیـري، کنتـرل و   مشتمل بر ساختار حاکمیت شرکتی، نحـوه انـدازه  (هابانکاین ریسک در 
ارزیابی نماید.پایش ریسک نقدینگی) را

ز قوانین و مقـررات را جهـت   اي اهمچنین باید به پشتوانه تیم کارشناسی خود، مجموعه
بـانکی طراحـی و   نظام نگی در سازي ساختار مناسب مدیریت ریسک نقدینمودن پیادهالزامی

صرف طراحی رهنمودي کلی در زمینـه مـدیریت   ،تربانکی ابالغ نماید. به بیان دقیقنظام به 
بـه  هـا بانـک باشـد. حـداقل در ایـران کـه     ریسک نقـدینگی از کفایـت الزم برخـوردار نمـی    

ا و ، بـه رهنمودهـ  نیسـتند المللی در زمینه مـدیریت انـواع ریسـک پایبنـد     رهنمودهاي بین
نیاز است.مقررات داخلی بیشتري 

بایـد ملـزم بـه    هـا بانـک بانک مرکزي نیز در نظارت بر نحوه مدیریت ریسـک نقـدینگی   
وظـایف  بایـد در ایفـاي   ها و هم بانک مرکزي بانکهم،شود. در حقیقتبندي به مقرراتپای

هـا بانـک نیـاز  اي پیروي نمایند، هر چند در زمینه مقررات مـورد  شدهخود از مقررات تنظیم
ضرورت طراحی مقرراتـی تاکنون بانک مرکزي اندیشیده شده است اما از طرفقبالً تدابیري 

رو نحوه مدیریت ریسک در ایفاي مناسب نقش نظارتی بانک مرکزي دیده نشده است. از این
کننـده  نقدینگی در سیستم بانکی ایران در دو طرف مسأله یعنی سیستم بـانکی (نهـاد اجـرا   

گـذار و نـاظر بـر اجـراي مـدیریت      ت ریسک نقدینگی) و بانک مرکزي (نهـاد مقـررات  مدیری
سـازي سـاختار   هایی مواجه اسـت کـه منجـر بـه عـدم پیـاده      ریسک نقدینگی) با محدودیت

مناسب مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی گردیده است.
زي را بـه  شـده توسـط بانـک مرکـ    این مقاله رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی تنظـیم 

شده در حیطه مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بـانکی  عنوان تنها سند مقرراتی تنظیم
هاي موجود در حیطه مقرراتـی را بـه   ها و خألکند. ارزیابی این رهنمود، شکافارزیابی می

هایی که عالوه بر آشکارساختن نیـاز بـه تنظـیم سـند     کشاند. خألنحو بارزي به تصویر می
یدي به عنوان رهنمود مـدیریت ریسـک نقـدینگی در سیسـتم بـانکی، دیگـر       مقرراتی جد
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گذاري این ریسک و اسناد مقرراتی مورد نیـاز در ایـن   هاي موجود در حوزه مقرراتشکاف
نماید.زمینه را نیز معین می

ارزیابی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی.3
شـده توسـط بانـک    گی تنظـیم در این مقاله هر یک از مواد رهنمود مدیریت ریسـک نقـدین  
ها و یا تضـادهاي موجـود اشـاره    مرکزي نقد و موشکافی خواهد شد و در هر ماده به کاستی

و جهـت  دهدنمیهاي موجود را پوشش شود. البته ارزیابی مواد این رهنمود، کلیه شکافمی
در ،دهاي دیگر موجود در ایـن رهنمـو  تر ضروري است خألتر و جامعتنظیم رهنمودي کامل

،انـد المللی و پس از بحران مالی اخیر تنظـیم شـده  هایی که در عرصه بینمقایسه با رهنمود
نیز تحت پوشش قرار گیرند.

نه تنها در مقایسـه بـا رهنمودهـاي    مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزي،نقد رهنمود
) و 2008(کمیتـه نـاظران بـانکی اروپـا    ،)2008شده توسط کمیتـه بـال (  المللی تنظیمبین

رهنمودهایی که رویکـرد جدیـد مـدیریت ریسـک     () 2007المللی (مؤسسه تأمین مالی بین
اتشـود بلکـه بـه مطالعـ    انجـام مـی  )کشـند المللی را به تصـویر مـی  نقدینگی در عرصه بین

در حوزه رهنمودهاي داخلی کشورهاي مختلف پیش و پـس از بحـران   شدهانجامترگسترده
حوزه مطالعات فوق، از ذکر این مطالـب در ایـن   به دلیل گستردگی. داردمالی اخیر نیز اتکا 

شود و در هر مورد با توصیف رویکردهـاي فـوق، تصـویر مناسـبی از ایـن      نظر میمقاله صرف
1رهنمودها ارائه خواهد شد.

 1ماده

گـرفتن  نظرشده در مـدیریت ریسـک نقـدینگی، در   صورت کلی در رهنمودهاي تنظیمبه-1
باشـد چـون رهنمـود در سـطح کارشناسـان      مصـطلح نمـی  ،وان تعاریفبخشی تحت عن

از ایـن رهنمـود   ،تحت عنـوان تعـاریف  ،1شود ماده رو توصیه میشود. از اینتنظیم می
حذف شود.

براي مطالعه بیشتر به پروژه طراحی رهنمود جدید براي مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی -1
ایران، پژوهشکده پولی و بانکی رجوع شود. 
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راتـر از رویکـرد   )، بسـیار ف 1ــ 1شده جهت شمول رهنمود در ماده (گرفتهنظردامنه در -2
المللــی و حتــی در هــاي بــیننامــهیههــا و توصــشــده در رهنمــودکلــی در نظــر گرفتــه

باشد. براي مثال بر پایـه جـدول   شده در سطح کشورهاي مختلف میهاي تنظیمرهنمود
شود این رهنمودهـا بـر   المللی تنظیم شده است، مشاهده میکه بر اساس رویکرد بین1

هـاي  کـه بنگـاه  گـذاري متمرکزنـد  هاي سرمایهو بنگاهگذاري) (تجاري و سرمایههابانک
،باشـند. در حقیقـت  گذاري مـی ي سرمایههابانکگذاري نیز به نوعی دربرگیرنده سرمایه

و مؤسسات اعتباري است. این در حالی است کـه در  هابانکها جامعه هدف این رهنمود
این بند، مؤسسه اعتباري که رهنمود مدیریت ریسک نقـدینگی بـراي آن تعریـف شـده     

باشـد کـه بـا    هاي اعتباري مییزینگ و حتی سایر تشکلهاي لاست، دربرگیرنده شرکت
کننـد. از آنجـا   مجوز و یا تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران فعالیت مـی 

هاي لیزینگ از ساختار سازمانی و منابع اعتباري الزم جهت مدیریت ریسـک  که شرکت
روري اسـت جامعـه   باشند، ضـ نقدینگی در سطح مورد انتظار این رهنمود برخوردار نمی

تري براي رهنمود مدیریت ریسک نقـدینگی در نظـر گرفتـه شـود و بـراي      هدف معقول
دستیابی به مدیریت ریسک نقدینگی در دیگر مؤسسات تحـت نظـارت بانـک مرکـزي،     

رویکرد دیگري در نظر گرفته شود.
ي نقـد  هـا دارایـی ي نقدي، کلمه هادارایی) به جاي عبارت 1ـ4شود در ماده (توصیه می-3

ي است.تردرج شود که عبارت مصطلح
المللی در مدیریت ریسک نقدینگیمؤسسات تحت پوشش رهنمودهاي بین)1(جدول 

مؤسسات تحت پوششنهاد صادرکننده رهنمود

اي هاي با اندازه متوسط و بزرگ که ساختار پیچیدهبانککمیته بال
*دارند

گذاريهاي سرمایهو بنگاهمؤسسات اعتباريکمیته ناظران بانکی اروپا
گذاريهاي تجاري و سرمایهبانکالمللیمؤسسه تأمین مالی بین

ها برخوردار است.کارگیري در کلیه بانک* البته در رهنمود کمیته بال به این مسأله اشاره شده که رهنمود از قابلیت کاربرد و به

 2ماده
حقیقـت هـدف اصـلی از تنظـیم رهنمـود      عنوان ماده، نادرست انتخاب شده است. درـ 1
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مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت ریسک نقدینگی است و نه مـدیریت نقـدینگی. از   
رو ضروري است عنوان این ماده به اهداف مدیریت ریسک نقدینگی تغییـر نمایـد.   این

) ضروري است تغییراتـی  1ـ2شده در ماده (همچنین با توجه به تعریف نقدینگی ارائه
هاي نقد ) صورت پذیرد و به جاي عبارت نقدینگی، واژه دارایی2ـ4) و (2ـ2د (در موا

منظور شود.
ي نقد که مشتمل بر وجـه  هادارایی)، نگهداري سطح مناسبی از 2ـ2براي مثال در ماده (

مدنظر رهنمود است و نـه نگهـداري   ،باشدي قابل تبدیل به وجه نقد میهادارایینقد و سایر 
) نیـز هـدف،   2ــ 4توانایی مؤسسه اعتباري در تأمین منابع نقـد. در مـاده (  سطح مناسبی از

شـده در مقـررات داخلـی    هاي نقد در تطابق با حـدود تنظـیم  داراییتأمین سطح مناسبی از 
باشد و نه تأمین سطح مناسبی از توانایی مؤسسه اعتباري در تأمین منابع نقد در تطـابق  می

.1داخلیشده در مقرراتبا حدود تنظیم
در مـدیریت ریسـک   هـا داراییبه دلیل ضرورت توجه به مدیریت ریسک نقدشوندگی ـ 2

تر است عبارتی جهت پوشش این مسأله در این مـاده اضـافه شـود    نقدینگی، مناسب
ي نقــد در هــادارایــیشــوندگی اطمینــان از مــدیریت مناســب ریســک نقــد«ماننــد: 
) بـه نحـو   2ـ3ا عبارت مندرج در ماده (از آنجا که این عبارت در مقایسه ب». دسترس

را تحت پوشـش قـرار   هاداراییتري مفهوم مدیریت ریسک نقدشوندگی بهتر و جامع
) شود.2ـ3دهد، بهتر است این عبارت جایگزین عبارت مندرج در ماده (می

 3ماده
باشد:یند کلی مدیریت ریسک نقدینگی مشتمل بر سه مرحله زیر میافرـ1
ی مدیریت ریسک نقدینگی؛حاکمیت شرکت
گیري، پایش و کنترل ریسک نقدینگی؛شناسایی، اندازه
.افشا و ارتباط با ناظران

خود دربرگیرنده تدوین استراتژي، ایجاد سـاختار سـازمانی و سیسـتم    ،حاکمیت شرکتی
) و سیسـتم کنتـرل   3ــ 1از مـاده  ریت ریسک نقدینگی (بندهاي الف، ب، هــ اطالعاتی مدی

گیري، پـایش و کنتـرل ریسـک نقـدینگی نیـز      باشد. شناسایی، اندازه) می3ـ5ده داخلی (ما

مود مدیریت ریسک نقدینگی.رهن1هاي نقد در ماده شده از نقدینگی و داراییبر اساس تعاریف ارائه1-
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بخشـی بـه منـابع تـأمین وجـوه      ) این ماده که بر ثبـات و تنـوع  3ـ1عالوه بر بند د از ماده (
گیـري،  هـاي انـدازه  ) از این رهنمود، مشتمل بـر اتخـاذ رویـه   3ـ4(تا) 3ـ2پردازد؛ مواد (می

هـاي مختلـف بـراي مـدیریت     بینـی سـناریو  ک نقدینگی، پیشنمودن ریسمراقبت و محدود
افشا و ارتباط بـا نـاظران،   حال،گیرد. با اینرا نیز دربرمیاقتضایینقدینگی، و تدوین برنامه 

شده در این رهنمود مورد توجه قرار نگرفته است.یند مدیریت ریسک نقدینگی ترسیمادر فر
شـده از اهـداف مـدیریت ریسـک     نظـر گرفتـه  بنـدي در شود طبقهرو مشاهده میاز این

ینـدهاي  انقدینگی در این رهنمود نه تنها سلسله مراتب الزم جهت به تصویرکشیدن کلیه فر
،الزميدر زمینه پوشـش تمـامی اجـزا   بلکه1نماید،مدیریت ریسک نقدینگی را ترسیم نمی

بندي منجر به اخـالل  ههاي موجود در این طبقعالوه بر این، آشفتگی2.نیز داردهاییکاستی
شود. براي مثال برخالف دیگـر  یند منطقی مدیریت ریسک نقدینگی میادر درك مناسب فر

قرار اند، ضـرورت اسـت  ) عنوان شده3ـ1حاکمیت شرکتی که در این رهنمود در ماده (ياجزا
مربـوط بـه مرحلـه    يبندي جداگانه و پس از کلیـه اجـزا  سیستم مناسب کنترل داخلی در 

گیري، پایش و کنترل ریسک نقدینگی مطرح شده است که نه تنها نمایـانگر  یی، اندازهشناسا
عدم توجه به لحـاظ آن در مباحـث مربـوط بـه حاکمیـت شـرکتی اسـت، بلکـه منجـر بـه           

رو کلی مدیریت ریسک نقدینگی نیـز شـده اسـت. از ایـن    فراینده مراتب لشدن سلسپراکنده
بنـدي مطالـب و   اي فـوق در طبقـه  مرحلـه سـه ایندفرشود جهت انسجام مطالب، توصیه می

هاي کلی مدیریت ریسک نقدینگی دنبال شود.فرایندعنوان مراحل و 

بخشی به منابع تأمین وجوه باید جزء مرحله دوم فرایند مدیریت ریسک نقدینگی براي مثال ثبات و تنوع1-
گیري، پایش و کنترل ریسک نقدینگی است عنوان شود، نه در مطالبی که که مشتمل بر شناسایی، اندازه

اند.له حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار دادهاند و بیشتر مقوبندي شده) طبقه3ـ1در ماده (
عنـوان یکـی از اجـزاي    توان به عدم توجه به ضرورت لحاظ افشا و ارتباط با نـاظران بـه  در این زمینه می2-

کلیدي فرایند مدیریت ریسک نقدینگی؛ و عدم توجه بـه ضـرورت شناسـایی ریسـک نقـدینگی در مـاده       
دي مرحله دوم از فرایند مدیریت ریسک نقـدینگی را تحـت پوشـش    ) اشاره نمود، بندي که تا حدو3ـ2(

قرار داده است. در حقیقت عدم توجه به ضرورت شناسـایی انـواع مختلـف ریسـک نقـدینگی، بخصـوص       
شده توسـط بانـک از جملـه مبـاحثی     هاي جدید انجامریسک نقدینگی منتج از ابزارهاي جدید یا فعالیت

خاصی یافته اما این رهنمود به علت تنظیم قبل از بحران مـالی، بـه   است که پس از بحران اخیر، اهمیت
آن نپرداخته است.
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بخشی به منابع تأمین وجـوه اشـاره نمـوده در    ) به ثبات و تنوع13ـ1از ماده (دبند -2
پردازد (مدیریت که به این مقوله می7حالی که این عنوان در مقایسه با عنوان ماده 

ثبـات و  ،تـر باشد. بـه بیـان دقیـق   سترسی به بازار) از جامعیت الزم برخوردار نمید
مجموعه مدیریت دسترسی به بازار اسـت؛ زیـرا   بخشی به منابع تأمین مالی، زیرتنوع

برخورداري از این منابع بالقوه باثبات و متنوع، الزاماً مبین دسترسـی الزم بـه بـازار    
قابلیت تبدیل آنها بـه منـابع بالفعـل اطمینـان حاصـل      باشد. در حقیقت باید از نمی

تغییر یابد.7شود عنوان این بند در تطابق با ماده رو توصیه مینمود. از این
هاي موجود جهـت پوشـش بنـد    خألشود عنوان این ماده نیز در تطابق با توصیه می-3

ایی ریسـک  دوم از فرایند کلی مدیریت ریسک نقدینگی تغییر یابد و به مقوله شناس
و » مراقبـت «هاي ه جاي واژهتر است بنقدینگی نیز اشاره شود. عالوه بر این مناسب

اسـتفاده شـود و ایـن    » کنتـرل «و » پایش«تر هاي مصطلح، از واژه»محدودنمودن«
گردد.شده اعمال مسأله درکل رهنمود ارائه

اشـاره شـده   ) به تعیین حدود ریسک نقدینگی ارزهاي عمده3ـ2در بند ب از ماده (-4
است، این در حـالی اسـت کـه تعیـین حـدود در مقولـه کنتـرل ریسـک نقـدینگی          

محـدودنمودن ریسـک   «شـود کـه در ایـن رهنمـود تحـت عنـوان       بنـدي مـی  طبقه
هـاي کنتـرل ریسـک    یکـی از مقولـه  بـه رو تنهـا مطرح شده است. از این» نقدینگی

نقدینگی در این بند پرداخته شده است.
هاي مختلف براي مدیریت نقدینگی اشـاره شـده   بینی سناریوپیش) به3ـ3در ماده (-5

که براي پوشش این بنـد طراحـی   11) و ماده 3ـ3است، در حالی که هدف از ماده (
، طراحی آزمون استرس در مـدیریت ریسـک نقـدینگی اسـت. بـه بیـان سـاده        شده
توان مراحل مختلف آزمون اسـترس را مشـتمل بـر شناسـایی عوامـل محـرك و      می

سازي آزمون اسـترس و  دهنده استرس، طراحی سناریو بر پایه این عوامل، مدلشکل
رو بـه دلیـل   کارگیري و استفاده از نتایج آزمون استرس در نظر گرفت. از ایننحوه به

شده با هدف از این بنـد، ضـروري   عدم هماهنگی و عدم کفایت عنوان در نظر گرفته
» تدوین آزمون اسـترس «نیز به 11بلکه در ماده است عنوان آن نه تنها در این بند، 

تغییر یابد.
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دلیل عدم توجه به مسأله فوق در بسیاري از موارد در این رهنمود به جاي در حقیقت به
مشکالت زیادي را ،عبارت آزمون استرس از عبارت سناریو استفاده شده است که این مسأله

ال خواهد داشت.در زمینه اجراي رهنمود براي کاربران به دنب

 4ماده
اي از اصول و در این ماده استراتژي مدیریت ریسک نقدینگی به عنوان مجموعه-1

ي اساسی مدیریت ریسک نقدینگی تعریف شـده اسـت، ایـن در حـالی     هاروش
اي فراتــر از اصــول و اســت کــه اســتراتژي مــدیریت ریســک نقــدینگی مقولــه 

ت ریسک نقدینگی تنظیم شـود  ست. در حقیقت ابتدا باید راهبرد مدیریهاروش
. گـردد ي مـدیریت ایـن ریسـک طراحـی     هـا روشو سپس بر پایه آن، اصول و 

راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی در واقع جهت و نگاه کلی مدیریت نسـبت بـه   
پذیري و نحوه مدیریت آن را دربردارد.ریسک نقدینگی، سطح ریسک

ن راهبرد مدیریت ریسک همچنین ضروري است در این ماده به نحوه ارتباط بی
نقدینگی و راهبرد کلی مدیریت ریسک در سـطح مؤسسـه و سـازوکار ابـالغ و     

تر و الزام مستندسازي آن اشاره شود.شدن آن در سطوح پایینعملیاتی
هـاي مـورد توجـه در مـدیریت ریسـک      ضروري است ریسـک ،در مقوله راهبرد-2

مدیریت ریسک نقدینگی در فرایندنقدینگی نیز مطرح شوند تا تصور روشنی از 
دهی مناسبی به آن داده شود.بانک به تصویر کشیده شود و جهت

نظـر  شده براي ایـن مـاده، بـه ضـرورت اعمـال تجدیـد      در تبصره در نظر گرفته-3
راهبرد ریسک نقدینگی در بازه زمانی خاصی اشاره نشده اسـت. ایـن در حـالی    

النه بـازنگري شـوند تـا بـر     حداقل ساباید است که راهبردهاي ریسک نقدینگی 
ها و فرایندهاي الزم جهـت مـدیریت ریسـک نقـدینگی در     سیاست،این اساس

مؤسسه طراحی شوند و در صـورت عـدم همـاهنگی ایـن تغییـرات سـاالنه بـا        
تغییرات شدیدي که ممکن است در اقتصاد حاصل شود، مؤسسه به واسطه این 

تژي خود در فواصل کمتر از یـک  نظر در استراتبصره باید ملزم به اعمال تجدید
سال نیز بشود.
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 5ماده

هاي مدیریت ریسک نقدینگی یک ساختار سـازمانی بـراي   معموالً در رهنمود- 1
هـاي کلـی حاکمیـت    شود، بلکه ویژگـی مدیریت ریسک نقدینگی معرفی نمی

شرکتی مورد نیاز جهت مدیریت مناسب ریسک نقدینگی به تصـویر کشـیده   
هـا و واحـدهاي مختلـف مـدیریت ریسـک      عرفـی کمیتـه  رو مشود. از اینمی

هـا در طراحـی   اي است که صرفاً باید در مقررات داخلی بانکنقدینگی مقوله
شده بـا  ساختار مدیریت این ریسک عنوان شود. عالوه بر این، ساختار طراحی

مؤسسات تحت شمول این رهنمود تطابق خاصی ندارد. براي مثـال، طراحـی   
نقدینگی در یک شرکت لیزینگ و حتـی طراحـی دیگـر    کمیته فرعی ریسک 

هـاي بـارز ایـن عـدم     واحدهاي مدیریت ریسک در شرکت لیزینـگ از نمونـه  
باشند.هماهنگی می

شده در این رهنمود حتی سعی نشده در تطابق بـا  در ساختار سازمانی معرفی- 2
ساختار واقعی مورد نیاز در مدیریت ریسک نقدینگی، به وظایف اجزاي اصلی 
این ساختار مشتمل بـر هیـأت مـدیره و مـدیریت ارشـد، پرداختـه شـود. در        

مسـتقیم  حقیقت در این رهنمود صرفاً در چند مورد، و آن نیز به صورت غیـر 
و وظـایف مـدیریت ارشـد کـامالً نادیـده      1به وظایف هیأت مدیره اشاره شده

پررنـگ  انگاشته شده است. این در حالی است که پس از بحران مالی اخیر، با 
شـده از هیـأت مـدیره و مـدیریت     هاي موجود در وظایف ترسیمشدن شکاف

هـاي جدیـد در   ارشد، شرح وظایف مبسوطی براي این دو عنصـر در رهنمـود  
نظر گرفته شده است.

شـده بـا هیـأت مـدیره و     عالی طراحیشده، نحوه ارتباط کمیتهحتی در ساختار طراحی
سـاختار  ،شـده ، سـاختار طراحـی  تـر ت. به بیان دقیـق مدیریت ارشد نادیده انگاشته شده اس

هـاي مـدیریت   چگونگی ارتباط باالترین عضو ایـن سـاختار کـه کمیتـه    کاملی نیست زیرا به

) به حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب هیأت مـدیره اشـاره شـده    5ـ1براي مثال در بند ج از ماده (1-
ب حدود است در حالی که در این رهنمود به هیأت مدیره و وظایف آن که یکی از آنها بر این اساس تصوی

اي نشده است.باشد، اشارهمی



47ریسک نقدینگی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایراننقد رهنمود مدیریت

اي نشده است.ریسک است با هیأت مدیره و وظایف این کمیته در قبال هیأت مدیره اشاره
هاي کلـی مـدیریت   ها و رویه) مسئولیت تدوین استراتژي5ـ1بند الف از ماده (-3

انواع ریسک را بر عهده کمیته فرعی ریسک نقدینگی نهاده است. این در حـالی  
یـف  تعراز اسـتراتژي 4ها با توجه به آنچه که در مـاده  است که مفهوم سیاست

ي هـا روشاستراتژي در قالب اصول و ،4باشد. در ماده مشخص نمیشده است،
و هـا روشدر صورت درنظرگـرفتن  مدیریت ریسک نقدینگی تعریف شده است.

در ایـن رهنمـود،   Processهـا بـه عنـوان دو ترجمـه متفـاوت از عبـارت       رویه
شود که قبل از این ماده هیچ نوع جایگاهی براي سیاست مـدیریت  مشاهده می

ریسک نقدینگی در نظر گرفته نشـده اسـت. در حقیقـت در مـدیریت ریسـک      
هـا و  سیاسـت ،بر اساس آنسپسود مشخص شونقدینگی ابتدا باید استراتژي 

رو ضـروري اسـت در   هاي مدیریت ریسک نقدینگی شـکل بگیرنـد. از ایـن   رویه
هاي مدیریت ریسـک  ها و رویهبه استخراج سیاست4تطابق با این بند در ماده 

شده اشاره شود.نقدینگی بر اساس استراتژي ترسیم
و مـدیریت بحـران بـه    ) معرفی مقام مسـئول تشـخیص  5ـ1در بند ج از ماده (-4

کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان بخشی از وظـایف کمیتـه فرعـی ریسـک     
نقدینگی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که مقام مسئول این امـر  

اي بـراي  جداگانـه فراینـد مشـخص شـود و   اقتضاییباید در برنامه تأمین مالی 
باشد.انتخاب و انتصاب وي مورد نیاز نمی

شـده بـراي کمیتـه فرعـی ریسـک      در چهارمین مورد از وظایف در نظر گرفتـه -5
نظارت بر وضعیت و ریسـک نقـدینگی در کلیـه سـطوح مؤسسـه      «نقدینگی به 

اشـاره شـده   » اعتباري و حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب هیأت مـدیره 
تر است به جاي عبارت نظارت بر وضعیت و ریسک نقـدینگی، بـه   است. مناسب

هاي مـدیریت ریسـک نقـدینگی مشـتمل بـر شناسـایی،       فرایندرت بر کلیه نظا
گیري، پایش و کنترل، اشـاره شـود. همچنـین ذکـر حصـول اطمینـان از       اندازه

باشـد. زیـرا   رعایت حدود مصوب هیأت مدیره در این بند چندان مناسـب نمـی  
رعایت حدود، یکی از ابزارهاي کنترلی ریسک نقدینگی اسـت. بهتـر اسـت بـه     

درج » حصول اطمینان از پایش و کنترل ریسـک نقـدینگی  «ي عبارت فوق، جا
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شود. در حقیقت ذکر صـرفاً یکـی از وظـایف کنترلـی در بنـدي کـه مجموعـه        
باشد.از کفایت الزم برخوردار نمیاست، تري را هدف قرار داده گسترده

.نیستشده در این رهنمود از کفایت الزم برخوردار دهی ترسیمخطوط گزارش- 6
صرفاً خط ارتباطی بین واحد مدیریت ریسـک نقـدینگی، واحـد    ،عنوان مثالبه

کمیته عـالی  ،اجرایی مدیریت ریسک، کمیته فرعی ریسک نقدینگی و در پایان
دهـی بـه واحـد    تر الزام گـزاش مدیریت ریسک ترسیم شده است. به بیان دقیق

دیره مورد حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و حتی مدیریت ارشد و هیأت م
توجه قرار نگرفته است.

دهی نیز صرفاً بـه مـوارد محـدودي از جملـه ارزیـابی      در تنظیم موارد الزم جهت گزارش
گیري ریسک نقـدینگی، بررسـی تطـابق    شده براي اندازهي به کار گرفتههامدلبودن مناسب

نگی و منابع واقعی در معرض ریسک نقدینگی با حدود مصوب منابع در معرض ریسک نقـدی 
هاي سنجش ریسـک نقـدینگی اشـاره شـده اسـت کـه در پـایش نحـوه         تهیه منظم گزارش

باشد.از کفایت الزم برخوردار نمی،دهیمدیریت ریسک نقدینگی از طریق گزارش
دسـتی صـرفاً بـه واحـد     شـده، هـر واحـد پـایین    دهی ترسیمهمچنین در خط گزارش

ن مـدیریت ریسـک نقـدینگی طراحـی     دهد، واحدهایی کـه بـا عنـوا   میباالدستی گزارش
اند؛ در حالی که حتی واحد حسابرسی داخلی و یـا واحـد اجرایـی مـدیریت ریسـک،      شده
هاي عالی یا هیأت مدیره گـزارش  توانند در شرایط خاص، به صورت مستقیم، به کمیتهمی

دهـی و مـوارد الزم جهـت    دهند. در حقیقت بهتـر اسـت صـرفاً ویژگـی خطـوط گـزارش      
ها ابالغ شـوند و نحـوه ترسـیم    و تناوب ارائه گزارش در قالب رهنمود به بانکدهیگزارش

ها محول گردد.این خطوط به خود بانک
شـده بـراي   کار گرفتهي بههامدلبودن )، ارزیابی مناسب5ـ2در بند ب از ماده (-7

گیري ریسک نقدینگی، به واحد مدیریت ریسـک نقـدینگی محـول شـده     اندازه
تر نسـبت  لی است که وظیفه طراحی مدل که در گامی ابتداییاست. این در حا

بودن مدل است، مورد اشاره قرار نگرفته و به واحـدي محـول   به ارزیابی مناسب
نشده است.
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 6ماده
به مقررات داخلی و موارد تحت پوشش آن اشاره شـده اسـت کـه در    6در ماده -1

ت مدیره برسد. در ایـن  این مجموعه مقررات داخلی باید به تصویب هیأ،نهایت
کننده مقررات داخلی و حداقل تنـاوب  نمودن واحد تنظیمماده به ضرورت معین

اي اي این مقـررات و تصـویب مجـدد آنهـا اشـاره     زمانی الزم براي بازبینی دوره
1نشده است.

شده در مقررات داخلی، نیاز بانک به یک رویکـرد مناسـب   مجموعه موارد مطرح-2
عنـوان مثـال در   دهد. بـه دینگی را تحت پوشش قرار نمیدر مدیریت ریسک نق

گیـري و مراقبـت   هاي اندازه) به رویه6ـ4گیري ریسک نقدینگی در ماده (اندازه
ریسک نقدینگی براي هر یک از ارزهاي عمده اشاره شده اسـت، در حـالی کـه    

پـذیري ریسـک نقـدینگی کـه     بهتر بود به جاي تأکید صرف بر یک بعد از خطر
هاي منـتج  پذیريباشد، به صورت کلی به کلیه خطراز ارزهاي خارجی میمنتج 

عنوان مثال به ارزهاي خـارجی و مـدیریت   شد و بهاز ریسک نقدینگی اشاره می
نمـود. در حقیقـت پـس از    هاي پرداخت اشاره مـی ریسک نقدینگی در سیستم

انی هـاي پرداخـت کـه از دوره زمـ    بحران، مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم
ــد چنــان پراهمیــت شــده  انــد کــه در کلیــه کوتــاهی بــراي تســویه برخوردارن

هاي جدید، بخش خاصی به این مقوله اختصاص داده شـده اسـت. ایـن    رهنمود
در حالی است که در این رهنمود از این مسأله غفلـت شـده اسـت و صـرفاً بـر      

شود.ریسک نقدینگی منتج از ارزهاي خارجی تأکید می
گیري ریسک نقدینگی اندازه) که مجدداً بحث6ـ5در ماده (،فوقدر ادامه ماده-3

هاي عمده بـراي ریسـک نقـدینگی، نحـوه     نماید، به تعریف شاخصرا دنبال می
هاي مذکور مراقبت مستمر از مؤثربودن آنها و تعیین حدود براي ارزش شاخص

هاي نسبترسد در تدوین این ماده، تمایز الزم بیناشاره شده است. به نظر می

) به الزاماتی براي بازنگري منظم مقـررات داخلـی و اسـتراتژي مـدیریت ریسـک      6ـ10هر چند در ماده (1-
نقدینگی اشاره شده است، اما حداقل دوره زمانی الزم جهت بازنگري در این مقررات که از اجـزاي اصـلی   

باید به صراحت در رهنمود ذکر شـود و اتخـاذ تـدابیري    د، باشدهنده مدیریت ریسک نقدینگی میتشکیل
فراتر از این دوره بر عهده خود بانک نهاده شود.
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دهنـده  هـاي هشـدار  گیري ریسک نقدینگی و شاخصمورد استفاده جهت اندازه
مـورد  اقتضـایی که در شناسایی شرایط بحران در برنامه تأمین مـالی  زودهنگام

گیرنـد، برقـرار نشـده اسـت. در حقیقـت در مـدیریت ریسـک        استفاده قرار می
نگی بانـک را بـه   هایی که وضعیت ریسـک نقـدی  نقدینگی پس از معرفی نسبت

شود که وضعیت نسـبت  ها تنظیم میکشند، حدودي براي این نسبتتصویر می
شـده، موقعیـت ریسـک نقـدینگی بانـک را      حاصله در مقایسه با حـدود تنظـیم  

نمایش خواهد داد.
صرفاً موقعیت ریسک نقـدینگی کـه   زودهنگامدهنده هاي هشداردر طرف مقابل، شاخص

کشند و براي آنها حدود خاصی توسط اجه خواهد شد را به تصویر میبانک در آینده با آن مو
رو ضروري است در این ماده و دیگر مواد مندرج در ایـن  شود. از اینبانک در نظر گرفته نمی

کـه ذهـن را بـه سـمت برنامـه      » هاي عمده براي ریسک نقدینگیشاخص«رهنمود به جاي 
اشاره شود.» هاي ریسک نقدینگیبتنس«سازد، به منحرف میاقتضاییتأمین مالی 

هـا اشـاره شـده    نحوه مراقبت مستمر از مؤثربودن این شـاخص ، بههمچنین در این ماده
است، در حالی که باید به مؤثربودن آنها در ارتباط بـا نمـایش وضـعیت و موقعیـت ریسـک      

لقوه نقدینگی مؤسسه با توجه به تغییر در شرایط اقتصادي و موقعیـت ریسـک نقـدینگی بـا    
بانک اشاره شود. 

بحـث  اسـت، از موارد دیگري کـه در ایـن مقـررات مـورد توجـه قـرار نگرفتـه       -4
هـاي نقـدینگی و   ، در حالی که بـه نسـبت  باشدمیسازي ریسک نقدینگی مدل

سـازي ریسـک نقـدینگی از درجـه     الزامات مربوط به آنها که در مقایسه با مدل
مچنـین بـا وجـودي کـه در ایـن      شود. هاشاره می،اهمیت کمتري برخوردارند

شـود، امـا بـه    مقررات به بحث آزمون استرس و الزاماتی در حیطه آن اشاره می
در کنترل ،که همانند طراحی آزمون استرساقتضاییمقوله برنامه تأمین مالی 

شود. مقوله افشـا  اي نمیریسک نقدینگی از نقشی کلیدي برخوردار است، اشاره
ن خـارجی نیـز از دیگـر مـواردي اسـت کـه در بحـث        و نحوه همکاري با ناظرا

مقررات داخلی مورد توجه قرار نگرفته است.
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 7ماده
در این ماده صرفاً برخی از ابعاد مدیریت دسترسی به بازار یا مـدیریت منـابع مـورد    -1

شـده، مسـئولیت مـدیریت منـابع بـر عهـده       توجه قرار گرفته و در ساختار طراحـی 
شـده عمومـاً واحـدهاي    هر چند در رهنمودهـاي طراحـی  واحدي نهاده نشده است. 

يیک از اجزاشوند ولی حداقل وظایفی در ارتباط با هرساختار سازمانی معرفی نمی
شـود  مدیریت ریسک نقدینگی براي مدیریت ارشد و هیأت مدیره در نظر گرفته می

که در این رهنمود به این مقوله پرداخته نشده است.
اي مورد توجه قرار نگرفته است. ی به بازار به نحوه شایستهمقوله مدیریت دسترس- 2

مدیریت دسترسی به بازار یا مدیریت منابع از دو بعد طرف دارایی و طرف بـدهی  
هـاي ترازنامـه   ترازنامه برخوردار است. نه تنها منابع مالی مندرج در طـرف بـدهی  

ر گرفته است) بلکـه  ) مورد توجه قرا7ـ1طور که در ماده (باید متنوع شوند (همان
هاي مندرج در ترازنامه نیز باید از تنوع الزم برخوردار باشند (مسـأله مـورد   دارایی

بخشی طرف دارایی ترازنامـه بـه مقـدار    )). با این حال بحث تنوع7ـ2توجه ماده (
هاي بانک باید از دو بعد مورد الزم مورد توجه قرار نگرفته است. در حقیقت دارایی

سپاري. این در حالی اسـت کـه در   یرند: قابلیت فروش و قابلیت وثیقهتوجه قرار گ
هاي بانک جهت تأمین مـالی مـورد توجـه    ) صرفاً قابلیت فروش دارایی7ـ2ماده (

قرار گرفته است.
هـا دارایـی سـپاري بسـیاري از   مدیریت وثیقه و استفاده از قابلیت وثیقه،تربه بیان دقیق

اند. این در حالی اسـت  مدت نادیده انگاشته شدهمدت و بلنداهجهت تأمین نیازهاي مالی کوت
انـد،  المللی تنظیم شدههاي جدیدي که پس از بحران مالی اخیر در عرصه بینکه در رهنمود

دیریت مقوله مدیریت وثیقه و بخصوص مدیریت وثیقـه جهـت تـأمین نیازهـاي مـالی در مـ      
ند.ایافتهاهمیت خاصی ریسک نقدینگی در طول روز،

گـرفتن سـپر   نظربایـد بـه در  هـا بانـک ، هـا دارایـی در مدیریت منابع مالی در حیطه -3
بـا درجـه   هـا دارایـی اي از مجموعه،نقدینگی توجه خاصی نمایند. در سپر نقدینگی
تواننـد هـر دو هـدف تـأمین مـالی از      نقدشوندگی باال نگهداري خواهند شد که مـی 

رار دهنــد، هــر چنــد در مقولــه ســپاري را مــورد توجــه قــطریــق فــروش و وثیقــه
تـر نیـز اسـتفاده    یی با درجه نقدشوندگی پـایین هاداراییسپاري شاید بتوان از وثیقه
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به نگهداري سـپر نقـدینگی و درنظرگـرفتن    هابانکنمودن نمود. در هر صورت ملزم
از تمهیـدات مـورد توجـه در    1ي موجود در این پرتفويهاداراییشرایط خاص براي 

شده پس از بحران اخیر اسـت کـه نقـش مـؤثري در     هاي جدید تنظیمداکثر رهنمو
نماید، اما در این رهنمود نادیده انگاشته شده است.مدیریت منابع مالی ایفا می

، دارداهمیت خاصـی  هاداراییاز مباحثی که در مقوله مدیریت منابع مالی در حیطه -4
لی جهـت بررسـی امکـان    و شناسـایی بازارهـاي مـا   هـا داراییگذاري ضرورت قیمت

) بـه مقـدار   7ــ 2ست کـه در مـاده (  هاداراییسپاري نقدنمودن یا حفظ ارزش وثیقه
کافی به آن پرداخته نشده است. 

بخشی به منابع تأمین وجـوه از جملـه اهـداف اصـلی مـدیریت منـابع       هر چند تنوع-5
کـافی  بـه مقـدار   ایـن هـدف،   ، امـا  نیز در این راستا تنظیم شـده 7باشد و ماده می

پوشش داده نشده است. در حقیقت در این ماده باید بـه ضـرورت اعمـال مـدیریت     
شـد و الزامـاتی را در دو   ریسک تمرکز در مقوله ریسک نقدینگی توجه خاصـی مـی  

نمود.هاي بانک طراحی میو بدهیهاداراییحیطه 

 8ماده
بطه با ریسـک  در این ماده به ضرورت تشکیل پایگاه اطالعاتی منسجم و منظم در را-1

اي نشـده  ، اشارهباشدکه یکی از اجزاي اصلی مدیریت ریسک نقدینگی می، نقدینگی
در حالی که سیستم اطالعاتی بدون تشکیل پایگـاه اطالعـاتی قـادر بـه انجـام      است

هـاي جدیـد برخـوردار باشـد و     وظایف خود نخواهـد بـود، پایگـاهی کـه از فنـاوري     
در اختیار قرار دهد.اطالعات صحیح، دقیق و بهنگامی را 

يشده در این رهنمود، خطوط ارتباطی الزم بـین اجـزا  در سیستم اطالعاتی طراحی-2
دهی شویژه هیأت مدیره و مدیریت ارشد در مقوله گزارساختار حاکمیت شرکتی به

نمـودن سیسـتم اطالعـاتی بـه ارائـه      مورد توجه قرار نگرفته اسـت. همچنـین ملـزم   
ص و یا برخورداري از توانایی الزم جهت ارائه اطالعـات  اطالعات خاص به مراجع خا

هاي اسـترس مختلـف بـراي اقـالم     توان به موارد زیر اشاره نمود: ضرورت انجام آزمونعنوان مثال میبه1-
ان از شرایط حقـوقی و عملیـاتی   خاص واجد شرایط، اطمینمندرج در سپر نقدینگی و یا معرفی دارایی

سپاري آنها.الزم جهت فروش یا وثیقه
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تر، از دیگر موارد نادیده انگاشته شده در این در شرایط اضطرار با تناوب زمانی کوتاه
باشد.رهنمود می

صـورت روزانـه شـده    )، سیستم اطالعاتی ملزم به ارائه اطالعات بـه 8ـ1در ماده (- 3
هاي سب ریسک نقدینگی در سیستماست این درحالی است که جهت مدیریت منا

پرداخت، نیاز به یک سیستم اطالعاتی است که از توانایی ارائه اطالعات حتـی در  
تـر، سیسـتم اطالعـاتی مـورد نظـر ایـن       طول روز برخوردار باشد. به بیـان دقیـق  

رهنمود، توانایی الزم جهـت پشـتیبانی اطالعـاتی مـدیریت ریسـک نقـدینگی در       
د.سیستم پرداخت را ندار

)، ارائه اطالعات جهت ارزیابی روند نقـدینگی در سـطح کـل مؤسسـه     8ـ5در ماده (-4
که شمرده شده است. در صورتیاعتباري از وظایف مورد انتظار سیستم اطالعاتی بر

مدیریت ریسک نقدینگی در یک گروه مادر بانکی به صـورت متمرکـز انجـام شـود،     
اطالعات مربوط به رونـد نقـدینگی در   ضروري است سیستم اطالعاتی عالوه بر ارائه 

سطح کل مؤسسه اعتباري، اطالعات مربوط به روند موقعیت نقدینگی در سطح کـل  
گروه را نیز در اختیار قرار دهد. ایـن در حـالی اسـت کـه عبـارت منـدرج در مـاده        

دهد.)، این مسأله را تحت پوشش قرار نمی8ـ5(
ائـه اطالعـاتی درخصـوص ترکیـب     )، سیستم اطالعاتی موظف بـه ار 8ـ6در ماده (- 5

گذاران عمده گردیـده اسـت. ایـن در حـالی     طور کلی در مورد سپردهها و بهبدهی
است که در مدیریت منابع مالی، نیاز بـه اطالعـات جـامع و کـاملی بخصـوص در      

ــی  ــب دارای ــت و ترکی ــا، ارزشحیطــه موقعی ــت  ه ــدار قابلی ــازاري و مق ــذاري ب گ
باشد.نقدشوندگی آنها می

9ماده
باشـد. در  ده بـراي ایـن مـاده از کفایـت الزم برخـوردار نمـی      شعنوان در نظر گرفته-1

ریسـک  هاي نقدي، مفهوم خاصی را در بحث مدیریتحقیقت مراقبت خالص جریان
گیـري ریسـک نقـدینگی    انـدازه واقع کند. در گیري دنبال نمینقدینگی از بعد اندازه

توانـد صـرفاً بـا ذکـر     دینگی است که نمیاي جدا از پایش یا مراقبت ریسک نقمقوله
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هاي نقدي حداقل براي پنج روز کاري آتی و مراقبت روزانه از خالص جریان«عبارت 
)، پوشش داده شود.9ـ5مندرج در ماده (» ترهاي زمانی طوالنیدوره

اي از اقـدامات  تر، پایش و کنترل ریسک نقدینگی توسط مجموعه گسـترده به بیان دقیق
ایـن  دهـی در تنظـیم حـدود و فراینـد گـزارش    اغلب به صراحت بهشود کهه میپوشش داد
اسـترس، تنظـیم و مـدیریت    هـاي صورت ضمنی استفاده از آزمـون شود و بهمیمقوله اشاره

فراینـد ، مدیریت ریسک تمرکز، مدیریت سپر نقدینگی و ...، اقتضاییمؤثر برنامه تأمین مالی 
گی را تحت پوشش قرار خواهند داد.پایش و کنترل مؤثر ریسک نقدین

گیـري و مراقبـت خـالص    انـدازه «شود در این ماده بـه جـاي عنـوان    رو توصیه میاز این
گیري ریسک نقـدینگی درج شـود. در حقیقـت    ، عبارت شناسایی و اندازه»هاي نقديجریان

ن گیـري ایـن ریسـک بایـد اعمـال شـود، در ایـ       شناسایی ریسک نقدینگی که قبل از انـدازه 
گیـري از کفایـت الزم   و بدون شناسـایی، مقولـه انـدازه   است رهنمود مورد توجه قرار نگرفته 

برخوردار نخواهد بود.
آوري کلیـه اطالعـات کمـی ضـروري بـراي مـدیریت ریسـک        )، جمع9ـ1در ماده (-2

هـاي نقـدي   گیري و مراقبت خالص جریـان هاي اندازهعنوان یکی از رویهنقدینگی به
گیري ریسک نقدینگی نقشـی  شده است. هر چند این مسأله در اندازهدر نظر گرفته 
آوري کلیه اطالعات الزم در بحث نماید، اما ضروري است مقوله جمعکلیدي ایفا می

گیري ریسک نقدینگی.سیستم اطالعاتی مطرح شود، نه در بحث اندازه
اي پـنج روز  هاي نقـدي، حـداقل بـر   )، مراقبت روزانه از خالص جریان9ـ5در ماده (-3

تر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. ایـن در حـالی     هاي زمانی طوالنیکاري آتی و دوره
است کـه در مـدیریت ریسـک نقـدینگی در سیسـتم پرداخـت، بـه پـایش خـالص          

ي کـه در ایـن رهنمـود کـامالً     اسـأله باشـد؛ م هاي نقدي در طول روز نیاز میجریان
نادیده انگاشته شده است.

شده براي شاخص ریسـک نقـدینگی اشـاره شـده     به حدود تنظیم)،9ـ6در ماده (- 4
) تصویب کلیه حدود بر عهده هیـأت مـدیره   5ـ1است. هر چند در بند ج از ماده (

نهاده شده است، اما در این رهنمود تصویر واضحی از نحوه تنظیم و پیشنهاد انواع 
تنظیم و شده در مدیریت ریسک نقدینگی و مقام مسئول درمختلف حدود تنظیم

کننده کلیه حدود، پیشنهاد این حدود ارائه نشده است. صرف معرفی مقام تصویب
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باشد. همچنین این حدود باید مرتـب مـورد بـازبینی    از کفایت الزم برخوردار نمی
قرار گیرند و در صورت لزوم تعدیل شوند که در ایـن رهنمـود ایـن مسـأله مـورد      

توجه قرار نگرفته است.

 10ماده
شدن در ماده جداگانه، بنديشده در این ماده از کفایت الزم جهت طبقهدرجمطالب-1

مدیریت ریسک نقدینگی ارزهاي عمده نیـز بـدون   ،باشند. در حقیقتبرخوردار نمی
که 9پذیر نخواهد بود. بنابراین بهتر است در ماده گیري آنها امکانشناسایی و اندازه

گیـري ریسـک   پردازد، بـه ضـرورت انـدازه   میگیري ریسک نقدینگی به مقوله اندازه
صرفاً به 10در ماده ،ترنقدینگی منتج از ارزهاي عمده نیز اشاره شود. به بیان دقیق

ضرورت تنظیم حدودي در مدیریت ریسک نقدینگی و مدیریت دسترسـی بـه بـازار    
ارز در مدیریت ریسک نقدینگی ارزهاي عمده اشاره شده که این مباحـث صـرفاً تـا    

ودي مقوله کنترل ریسک نقدینگی را تحت پوشش قرار داده و مباحث شناسایی حد
اند.گیري این ریسک نادیده انگاشته شدهو اندازه

) صرفاً به تنظیم حـدودي در مـدیریت ریسـک نقـدینگی     10ـ2) و (10ـ1دو ماده (-2
نبـال  رو صرفاً مقوله کنترل و پایش این ریسک را داز اینونداارزهاي عمده پرداخته

کنند. بنابراین بهتر است مطالب این دو مـاده در بخشـی جداگانـه ذکـر شـوند،      می
بخشی که صرفاً به مقوله کنترل ریسک نقـدینگی خواهـد پرداخـت. مطالـب مـاده      

دهنـد کـه   ) نیز صرفاً مدیریت دسترسی به بـازار را تحـت پوشـش قـرار مـی     10ـ3(
ه صـرفاً بـه مقولـه مـدیریت     توانند در زیربخشی جداگانه ذکر شـوند، بخشـی کـ   می

هـاي مقولـه کنتـرل ریسـک     مجموعـه دسترسی به بـازار خواهـد پرداخـت و از زیـر    
نقدینگی خواهد بود.

ضرورت تنظیم حدودي جهـت مـدیریت ریسـک نقـدینگی ارزهـاي      در این ماده به-3
کننـده ایـن حـدود    این در حالی است که مقام تنظیم و پیشنهادوعمده اشاره شده 

اي ایـن حـدود و یـا    ضرورت بـازبینی مرتـب و دوره  است. همچنین بهمعرفی نشده
اي نشده است.اشارهنیزلزوم تعدیل آنها در شرایط خاص
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اسـتفاده شـده کـه    » هامحدودیت«از واژه » حدود«) به جاي عبارت 10ـ3در ماده (-4
اسـتفاده  » حدود«ضروري است رویکرد واحدي در این رهنمود دنبال شود و از واژه 

»Limits«تري از عبـارت  ، ترجمه صحیح»هامحدودیت«ود که در مقایسه با واژه ش
باشد.می

 11ماده
اصـلی و جـایگزین در مـدیریت ریسـک     يدر این ماده به ضرورت تنظیم دو سناریو-1

شـده در  هـاي مطالعـه  این در حالی است که در کلیه رهنمودونقدینگی اشاره شده 
باشد که شرایط بحرانـی و  هایی مطرح میسناریوبحث آزمون استرس صرفاً طراحی 
اصـلی (تـداوم   يسـناریو ،ترکشند. به بیان دقیقتنش را براي مؤسسه به تصویر می

صـورت روزانـه را   عادي مدیریت ریسک نقدینگی بهفرایندفعالیت) بحثی مستقل از 
نـه شناسـایی،  یشـده در زم هاي طراحـی فراینـد کند و این مقوله توسـط  دنبال نمی

گیرد و نیازي بـه  گیري، کنترل و پایش ریسک نقدینگی تحت پوشش قرار میاندازه
نیست.ذکر جداگانه و مجدد آن 

بنـدي مناسـبی از   ) در معرفی سـناریوي جـایگزین (بحـران)، طبقـه    11ـ1در ماده (-2
هاي قابل طراحی در این مدل ارائه نشده اسـت. در حقیقـت پـس از بحـران     سناریو

کلـی اشـاره شـده    يها به ضرورت طراحی سه نـوع سـناریو  اریواخیر در طراحی سن
گستر، که به مسائل و مشکالت منتج از اختالالت درونی مـؤثر  سناریوي بنگاه؛است

بـر مسـائل و   ، کـه بازارگسـتر يسـناریو پـردازد؛ گیري ریسک نقدینگی میبر شکل
نقـدینگی  گیـري ریسـک  مشکالت منتج از اختالالت بیرونی و بازاري مؤثر بر شـکل 

ترکیبـی، سـناریویی متشـکل از ارتبـاط موجـود بـین دو       يسناریو؛ ومتمرکز است
بـر ضـرورت   ،هـاي اسـترس  در طراحی سناریورو ضروري استفوق. از اینيسناریو

کلی فوق تأکید شود. يطراحی سه نوع سناریو
) در معرفــی ســناریوي جــایگزین (بحــران)، بــه ضــرورت طراحــی 11ـــ1در مــاده (-3

ه است. ایـن در حـالی   اثر مخرب شدید توجه نشدبا هایی با احتمال اندك اما وسناری
طراحـی چنـین   به دلیل عـدم توجـه بـه ضـرورت    هابانکبحران اخیر، است که در

عدم آمادگی جهت مقابله با شرایط مخرب آنهـا، تـا مرحلـه    هایی و در نتیجهسناریو
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م از اعـ (هـا  طراحـی سـناریو  شـود در  ورشکستگی پیش رفتند. بنابراین توصـیه مـی  
نظرگرفتن حوادثی با احتمـال انـدك   ها به دربانکگستر، بازارگستر و ترکیبی)بنگاه

گردند.ملزماثر مخرب شدید با اما 
) در طراحی سناریوي استرس، بـه افـق حـداقل پـنج روز کـاري در      11ـ1در ماده (-4

ت که تجربه بحران بحران اشاره شده است. این در حالی اسيدهی افق سناریوشکل
ترشدن دوره بحران و ضرورت آمادگی بانک براي مقابله بـا  اخیر مؤید امکان طوالنی

رو ضـروري  یابنـد. از ایـن  تري ادامه میشرایط استرسی است که دوره زمانی طوالنی
هـاي  نظر شود و ایـن سـناریو بـراي بـازه    بحران تجدیدياست در افق زمانی سناریو

تـا آمـادگی بانـک را جهـت مقابلـه بـا انـواع مختلـف         گرددزمانی مختلفی طراحی
بحران فراهم نماید.يسناریو

، بـه  هـا دارایـی ) در معرفی مفروضـات درخصـوص میـزان و ترکیـب     11ـ2در ماده (-5
شده است. در بر حسب درجه نقدشوندگی آنها اشاره هاداراییبندي هر یک از طبقه

پرداخته شده هاداراییبنديه ضرورت طبقهواقع در این رهنمود صرفاً در این ماده ب
اسـترس،  ياست، در حالی که ضروري است حتی در صورت عـدم طراحـی سـناریو   

صـورت پـذیرد. از   فراینـد جهت مدیریت مناسب منابع مالی و مدیریت وثیقه، ایـن  
بر حسب درجه نقدشوندگی که از جمله وظـایف متصـور   هاداراییبندي رو طبقهاین

باید در مقوله مدیریت منابع مـورد توجـه   رل ریسک نقدینگی است میدر واحد کنت
اي نشده است.قرار گیرد، مدیریتی که در این رهنمود به آن اشاره

هـاي  اند امـا بـه ویژگـی   ها معرفی شدهدر این ماده مفروضاتی جهت طراحی سناریو- 6
بـودن، تناسـب   بینانـه بـودن، واقـع  ها از جمله منطقیکاررفته در سناریومفروضات به

اي نشـده  سازي فروض اشارهپذیري بانک و ضرورت مستندمفروضات با سطح ریسک
نظـر در فـروض در صـورت    است. همچنین به ضرورت بازبینی فـروض و یـا تجدیـد   

بینی شده براي بازپدیدآمدن شرایط خاص (خارج از دوره زمانی منظم در نظر گرفته
بایـد در  ها شده در طراحی سناریور گرفتهفروض) پرداخته نشده است. فروض در نظ

هاي زمانی خاص توسط بخشی در بانک مورد بررسی و ارزیابی قـرار گیرنـد کـه    بازه
ایـن  واقـع طور کامل نادیـده انگاشـته شـده اسـت. در     این مسأله در این رهنمود به

خاصـی تعریـف شـود. البتـه در کنـار فـروض       مسأله باید به عنـوان وظیفـه بخـش   
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دهنده سناریو، خود سناریو نیز بایـد مرتـب بـازبینی شـود و توسـط بخـش       تشکیل
گردد.خاصی ارزیابی

هاي کیفی خبرگان و مدیران مؤسسـه  هاي استرس باید به قضاوتدر طراحی آزمون-7
اي که در این رهنمود مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حـالی کـه   توجه شود، مقوله

هـاي اسـترس   براي این امر در طراحی آزمونپس از بحران سعی شده وزن بیشتري 
هـاي  توانـد آزمـون  ي ریاضـی نمـی  هـا مدلصرف به يدر نظر گرفته شود، زیرا اتکا

استرس جامع و کارایی را حاصل نماید.
هـاي اسـترس در نظـر    در این ماده هیچ نوع کاربردي براي نتایج حاصـل از آزمـون  -8

ها در مدیریت ریسک ج این آزمونکارگیري نتایگرفته نشده است. در صورت عدم به
توان از آمادگی بانک جهت مقابله با شرایط بحرانی اطمینـان حاصـل   نقدینگی، نمی

هـاي  نحـوه کـاربرد نتـایج آزمـون    رو ضروري است در این رهنمـود بـه  نمود. از این
استرس اشاره شود.

 12ماده
اشـاره شـده اسـت.    توسط هیأت مدیرهاقتضاییصرفاً به تصویب برنامه 12در ماده -1

جشده جهت مدیریت ریسک نقدینگی در بنـد  هر چند در ساختار سازمانی طراحی
تـه  به کمیته عالی مدیریت ریسک بر عهـده کمی اقتضایی)، ارائه برنامه 5ـ1از ماده (

امـا بـه وظیفـه طراحـی ایـن برنامـه و ضـرورت        فرعی ریسک نقدینگی نهاده شـده 
ر حاکمیت شرکتی توجه نشده است.نمودن آن بر بخشی از ساختامحول

منظـور پیشـگیري از وقـوع    هـایی بـه  به عنوان رویهاقتضایی) برنامه 12ـ1در ماده (-2
شرایط بحرانی در نظر گرفته شـده اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه توسـط برنامـه         

پردازنـد بلکـه راهکارهـایی جهـت     بـه پیشـگیري از شـرایط بحرانـی نمـی     اقتضایی
کننـد. بنـابراین توصـیه    ا شرایط بحرانی تنظـیم و طراحـی مـی   رفت و مقابله ببرون
، »پیشگیري از وقـوع شـرایط بحرانـی   «شود در متن این رهنمود به جاي عبارت می

درج شود.» مقابله یا مواجهه با شرایط بحرانی«
هایی براي گذر از شرایط بحرانی، در بند الف بـه  ) در تعیین سیاست12ـ2در ماده (-3

ام مسئول جهت تشخیص و مدیریت بحران اشـاره شـده اسـت. از    ضرورت تعیین مق
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)، 5ــ 1شده در این رهنمـود در بنـد ج از مـاده (   آنجا که در ساختار سازمانی تنظیم
معرفی مقام مسئول تشخیص و مدیریت بحران به کمیته عالی مـدیریت ریسـک بـر    

شـود خـط  عهده کمیته فرعی ریسک نقدینگی نهاده شـده اسـت، لـذا توصـیه مـی     
ارتباطی مناسبی از مرحله معرفی تا تأیید نهایی این مقـام در سـاختار سـازمانی یـا     
ساختار حاکمیت شرکتی به تصویر کشیده شود. در حقیقت در شرایط فعلی، هیـأت  
مدیره به عنوان جزء اصلی ساختار حاکمیت شرکتی، مسئولیتی در قبال این وظیفه 

رسـد تأییـد نهـایی مقـام     ظـر مـی  خطیر بر عهده نگرفته اسـت در حـالی کـه بـه ن    
آن صورت پذیرد.از طرفشده باید معرفی

صرفاً به معرفی مقام مسـئول جهـت تشـخیص و مـدیریت بحـران      ) 12ـ2در ماده (-4
هـا و تفـویض   هر چند در ادامه به تفکیک صـریح و صـحیح مسـئولیت   ، بسنده شده

بـه  ،ورت مسـتقیم ربط اشاره شده است، اما به صاختیارات به مدیران و کارکنان ذي
ضرورت تنظیم تیم بحران نپرداخته اسـت، تیمـی کـه مـدیریت آن بـر عهـده فـرد        

باشد. ارتباط بین مدیر بحران و دیگـر مـدیران   شده در بند الف این ماده میمشخص
پـذیرد و  صرفاً در صورت معرفی تیم بحران شـکل مـی  ربط در بند بو کارکنان ذي

در این بند، نامفهوم خواهد بود.» ربطذي«مفهوم واژه ،صورتدر غیر این
این ماده مقوله مدیریت اطالعات در حیطه مـدیریت بحـران مـورد توجـه     جدر بند -5

يقرار گرفته است. ضروري است در این بند به اتخاذ تدابیر الزم جهت اطالع اعضـا 
یـا در  هاي مورد نیاز در انتقال نقدینگی و دارایی در بین گروه وفرایندتیم بحران از 

قبـل از ورود بـه شـرایط    باید تیم ياعضافرامرزي نیز اشاره شود. در حقیقت حیطه 
بحران از آگاهی الزم در این زمینه برخوردار باشند.

اخته شده است ز این ماده به نحوه مدیریت مالی در هنگام بحران پرد، در بندهاي و- 6
شـده و تعیـین   ي استرس انجامهاباید به ارتباط موجود بین آزموناما در این برنامه 

شد که در این رهنمود این میزان منابع احتیاطی در دسترس توجه کافی مبذول می
کـه از یـک طـرف مشـخص نیسـت    ،مسأله مورد توجه واقع نشده است. در حقیقت

اي بانک به چه علت باید آزمون اسـترس انجـام دهـد، وقتـی از نتیجـه آن اسـتفاده      
ر نحوه تعیـین میـزان منـابع احتیـاطی در دسـترس در      نخواهد شد؛ و از طرف دیگ

شده در این رهنمود مشـخص نشـده اسـت. بـه     برنامه تأمین مالی به تصویر کشیده
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بـر  اقتضاییدر این رهنمود مشخص نشده است که برنامه تأمین مالی ،تربیان دقیق
که در هاي استرس، دیگر مسائلی شود. عالوه بر آزمونچه پایه و اساسی طراحی می

باید مورد توجه قرار گیرند از جمله اثرات دور اقتضاییدهی برنامه تأمین مالی شکل
، احتمال استفاده از نقـدینگی بـین   اقتضاییدوم مربوط به اجراي برنامه تأمین مالی 

اند.گروهی یا فرامرزي و ... نادیده انگاشته شده
بـه ضـرورت بـازنگري مـنظم     در زمینه آزمون این برنامه صرفاً در تبصره ایـن مـاده  -7

با توجه به تغییر در شرایط درون و بـرون مؤسسـه توسـط مؤسسـه     اقتضاییبرنامه 
صـورت  بـه و اعتباري اشاره شده است. این در حالی است که این برنامه باید همواره 

اي ارزیابی شود و در صورت بروز تغییراتی در شرایط درونی و بیرونی، خـارج از  دوره
بنـدي ایـن عبـارت    جملـه بایدروشده، بازنگري شود. از ایندر نظر گرفتهبازه زمانی 

را در نظر بگیرد.» در شرایط خاص«و » ايدوره«و دو حالت ارزیابی یابدتغییر 
در این ماده به ضرورت ارزیابی برنامه تأمین مالی توجهی نشده است در حـالی کـه   -8

ارزیـابی  بـودن بـه صـورت دقیـق    تیکارگیري آن باید کارایی و عملیاحتی قبل از به
شده باشد.

شده توسط هیأت مدیره در این ماده به ضرورت تأیید کل برنامه تأمین مالی طراحی-9
توجه نشده است و صرفاً خط ارتباطی اندکی که در ارتباط با این برنامه در رهنمـود  

ارد. در شده، به ضرورت تأیید مقام مسئول این برنامه جهـت تأییـد اشـاره د   طراحی
شده توسط این مقام و تیم بحـران بایـد پـس از    حالی که برنامه تأمین مالی طراحی

به تأیید مقام باالتري نیز برسد.،ارزیابی

 13ماده
نظرگرفتن سیستم کنترل داخلی مـؤثر  )، مؤسسه اعتباري ملزم به در13ـ1در ماده (-1

الی اسـت کـه   و کارایی براي مدیریت ریسک نقـدینگی گردیـده اسـت. ایـن در حـ     
پردازد بلکه به عنوان بخشی سیستم کنترل داخلی به مدیریت ریسک نقدینگی نمی

هـاي مـدیریت   کلی مدیریت ریسک نقدینگی، اطمینان از اثربخشـی رویـه  فراینداز 
رو عبارت فوق تصویر نامناسبی از سیسـتم  نماید. از اینریسک نقدینگی را تأمین می

شود.نظربندي آن تجدیدباید در جملهوکشدمیکنترل داخلی به تصویر 
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شـده در کشـورهاي   هـاي تنظـیم  المللی و حتی رهنمـود هاي بینعموماً در رهنمود-2
دهنده کنترل داخلی در بحـث مربـوط بـه حاکمیـت شـرکتی      مختلف، مواد پوشش

دهنده مقررات داخلی. هر چند براي سیسـتم  شوند نه در زیربخش پوششعنوان می
توان مقرراتی را نیز در نظر گرفت، امـا مقولـه کنتـرل    آن میفرایندو کنترل داخلی 

باید در هنگام معرفی اصلی ساختار حاکمیت شرکتی يعنوان یکی از اجزاداخلی به
این ساختار تحت پوشش قرار گیرد.

سیستم کنترل داخلـی ملـزم بـه برخـورداري از سیسـتم      )،13ـ1از ماده (در بند د-3
نیز به سیستم اطالعاتی اشاره 8ردیده است. از آنجا که در ماده اطالعاتی مناسبی گ

. در یسـت شده است، تمایز بین این دو سیسـتم اطالعـاتی بـراي خواننـده روشـن ن     
در کل مؤسسه اعتباري بیش از یک سیستم اطالعـاتی تواناز آنجا که نمی،حقیقت

عـاتی و سیسـتم   متصور شد، بهتر است به لزوم برقراري ارتبـاط بـین سیسـتم اطال   
تر، سیستم کنترل داخلی در اعمـال وظـایف   کنترل داخلی اشاره شود. به بیان دقیق

صرفاً از اطالعات موجود در سیستم اطالعاتی استفاده نخواهد کرد؛ بلکـه در  کنترلی
انسجام و قابلیت اعتماد اطالعات منتشرشده توسط ایـن سیسـتم   بایدبرخی موارد،

رو ذکر نحوه همکاري بین این دو سیستم به جـاي ضـرورت   ننیز ارزیابی شود. از ای
شود.برخورداري سیستم کنترل داخلی از سیستم اطالعاتی مناسب، توصیه می

ترین وظایف سیستم کنترل داخلی اشاره نشده است، وظـایفی  در این ماده به عمده-4
لیـه  کبایـد  ،که مشتمل بر ارزیابی نحوه مدیریت ریسک نقدینگی است. در حقیقـت 

روزبـودن  و از کفایت و بهشودابعاد مدیریت ریسک نقدینگی در این سیستم ارزیابی 
هاي در نظـر  فراینـد شـامل ارزیـابی کلیـه    فراینـد . ایـن  گـردد آنها اطمینان حاصل 

باشـد.  گیري، پایش و کنترل ریسک نقدینگی مـی شده جهت شناسایی، اندازهگرفته
هـاي نقـدینگی، از جملـه    گیري کلیه ریسـک هي اندازهاروشارزیابی ،عنوان مثالبه

دهـی داخلـی و   شهاي مورد استفاده؛ ارزیابی کفایـت و نحـوه گـزار   و نسبتهامدل
شـده؛  شـده و میـزان تخلـف از حـدود تنظـیم     خارجی؛ ارزیابی کفایت حدود تنظیم
اقتضـایی هـاي اسـترس و مـدل تـأمین مـالی      ضرورت تعدیل حدود؛ کفایت آزمـون 

ها و مدل تأمین مالی؛ ارزیابی دهنده این آزمونرزیابی فروض تشکیلشده و اطراحی
سپر نقدینگی و ... .
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هـاي مـدیریت   در این ماده به ضرورت استقالل سیستم کنترل داخلی از دیگر بخش-5
نشده است، این در حالی است که اسـتقالل ایـن سیسـتم    ايریسک نقدینگی اشاره

از اهمیتی کلیدي برخوردار است.انقدینگی کارمدیریت ریسکفراینددر 

هاگیري و پیشنهادنتیجه.4
کارگیري ساختار مناسب جهت مـدیریت ریسـک نقـدینگی در سیسـتم     از آنجا که عدم به

بانکی ایران منتج از عوامل مختلفی از جمله عدم پشتوانه مقرراتـی و اجرایـی الزم توسـط    
نه صرفاً یک رهنمود تنظیم نموده که باشد و بانک مرکزي نیز در این زمیبانک مرکزي می

تا کنون توسط سیستم بانکی به مرحله اجرا درنیامده است، ضروري است جهـت پرکـردن   
ها به پشتوانه الزامات اجرایـی، بـه   شکاف مقرراتی، گام مؤثري برداشته شود و سپس بانک

ري سمت و سوي اجراي این مقررات سوق داده شوند، هر چنـد بـه دلیـل عـدم برخـوردا     
ها از نیروي متخصص مورد نیاز تا مرحله اجراي کامل این مقررات نیز شکاف زیـادي  بانک

شود.مشاهده می
هـایی کـه در ایـن    در مرحله پرکردن شکاف مقرراتی نیز ضروري است بر اساس ارزیـابی 

بـر  ی مدیریت ریسک نقدینگی انجام شده ـ  مقاله در ارتباط با هر یک از بندهاي رهنمود فعل
المللی پس از بحـران مـالی اخیـر تنظـیم     س مطالعه قبلی رهنمودهایی که در عرصه بیناسا

رهنمود جدیدي براي مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی تنظیم شـود. در  ـاندشده
هـاي  هـاي مقرراتـی و تنظـیم مقرراتـی در حـوزه     شناسایی دیگـر شـکاف  ،کنار این رهنمود

نمودن این مقررات و گام مؤثري در حرکت به سمت اجراییتواند به عنوانشده میشناسایی
سـازي مـدیریت مناسـب و    پیـاده ،کارگیري آنهـا و در نهایـت  به سمت بههابانکدادن سوق

هـاي مقرراتـی   ریسک نقدینگی در سیستم بانکی در نظر گرفته شود. از جملـه ایـن شـکاف   
طراحـی آزمـون اسـترس، الگـوي     رهنمودي در زمینه تنظیم سپر نقدینگی،نبودتوان به می

دهی اشاره نمود. همچنین عدم تنظیم وظایف مصوب بانک مرکزي در مناسب افشا و گزارش
هاي مقرراتی است.ها از دیگر شکافحوزه نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی بانک
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گرچه در زمینه تنظیم سپر نقدینگی همچنان نیاز به گسترش ابزارهاي پـولی و مـالی و   
، ابزارهـایی کـه از درجـه نقدشـوندگی     شـود احساس میابزارهاي جدید در بازار پول معرفی

باالیی برخوردار باشند و در بازاري با عمق زیاد معامله شوند تا بتوان بر اساس آنهـا در قالـب   
را در پرتفوي بانک براي مـدیریت  هاداراییاي از این رهنمود تنظیم سپر نقدینگی، مجموعه

قدینگی نگهداري نمود.مناسب ریسک ن
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پیوست
انتقادهاي کلی وارد بر رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی

شماره 
ماده

انتقادعنوان ماده

تعاریف1
ـ عدم ضرورت لحاظ بخش تعاریف

ترکردن جامعه هدفـ ضرورت محدود

2
ــدیریت  ــداف مـ اهـ

نقدینگی

بودن عنوان مادهـ نامناسب
نگیدر استفاده از تعریف نقدی2و 1ـ عدم هماهنگی بین ماده 

هاـ عدم پوشش ریسک نقدشوندگی دارایی

3
ــدیریت   ــد مـ فراینـ

ریسک نقدینگی

ـ عدم پوشش کلیه فرایندهاي متداول مدیریت ریسک نقدینگی
ـ عدم حفظ سلسله مراتب الزم در معرفی فراینـدهاي مـدیریت   

ریسک نقدینگی
ـ عدم هماهنگی بین این ماده و دیگر مواردي که در ارتبـاط بـا   

)7و ماده 3ـ1اند (ماده دهآن طراحی ش
هاي مناسب و مصطلحـ عدم استفاده از واژه

ـ توجه صرف به حدود ریسک نقدینگی ارزهاي عمده بـه جـاي   
تر به انواع مختلـف حـدود مـورد نیـاز در کنتـرل      توجه گسترده

ریسک نقدینگی
هاي مختلف به جاي توجـه  بینی سناریوـ توجه بر ضرورت پیش

سازي بخشی از آزمون مون استرس (سناریوبه ضرورت تدوین آز
استرس است)

4
استراتژي مدیریت 

ریسک نقدینگی

ـ برداشت نامناسب از واژه استراتژي
ـ عدم توجه به ضرورت وجود ارتبـاط بـین اسـتراتژي مـدیریت     

ریسک نقدینگی و استراتژي کلی مدیریت ریسک
هـاي مـورد توجـه در مـدیریت     شدن ریسـک ـ ضرورت مشخص
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شماره 
ماده

انتقادعنوان ماده

ک نقدینگی در تدوین استراتژي مدیریت ریسک نقدینگیریس
نظـر سـاالنه در اسـتراتژي مـدیریت ریسـک      ـ ضـرورت تجدیـد  

نقدینگی 
ها بر پایه استراتژيـ عدم توجه به ضرورت استخراج سیاست

5
ســاختار ســازمانی  
مـــدیریت ریســـک 

نقدینگی

ـ عدم ضرورت تصریح ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی 
نمود مدیریت ریسک نقدینگیدر ره

شده بـا مؤسسـات تحـت    ـ عدم تطابق ساختار سازمانی طراحی
شمول این رهنمود 

ـ عدم تصریح وظایف اجزاي اصـلی سـاختار سـازمانی مـدیریت     
ریسک نقدینگی (هیئت مدیره و مدیریت ارشد)

ـ ضرورت معرفی مقام مسئول تشـخیص و مـدیریت بحـران در    
یی و نه در بخش ساختار سازمانیبرنامه تأمین مالی اقتضا

ـ عدم تخصیص وظـایف مناسـب بـراي کمیتـه فرعـی ریسـک       
نقدینگی

دهـی الزم در سـاختار سـازمانی    ـ عدم ترسیم خطـوط گـزارش  
شدهترسیم

دهـی (خطـوط   هاي کلی گـزارش ـ ضرورت ترسیم صرف ویژگی
دهـی و تنـاوب ارائـه    دهی، موارد الزم جهت گزارشکلی گزارش

گزارش)
گیري ریسک بودن مدل اندازهجه به ضرورت ارزیابی مناسبـ تو

نکردن وظیفـه طراحـی آن بـه واحـدي     نقدینگی با وجود محول
خاص

مقررات داخلی6
کننده مقررات داخلی و تنـاوب زمـانی   ـ عدم تعیین واحد تنظیم

الزم براي بازبینی و تصویب مجدد این مقررات 
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شماره 
ماده

انتقادعنوان ماده

ی براي مـدیریت ریسـک   هایـ عدم توجه به ضرورت تنظیم رویه
هاي پرداختنقدینگی در سیستم

ی و ـدینگـ ـاي نقـهـ دم برقـراري تمـایز الزم بـین نسـبت    ــ عـ 
هاي هشداردهنده زودهنگام شاخص

ـ عدم تــوجه بـه ضـرورت تنظـیم مقـررات داخلـی در زمینـه        
سازي ریسک نقدینگی، تأمین مالی اقتضـایی، افشـا، نحـوه    مدل

همکاري با ناظران خارجی

7
مدیریت دسترسـی  

به بازار

ـ توجه به برخی از ابعاد مدیریت دسترسی به بازار
ـ عدم توجه به مدیریت وثیقه در مدیریت دسترسی به بازار

ـ عدم توجه به ضرورت تنظیم سپر نقدینگی
هـا و شناسـایی   گـذاري دارایـی  ـ عدم توجه به ضـرورت قیمـت  

آنهاسپاريبازارهاي مالی براي نقدنمودن یا وثیقه
ـ عدم توجه به ضرورت اعمال مدیریت ریسک تمرکز در مقولـه  

ریسک نقدینگی

سیستم اطالعاتی8

ـ عدم توجه به ضرورت تشکیل پایگاه اطالعاتی
ـــ عــدم طراحــی خطــوط ارتبــاطی الزم بــین اجــزاي ســاختار  

حاکمیت شرکتی و سیستم اطالعاتی
سـط  ـ عدم توجـه بـه ضـرورت ارائـه اطالعـات در طـول روز تو      

سیستم اطالعاتی (و نه صرفاً به صورت روزانه)
ـ ضرورت توانایی ارائه اطالعات در سطح کل گروه مـادر بـانکی   

توسط سیستم اطالعاتی (و نه صرفاً در سطح مؤسسه اعتباري)
ـ ضرورت توجه به امکان ارائـه اطالعـات در ارتبـاط بـا ترکیـب      

قدشـوندگی آنهـا   گذاري بازاري و مقدار قابلیت نها، ارزشدارایی
ها)(در کنار ارائه اطالعات درخصوص ترکیب بدهی
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شماره 
ماده

انتقادعنوان ماده

9
ــدازه ــري و انــ گیــ

ــالص   ــت خـ مراقبـ
هاي نقديجریان

بودن عنوان ماده در مقایسه با مفهوم پایش و کنتـرل  ـ نامناسب
ریسک نقدینگی

آوري کلیـه اطالعـات الزم در بحـث    ـ ضرورت درج مقوله جمـع 
هسیستم اطالعاتی و نه در این ماد

هاي نقـدي بـراي   ـ عدم توجه به ضرورت محاسبه خالص جریان
تر از پنج روز کاريمدتهاي کوتاهدوره

ـ عدم معرفی نحوه تنظیم و پیشنهاد انواع مختلف حدود و مقام 
ربطمسئول ذي

ـ عدم توجه به ضرورت بازبینی و تعدیل حدود

10
مـــدیریت ریســـک 
ــاي   ــدینگی ارزه نق

عمده

هـاي  در موادي که بـه ترتیـب مقولـه   10ده ـ ضرورت تلفیق ما
گیري ریسک نقدینگی، کنترل ریسک نقدینگی شناسایی و اندازه

دهندو مدیریت دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار می
کننده و پیشنهادکننده حدود نشدن مقام تنظیمـ مشخص

اي و ضرورت تعدیل حـدود  ـ عدم اشاره به ضرورت بازبینی دوره
شرایط خاص ارزي در 

هاـ ضرورت جایگذاري واژه حدود به جاي محدودیت

11
هاي مدیریت سناریو

نقدینگی

ـ عدم ضرورت ذکر سناریوي اصلی (تـداوم فعالیـت) بـه عنـوان     
سناریویی در مدیریت ریسک نقدینگی

بندي مناسب از سناریوي جایگزین (بحران)ـ عدم ارائه طبقه
یوهایی با احتمال اندك اما ـ عدم توجه به ضرورت طراحی سنار

اثر مخرب شدید
ترشدن دوره بحران در طراحی ـ ضرورت توجه به امکان طوالنی

روز کـاري در نظـر   5سناریوي استرس (بـیش از افـق حـداقل    
شده در این ماده)گرفته
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شماره 
ماده

انتقادعنوان ماده

شـوندگی  بندي دارایی بر حسب درجه نقدـ ضرورت لحاظ طبقه
در مبحث طراحی آزمون در حیطه مدیریت دسترسی به بازار، نه 

*استرس

بـودن فـروض مـورد    بینانهـ عدم توجه به ضرورت منطقی و واقع
سازي آنها و ضرورت بـازبینی و  استفاده در سناریوسازي، مستند

هاي زمانی خاصارزیابی آنها در بازه
هاي کیفی خبرگان و مدیران در طراحـی  ـ عدم توجه به قضاوت

هاي استرسآزمون
هـاي  یچ نوع کاربردي براي نتایج حاصل از آزمونـ عدم لحاظ ه

استرس

برنامه اقتضایی12

نمودن وظیفه طراحی برنامه اقتضایی بـر عهـده   ـ ضرورت محول
بخشی از ساختار حاکمیت شرکتی

اي جهـت  ـ ضرورت درنظرگرفتن برنامه اقتضایی به عنوان رویـه 
وقـوع ایـن   رفت و مقابله با شرایط بحرانی و نه پیشگیري از برون

شرایط
ـ ضرورت تأیید مقام مسئول تشخیص و مدیریت بحران توسـط  

هیأت مدیره
ـ عدم توجه به ضرورت تنظیم تیم بحران

ـ عدم توجه به ضرورت اطالع اعضاي تیم بحـران از فراینـدهاي   
مورد نیاز در انتقـال نقـدینگی و دارایـی در بـین گـروه و یـا در       

حیطه فرامرزي
هاي اسـترس و  ت وجود ارتباط بین آزمونـ عدم توجه به ضرور

برنامه تأمین مالی اقتضایی
اي در برنامه تأمین مالی اقتضایی حتـی  ـ ضرورت بازنگري دوره
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شماره 
ماده

انتقادعنوان ماده

با عدم تغییر در شرایط درون و برون مؤسسه
ــارایی و عملیــاتی  ــابی ک ــل از ـــ ضــرورت ارزی ــه قب ــودن برنام ب

کارگیري به
قتضایی توسط هیأت مدیرهـ ضرورت تأیید برنامه تأمین مالی ا

13
ــرل   ــتم کنتـ سیسـ

داخلی

ـ برداشت نادرست از مفهوم سیستم کنترل داخلی
ـ ضرورت لحاظ مقوله کنترل داخلی در بخش حاکمیت شرکتی 

و نه در بخش مقررات داخلی
بودن برخورداري سیسـتم کنتـرل داخلـی از سیسـتم     ـ نامفهوم

اطالعاتی مناسب
ن وظایف سیستم کنترل داخلی ترینکردن به عمدهـ اشاره

ـ عدم توجه به ضرورت استقالل سیستم کنترل داخلی از دیگـر  
هاي مدیریت ریسک نقدینگیبخش

بنـدي فـوق، کـه بایـد همـواره در بخـش مـدیریت        بایست از طبقه* در حقیقت در طراحی آزمون استرس می
حالی که در این رهنمـود بـر اسـاس رویکـرد     شود، استفاده گردد؛ دردسترسی به بازار انجام و مرتب به روز 

پـردازد، نـه بـه مـدیریت     شده، این امر در بخشی انجام خواهد شد که به طراحی آزمون استرس مـی طراحی
دسترسی به بازار.


