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ویژه پس از بحران اخیـر)، مبـین دسترسـی    ها (بهشده در این سیستمشرایط معرفی
تـر ریسـک نقـدینگی در ایـن     مدآنیاز و مدیریت کارتر اعضا به نقدینگی موردمناسب
شـرایط در دسـترس در   باشد. حال آنکه بررسی وثایق واجدهاي پرداخت میسیستم

. ایـن  اسـت ساتنا در کشور، مبین شکاف زیاد موجود در این زمینـه  سیستم پرداخت
ها با ریسـک نقـدینگی در   نمودن بانکدر شرایط عادي با مواجهعالوه بر اینکهمسأله

کشـور  بانکیها، به ریسک سیستمی گسترده در کل سیستم عملیات تسویه تراکنش
کشور و بنـابراین اقتصـاد   تواند کل سیستم مالیدر شرایط بحرانی می،شودمیمنجر 

را در بحران عمیقی فرو برد.
کارگیري رویکرد نوینی در مـدیریت ریسـک   رو، در این مقاله بر ضرورت بهاز این

شرایط بـراي  هاي واجدنقدینگی در سیستم پرداخت ساتنا و همچنین معرفی دارایی
یط در رویکرد فعلـی  شرابهادار واجدیکرد و ضرورت گسترش اوراقرواینکارگیري به
آمیـز  الزم جهـت کـارکرد موفقیـت   هـاي نیازپـیش ایـن، بـه   برشود. افزونکید میأت

شده در عرصـه مـدیریت ریسـک نقـدینگی     یکرد و ابزارهاي معرفیرواینکارگیري به
سیستم پرداخت ساتنا اشاره خواهد شد.

اخـت،  ریسک نقدینگی، نقـدینگی در طـول روز، سیسـتم پرد   کلیدي:هايهواژ
سامانه ساتنا

JEL :G1, E0بنديطبقه
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. مقدمه1
در فنّـاوري ابداعات مالی، آزادسازي بازارهاي مالی، رشد اقتصادي و توسـعه  دنبالبه 

ــراکنشمــیالدي90و 80هــاي دهــه شــده در هــاي مــالی انجــام، ارزش و حجــم ت
رداخـت و  رو مـدیریت پ . از ایـن هاي پرداخت کشورهاي مختلف افزایش یافتسیستم

شـده بـراي تسـویه    هاي طراحـی شده در سیستمهاي انجامهاي تسویه تراکنشروش
هـاي  رفی برخوردار گردید. از جملـه روش هاي با حجم باال نیز از اهمیت شگتراکنش

بـه روش تسـویه   تـوان میشد، ها استفاده میکه ابتدا در اغلب این سیستمايتسویه
هاي پرداخـت در طـول   ش، کلیه دسـتور رواین در وجوه اشاره نمود.با تأخیرخالص 

محاسـبه و در پایان روز که زمان تسویه است، خالص وجوه مـورد نیـاز   روز دریافت و
شود. پرداخت می

سـمت بـه  هـاي پرداخـت   گیـري سیسـتم  ش، به جهـت رواین مشکالت منتج از 
البودن بـا ،شـد. در حقیقـت  منجـر گیري روش تسویه ناخـالص آنـی  کارطراحی و به

خـالص  بایـد باشـد. از آنجـا کـه   ش مـی روایـن ریسک تسویه، نقطـه ضـعف اصـلی    
دستورهاي پرداخت در پایان روز در سیستم تسویه شود، در صورت عدم برخـورداري  
یکی از اعضا از وجوه نقد کافی جهت تسویه، ممکن است با عـدم پرداخـت مطالبـات    

ده و ریسک عـدم تسـویه   نبواخت برخوردار دیگر اعضا، آنها نیز از توانایی الزم در پرد
به دیگر اعضا سرایت نماید.

تواند با معرفی قـوانین جدیـد   ش تسویه میرواین هاي موجود در چند ریسکهر
نشـده  هـاي تسـویه  و یا اعمال حدودي بر موقعیـت 1سازيمانند افزایش تعداد خالص

ها و تعداد آنهـا، افـزایش   کنشجانبه کاهش یابد، اما افزایش ارزش ترادوجانبه یا چند
ترشدن ضرورت تسـویه آنـی بسـیاري از    ي پرداخت و پررنگهاتعداد اعضاي سیستم

تـر نمـود. از   روش تسویه خالص بـا تـأخیر را پررنـگ   ها، مشکالت ساختاري تراکنش
هایی که هر روز بـر ارزش آنهـا افـزوده    رو جهت اطمینان خاطر از تسویه تراکنشاین

1- Netting
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هـاي تسـویه   سیسـتم سـمت بـه  خیر أتهاي تسویه خالص باز سیستمشود، گذر امی
یم.باشمیپرداخت ناخالص آنی را شاهد 

بـه  در حالت کلی در سیستم تسویه پرداخت ناخالص آنی، هـر دسـتور پرداختـی    
روایـن شود. از آنی تسویه میصورتبهمستقل از دیگر دستورهاي پرداخت و صورت

زیرا فاصله زمـانی بـین دسـتور پرداخـت و     ،یابدهش میریسک تسویه در سیستم کا
در اطمینـان از انجـام تسـویه،   حصـول امـا جهـت  ،یابـد تسویه به شدت کاهش مـی 

ایـن در حـالی اسـت کـه در سیسـتم      ،اسـت ينیاز به نقدینگی زیادسیستم موجود
سازي دستورهاي پرداخت، نقدینگی کمتـري جهـت   خالصدلیلبهپرداخت خالص، 

باشد.  ها مورد نیاز میراکنشتسویه ت
ترشدن اهمیت ریسک تسویه در مقایسه با ریسک نقـدینگی، با پررنگبا این حال 

هــاي پرداخــت اســتقبال شــدیدي از روش تســویه ناخــالص آنــی در سیســتمشـاهد 
از روش تسویه ناخـالص  مرکزيبانک، صرفاً سه 1985باشیم. در حقیقت تا سال می

بانـک 16ند. در دهـه بعـد، ایـن تعـداد بـه      کردمیا استفاده هآنی در تسویه تراکنش
مرکـزي بانـک 93گیري این سیستم بـه  کار، به2006و در پایان سال رسیدمرکزي

1گسترش یافت.

بـاالي نقدینگی حجمبا گسترش کاربرد روش تسویه ناخالص آنی، بحث مدیریت
یت وافري برخوردار گردید. مورد نیاز جهت تسویه آنی دستورهاي پرداخت نیز از اهم

هاي مختلفـی جهـت مـدیریت    هاي پرداخت از روشهاي عضو سیستمهر چند بانک
هاي مدیریت نقـدینگی داخلـی و   کنند (از جمله روشنقدینگی مورد نیاز استفاده می

بـانکی)، امـا اسـتقراض از طریـق خطـوط      هاي دیگر در بازار بینیا استقراض از بانک
نقشی کلیدي در مدیریت ریسک نقدینگی مـورد  مرکزيبانک2زاعتباري در طول رو

وظـایفی  دلیلبهي مرکزهايبانکدر حقیقت د.نمایمیها ایفا نیاز در طول روز بانک
از جمله عملکرد هموار سیستم پرداخـت  (دارند عهدهبرهاي پرداخت که در سیستم

1- Bech (2008)
2- Intraday Liquidity Facilities (ILFs)
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ه خطوط اعتباري در طـول روز  ه ارائب)هاو حصول اطمینان از کارایی و کنترل ریسک
انـد.  گردیـده موظفبه اعضا جهت کاهش ریسک نقدینگی روش تسویه ناخالص آنی

هـاي عضـو   ي نیاز نقـدینگی در طـول روز بانـک   مرکزهايبانکدر این راستا، عموماً 
سیستم پرداخت را یا از طریق اعطاي اعتبار با اخذ کـارمزد (و یـا بهـره انـدك) و یـا      

البتـه دسترسـی   1ند.نمایمیتأمینبه پشتوانه وثیقه و بدون اخذ هزینه اعطاي اعتبار
، نمایـد ها تحمیل میاي را بر بانکهزینه،هاي فوقبه اعتبار از طریق هر یک از روش

هـا دنبـال   اولین راهکار توسط بانکعنوانبهدسترسی به این وجوه همواره در نتیجه
هـایی کـه   (یا نرخ بهره) و هزینه فرصت وثیقـه نخواهد شد. براي مثال هزینه کارمزد 

گرفتـه شـوند، از جملـه ایـن     کـار بـه ها توانند در دیگر ابعاد مدیریت ریسک بانکمی
هـا بـه خطـوط    دسترسی آسـان و بـدون هزینـه بانـک    از آنجا کهند. باشمیها هزینه

روز تواند به تبدیل ریسک نقـدینگی در طـول   میمرکزيبانکاعتباري در طول روز 
هـا در بازپرداخـت ایـن خطـوط     نکـول بانـک  وراز ایـن ها به ریسک اعتبـاري و بانک

همواره یکی از دو استراتژي فوق (اعطاي اعتبـار بـا   ،منجر شوداعتباري بدون هزینه
شود.ي دنبال میمرکزهايبانکاخذ کارمزد و یا به پشتوانه وثیقه) توسط 
دو سیسـتم پرداخـت  عنـوان به3و تارگت2از آنجا که دو سیستم پرداخت فدوایر

نیز یکـی از  از آنها اند و در هر یک کلیدي در سیستم مالی شناخته شدهناخالص آنی
را در مسألهدر ادامه این ،شودهاي فوق در اعطاي اعتبار در طول روز دنبال میروش

سـپس بـا معرفـی رویکـرد     نمـاییم. هر یک از این دو سیستم پرداخـت بررسـی مـی   
شده در مدیریت ریسک نقـدینگی در سـامانه سـاتنا و مقایسـه آن بـا دو      کارگرفتههب

هاي پرداخت، دریافت اعتبار به پشتوانه وثیقه عموماً در قالب قراردادهـاي  در بسیاري از سیستم-1
کنـگ  انگلسـتان و هنـگ  پذیرد، ماننـد اسـترالیا،  صورت می(Repos)توافق بازخرید اوراق بهادار

,.Allsopp et al(جهت مطالعه بیشتر به ,Lee & Yipو2008 رجوع شود). با این حـال در  2008
هـا و بـدون اعمـال قـرارداد     سپاري دیگر دارایـی بسیاري از کشورها امکان دریافت اعتبار با وثیقه

باشد.توافق بازخرید نیز موجود می
2- Fedwire Settlement System
3-Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)

Settlement System.



1390تابستان  ، 8فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 160

قدینگی در سامانه ساتنا هاي مدیریت ریسک نهاي استراتژيضعفرویکرد فوق، نقطه
شود.هایی جهت رفع آنها ارائه میو راهکارمعرفی

. مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت فدوایر2
توسـط  سی به خطوط اعتباري در طـول روز آمریکا دستردوایرسیستم پرداخت فدر

شود. البته در این سیستم نیـز از ابتـدا اعطـاي اعتبـار در قبـال      اخذ کارمزد ارائه می
مـدیریت ریسـک اعتبـاري خطـوط     منظـور بـه پذیرفت. دریافت کارمزد صورت نمی

ایی را بـراي  هـ محـدودیت 1986اعتباري اعطاشده در طول روز، فدرال رزرو در سال 
تر ایـن  مدیریت مناسبجهتهمچنینوهاي فدرالدر طول روز بانکبرداشتاضافه

. البتـه اعضـا جهـت    در نظـر گرفـت  ها برداشتاضافهخطوط اعتباري، سقفی را براي 
نمودند.باید معیارهایی را از نظر کفایت سرمایه رعایت میاستفاده از این خطوط می

شـده، محـدودیتی در   هاي اعتباري لحاظکه در عمل سقفآندلیلبهاینبا وجود
، فـدرال رزرو  کردنـد مینها از این خطوط اعتباري اعمال استفاده بیش از اندازه بانک

ــال  ــارمزد  1994در س ــذ ک ــه اخ ــزم ب ــدي (24/0مل ــهدرص ــورتب ــاالنه) از ص س
هـا بـه   اتکاي بیش از حد بانکمؤثرهاي روزانه گردید که جهت کاهش برداشتاضافه

بـه درصـد ( 36/0ملزم به افزایش این نرخ به 1995این خطوط اعتباري نیز در سال 
بـر ،هرچنـد انـدك  ،نمـودن کـارمزدي  ورمنظـ البـا ایـن حـ   ساالنه) گردیـد. صورت
هـا ها توسط بانکانداختن پرداختتعویقبهباعثمریکا، آهاي روزانه در برداشتاضافه

1.حد زیادي کاهش یافترداخت در و کارایی سیستم پشد

شـده  هاي تنظیممدیره فدوایر بر این عقیده است که سقفهیأترو هر چند از این
را تـأمین  هـا نقدینگی مورد نیاز در طـول روز اکثـر بانـک   براي این خطوط اعتباري،

ها، حل مشکل نقدینگی انداختن پرداختتعویقنماید، اما جهت کاهش احتمال بهمی

Martinتر در مورد تاریخچه این سیستم و مباحـث اشـاره شـده بـه     جهت مطالعه دقیق-1 (2005)

رجوع شود.
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امکان برداشت مقـادیري  2010رسی به سیستم پرداخت کارا، از ژوئن ها و دستبانک
شده را منظور نمود. البته جهت دسترسی بـه ایـن مقـادیر    هاي طراحیفراتر از سقف

در ایـن  ، انـد هاي فدرال گردیدهسپاري نزد بانکملزم به وثیقهها، بانکبرداشتاضافه
نمایند و پوشش نیاز نقدینگی را امتحان درهاي موجود باید گزینههاراستا ابتدا بانک
حداکثر سطح تاد نفدرال وارد مذاکره شوها با بانککفایت این گزینهدر صورت عدم

شـده توسـط   هاي انجـام ارزیابیاساسبرنسبت به سقف اولیه برداشتاضافهظرفیت 
1تعیین شود.فدرالبانک

در طول روزاعتبارتأمینسیاست جدید فدرال رزرو در .1ـ2

تـأمین هـدف  ،آمـده اسـت  به اجـرا در 2011مارس 24در این سیاست جدید که از 
کـه نحـوي بـه  ،نقدینگی در طول روز مورد نیاز سیسـتم بـانکی دنبـال شـده اسـت     

اعتبـار در طـول روز  تـأمین سـمت به صنعت بانکداري ،هاییشده با ارائه انگیزهسعی
بد. بـه  بر فدرال رزرو به مقدار زیادي کاهش یادو ریسک وارسوق داده شودايوثیقه

تواننـد از طریـق   سسـاتی کـه مـی   ؤافزایش حوزه م،1جدول اساستر، بربیان دقیق
ــه ــارمزد    وثیق ــد، تنظــیم ک ــاري در طــول روز دســت یابن ــه خطــوط اعتب ســپاري ب
برداشـت  افـزایش کـارمزد اضـافه   اي در مقـدار صـفر درصـد و   وثیقـه برداشـت اضـافه 

هـاي  تـوان از بـارزترین سیاسـت   درصـد را مـی  5/0درصـد بـه   36/0اي از هوثیقغیر
دینگی نیازهاي نقـ ايمالی وثیقهتأمین سمتبهگیري مستقیم فدرال رزرو در جهت

نظر گرفت.در طول روز مؤسسات مالی در 
سیاســت غیرمســتقیم فــدرال رزرو در تشــویق عنــوانبــهحــذف کســورات نیــز 

البته فدرال رزرو با افـزایش  ،شودنظر گرفته میاي در وثیقهمالیتأمینبه مؤسسات
اي ایـن  دالر سعی نموده تا حـدودي بـار هزینـه   150سقف معافیت کارمزد تا سقف 

ها به اینشت، الزاماً تمامی بانکبرداهاي اولیه اضافهها بر مبناي سقفبندي بانکاساس طبقهبر -1
خطوط دسترسی نخواهند داشت.
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مـالی تـأمین که صرفاً دسترسی اندکی به (پذیر سپردهمؤسساتبرخیسیاست را بر
اي در طـول  وثیقهغیراشتبرداضافه و از طرف دیگر از حجم اندکی از اي دارندوثیقه

هاي اجرایی واردشـده بـر   . به این ترتیب فشارها و هزینه) کاهش دهدروز برخوردارند
یابد.هاي فدرال رزرو نیز به مقدار زیادي کاهش میبانک

ه خطوط اعتباري در طول روز استفاده از وثیقه جهت دسترسی ب،در این سیاست
،اینداوطلبانه است. با وجودصورتبه،الصدر مقیاسی معادل سقف بدهی خفدوایر

شـرایط درخواسـت اعتبـار در    و یا واجـد ندارندی که موقعیت مالی مناسبی مؤسسات
نقـدینگی حتمـاً بایـد از طریـق     بـه در صـورت نیـاز  طول روز فـدرال رزرو نیسـتند،  

سپاري به اعتبار مورد نیـاز دسترسـی یابنـد. همچنـین دسترسـی بـه خطـوط        وثیقه
باشد.سپاري مهیا میاري فراتر از سقف بدهی خالص صرفاً توسط وثیقهاعتب

شده در دسترسی به نقدینگی در طول روزهاي مختلف طراحی. روش2ـ2

بـه خطـوط   1شـرایط واجـد  مؤسساتدر این سیاست دو روش جهت دسترسی کلیه 
م اول گـا باشـند. در شده که مکمل یکدیگر مـی طراحی اعتباري در طول روز فدوایر
اسـاس بـر مؤسسـات و ایـن شـود  تنظـیم مـی  مؤسسـات سقف بدهی خالصی براي 

اسـاس گیرنـد. ایـن مؤسسـات بـر    مـی شده در شش گروه کلی قرار بندي انجامطبقه
هاي بدهی خالص متفاوتی برخـوردار خواهنـد شـد کـه     مقیاس سرمایه خود از سقف

صـورت بـه مؤسسـه، یکـرد اساس روبرتواند شده میدسترسی به مقدار سقف تنظیم
بـا ارائـه کـارمزد    ايوثیقـه صورت غیـر و یا بهکامل توسط وثیقه و بدون ارائه کارمزد

شود.مالیتأمین
ضریب سقف = سقف بدهی خالص×  مقیاس سرمایه )1(

همچنـین  صورت مداوم به دریچه تنزیل دسترسی دارنـد،  بهکهسالمت مالی دارايسسات مؤ-1
باشند.سسات تحت الزام ذخیره قانونی میؤماین 
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1اجزاي کلیدي سیاست جدید فدرال رزرو در تأمین اعتبار در طول روز.1جدول 

سیاست جدیدسیاست قبلیحوزه

سپاريوثیقه
و 2دارمورد نیاز براي مؤسسات مشـکل 

مؤسساتی که از حداکثر سـقف بـدهی   
خالص برخوردارند.

ــی  ــات م ــه مؤسس ــأمین  کلی ــت ت ــد جه توانن
ــود    ــول روز خـ ــاري در طـ ــاي اعتبـ نیازهـ

سپاري نمایند.وثیقه
برداشــت کــارمزد اضــافه

ايوثیقه
در طول روز

ر درصدصفدرصد36

برداشــت کــارمزد اضــافه
درصد50درصد36اي در طول روزغیروثیقه

درصد مقیاس سرمایه مؤسسه10کسورات
برداشـت  با کارمزد صـفر درصـد بـراي اضـافه    

ــه ــارمزد،  وثیق ــت ک ــول روز و معافی اي در ط
جایگزین شد.

ــا معافیت کارمزد ــه25تــ اي دالر (در دوره دوهفتــ
محاسبه کارمزد)

ــا  ــهد150ت ــبه الر (در دوره دوهفت اي محاس
کارمزد)

سقف بدهی خالص
اي و حـد بـاالتر   ـ حد متوسط دوهفته

یک روز
ـ رایزنی بعد از عدول از حد

ايـ حذف حد متوسط دوهفته
ـ حفظ حد یک روزه

پذیري در رایزنی در صورت عدول از ـ انعطاف
برداشـت توسـط   حد و پوشـش کامـل اضـافه   

وثیقه

ــد  ــقف ب ــداکثر س هی ح
خالص

برداشـت  گرفتن ظرفیت اضافهـ در نظر
اي، بیش از سقف بدهی خـالص  وثیقه

3شدهارزیابیبراي مؤسسات خود

ـ با حفظ شرایط قبلـی، رویـه منعطفـی نیـز     
هاي بانکی خارجی خاص جهـت  براي سازمان

دسترسی بـه حـداکثر سـقف بـدهی خـالص      
اي در مقــداري بــیش از ســقف بــدهی وثیقــه

ته شد.خالص در نظر گرف
ــراي   ــه ب ــارمزد جریم ک

درصد5/1درصد436/1شرایطمؤسسات فاقد 

صورت منظم به دریچه تنزیل دسترسی دارند و از موقعیـت  اعتبار در طول روز همچنان در اختیار مؤسساتی قرار خواهد گرفت که به-1
باشـند) در  ی که تحت الـزام ذخیـره قـانونی نمـی    مالی مناسبی برخوردارند. مؤسساتی که به دریچه تنزیل دسترسی ندارند (مؤسسات

برداشت خواهند شد.صورت نیاز به خطوط اعتباري در طول روز، مشمول کارمزد جریمه اضافه
هاي در طـول روز  برداشتدار، مؤسساتی است که در موقعیت مالی ضعیفی قرار دارند و باید از اعمال اضافهمنظور از مؤسسات مشکل-2

انـد،  شده داشـته هاي بدهی خالص تنظیمبرداشتی فراتر از سقفهمچنین مؤسساتی که براي مدت زمان مدیدي اضافهاجتناب ورزند.
شوند.بندي میدر این گروه طبقه

این مؤسسات در ادامه توضیح داده خواهند شد.-3
باشند.طوط اعتبار در طول روز نمیشرایط دسترسی به خرو واجد مؤسساتی که به دریچه تنزیل دسترسی ندارند و از این-4

Federal Registerمأخذ: (2008)
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در طـول  برداشـت اضافهفدرال رزرو در کنار سقف بدهی خالص، حداکثر ظرفیت 
به سطوح باالتر نقدینگی مورد نیـاز در طـول   مؤسساتروز را جهت دسترسی برخی 

ؤسسه متقاضـی بایـد   م،روز در نظر گرفته است. جهت دسترسی به این خط اعتباري
باشد و ظرفیت مازاد نقدینگی مورد نیاز خـود را  داشتهلقتعشده به گروه خودارزیابی

نماید. سـطح ظرفیـت مـازاد توسـط بانـک فـدرال رزرو       تأمینسپاري از طریق وثیقه
هـاي  شـود. سـازمان  ربط پس از ارزیابی اطالعات مالی و نظارتی الزم تعیـین مـی  ذي

بنـدي ارزیـابی   در رتبهیکیا از رتبه هستندت هلدینگ مالی بانکی خارجی که شرک
مشـابهی  نحـو بـه  تواننـد از ایـن ظرفیـت مـازاد     برخوردارند نیز مـی 1قدرت حمایت

برخوردار شوند.
باشـد،  مـی شـرایط واجد مؤسساتاین دو روش کلی که صرفاً در اختیار برعالوه 

بـه خـط   فاقـد شـرایط  اتمؤسسـ فدرال رزرو تحت شرایط خاصی امکـان دسترسـی   
اعتباري در طول روز را نیز فراهم نموده است. در این حالت جهت حفظ تعـادل بـین   

همچنـین  و مـدیریت مناسـب ریسـک در سیسـتم پرداخـت و      ریسکهدف کاهش
نقدینگی مـورد نیـاز در   مالیتأمینسازي اثرات نامناسب بر عملیات پرداخت، حداقل

گرفتهمورد توجه قرار ریچه تنزیل دسترسی ندارند،به دی کهمؤسساتبرايطول روز
ــن   ــت. ای ــاتاس ــامل مؤسس ــرکتش ــیه ش ــاي حاش ــوافقی،ه ــداران 2اي و ت بانک

»Strength of Support Assessment Rating (SOSA Rating)«بنـدي ارزیـابی قـدرت حمایـت     رتبه-1
باشد.مدیره فدرال رزرو آمریکا میبندي هیأتسیستم رتبه

اي و توافقی، مؤسسـاتی اسـت کـه تحـت قـانون شـرکت تـوافقی       هاي حاشیهمنظور از شرکت-2
(Agreement Corporation Act) یا قانون حاشیه(Edge Act)اند. بر اسـاس قـانون   تأسیس شده

شده توسـط  تصویب شد، شرکت توافقی که نوعی بانک تأسیس1916شرکت توافقی که در سال 
المللی بپردازد. از آنجا که این قانون از تواند به عملیات بانکی در حوزه بینباشد، مییک ایالت می

قانون حاشیه به تصویب رسید که بر اساس آن به 1919مقبولیت زیادي برخوردار نبود، در سال 
هایی براي پـرداختن بـه عملیـات بـانکی در حـوزه      تأسیس شرکتمدیره فدرال رزرو اجازههیأت

المللی داده شد. این مؤسسات صرفاً مجاز به پذیرش سپرده و اعطاي وام در حیطه معـامالت  بین
باشند.المللی میبین
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مورد حمایت دولـت و برخـی   مؤسسات2،هاي امانی با هدف محدودشرکت1،هابانک
مؤسسـاتی  ،در برخی مـوارد مؤسسات،این برعالوه باشند. المللی میهاي بینسازمان

شوند.دارند نیز مشمول میه موقعیت مالی ضعیفی ک
بندي سقف بدهی خالصطبقه.2جدول 

نیازهاپیشضریب سقفبندي سقفطبقه

ود
خ

بی
زیا

ار
ده

ش

بارماه یک12ـ انجام خودارزیابی هر درصد25/2باال
(مشتمل بر ارزیابی شایستگی اعتباري خـود،  

هـا و  مدیریت و کنترل وجوه روزانه، سیاسـت 
ــار مشــتري، کنتــرل کنتــرل هــاي هــاي اعتب

هاي احتیاطیعملیاتی و رویه
ال مـوارد فـوق بـه بانـک فـدرال رزرو      ــ ارس

ربطذي

باالتر از 
درصد875/1متوسط

درصد125/1متوسط

درصد4/0هاحداقل

مـدیره در اسـتفاده از   ـ تنظیم مصـوبه هیـأت  
ربطضریب سقف ذي

فـدرال رزرو  ـ ارسال مصـوبه فـوق بـه بانـک     
ربطذي

2/0میلیون دالر یا 10معاف از ثبت درخواست
-درصد مقیاس سرمایه

-صفر درصد*صفر

خوردارنـد. البتـه   هاي داخلـی احتیـاطی سـطح بـاالیی بـر     کنند که از سیاستاغلب، مؤسساتی از این سقف استفاده می*
تی منظور نمایند که دسترسـی مـداوم بـه دریچـه تنزیـل      توانند این سقف را براي مؤسساهاي فدرال رزرو نیز میبانک

هاي در طول روز دارند.برداشتندارند یا از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیستند و یا در نقض این سیاست، اضافه
Federal Reserve Systemمأخذ:  (2010)

پـذیري هسـتند کـه ملـزم بـه     مؤسسـات سـپرده  (Banker's Banks)ها منظور از بانکداران بانک-1
سسـات  ؤوکـار دیگـر م  زیرا صرفاً جهت پرداختن به امور کسب،باشندقانونی نمیذخایرنگهداري

اند.سازماندهی شده،عهده دارندمالی که مالکیت آنها را بر
2- Limited - Purpose Trust Companies
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کـارمزد  ) مشـمول کلیه این مؤسسات (بجز مؤسسات بـا موقعیـت مـالی ضـعیف    
برداشـت بـراي آنهـا لحـاظ     باشند که به جاي کارمزد اضـافه برداشت میاضافهجریمه 

دالر نبـوده و  150کـارمزد  شرایط معافیتخواهد شد. همچنین این مؤسسات، واجد 
ملـزم بـه   مؤسساتدالر بر آنها وضع خواهد شد. در حالی که این 25حداقل کارمزد 

اي در وثیقـه برداشـت اضـافه درصد کارمزد صفرشرایطواجد باشند، سپاري میوثیقه
موماً سقف بـدهی  با موقعیت مالی ضعیف نیز که عمؤسساتدر باشند.طول روز نمی

بانـک  ،شـود، در صـورت صـالحدید فـدرال رزرو    آنها وضع مـی خالص صفر درصد بر
دسترسـی بـه خـط اعتبـار در طـول روز      امکـان  اي از وثیقـه صورتبهربط صرفاً ذي

بود.برخوردار خواهد 

خطوط اعتباري در طول روزشرایطواجد هاي وثیقه. 3ـ2

ا را هـ وثیقـه ایـن و خصوصـیات کلـی  شرایطواجد هاي فدرال رزرو فهرستی از وثیقه
این وثایق در عملیات دریچه تنزیل و خطـوط اعتبـاري در طـول    .معرفی نموده است

ایـن وثـایق   همچنین 1.گیرندمورد استفاده قرار میمؤسسات،هاي فدرال به روز بانک
بـه  5و3،4باشند کـه در جـداول   ها میبهادار و وامکلی مشتمل بر اوراقصورتبه

شـرایط واجـد  ترتیب خصوصیات کلی ایـن وثـایق و انـواع مختلـف آنهـا و الزامـات       
هر یک از وثایق معرفی شده است.شدنشناخته

دهی فدرال رزرو را امضا نموده باشد.نامه وامسپاري مؤسسه باید موافقتقبل از وثیقه-1
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شرایطخصوصیات کلی وثایق واجد .3جدول 

ویژگی کلی
انتظار خصوصیت مورد 

بهاداربراي اوراق
هاانتظار براي وامخصوصیت مورد

موقعیت 
تصرفحق

ـ ــ بـ  انک فـدرال  ـرخورداري ب
تصرف کامل و بـا  رزرو از حق 

بهادار  اولویت اوراق 
ـ فقدان مطالبه اشخاص ثالث 
ــدگان  ــد نماینـــــ (ماننـــــ

بهادار  ورشکستگی) بر اوراق 

تصرف رزرو از حقـ برخورداري بانک فدرال 
هاکامل و با اولویت وام

ـ فقدان مطالبه اشخاص ثالث (مانند نمایندگان 
هاورشکستگی) بر وام

شوندگی و نقد
قابلیت انتقال

ـ فقدان محدودیت قـانونی یـا   
هر نـوع محـدودیت دیگـر در    

بهادار  شوندگی اوراق نقد

ـ فقدان محدودیت قانونی یا هـر نـوع محـدودیت    
ها  شوندگی وامدر نقددیگر 

ـ قابلیت مذاکره، انتقال یا واگذاري راحت و آسان 
ها  وام

ـــخصوصیات کلی

پـذیر  سپردهها باید قابل پرداخت به مؤسسهـ وام
گذار باشند.  وثیقه
1گذاري شوند.ها باید در سطح سند سپردهـ وام

هاي سندیکایی نباید بـا محـدودیتی از نظـر    ـ وام
رو باشند.  روبهواگذاري

عنـوان سـایر   ده بـه ـشـ ديـبنـ هـاي طبقـه  ـ وام
3اســــتاندارد،زیــــر 2هــــاي خــــاص،دارایــــی

هـاي  شده و یا سایر وامالوصول یا سوختمشکوك
ــذیرش     ــورد پ ــدیریت، م ــاص م ــه خ ــورد توج م

باشند.  نمی
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شرایطخصوصیات کلی وثایق واجد .3جدول ادامه 

انتظارخصوصیت مورد ویژگی کلی
هاانتظار براي وامخصوصیت موردبهاداربراي اوراق

نبود تضاد منافع

بهاداري کـه تعهـد   ـ اوراق
ــه  ــه وثیق ــا  مؤسس ــذار ی گ

ــه آن   واحــدهاي وابســته ب
شــرایط باشــند، واجــد مــی
باشند. نمی

ـ ـبهـاداري کـ  ـ اوراق ا ـه ب
ــه    ــالی مؤسس ــت م موقعی

گــذار همبســتگی  وثیقــه
ــد   ــد، واجـ ــرایط دارنـ شـ

4شند.بانمی

شده به واحـدهاي  هاي پرداختـ کلیه وام
شرایط گذار، واجد وابسته به مؤسسه وثیقه

باشند. نمی
شـده بـه افـراد داراي    هـاي پرداخـت  ـ وام

ــاي    ــد اعضـ ــه (ماننـ ــات محرمانـ اطالعـ
) مدیره، مدیران یا سهامداران عمـده هیأت

شـــرایط گــذار، واجــد   مؤسســه وثیقــه  
باشند. نمی
شـده توسـط سـهام یـا     مینهاي تضـ ـ وام

گذار یا واحـد وابسـته   اعتبار مؤسسه وثیقه
به آن صرفاً در شرایط محدود و بـا تأییـد   

باشند. شرایط میبانک فدرال رزرو، واجد 

بنديرتبه

ـــ حــداقل رتبــه اعتبــاري 
مورد نیاز در فهرست اوراق 

شــرایط درج بهــادار واجــد 
شده است. 

نیـاز در  ل رتبـه اعتبـاري مـورد    ــ حداقـ 
شـرایط درج شـده   هاي واجـد  فهرست وام

است. 
ـ   بنـدي  ررسی سیاسـت رتبـه  ــ ضـرورت ب

گـذار  پـذیر وثیقـه  داخلی مؤسسـه سـپرده  
5توسط بانک فدرال رزرو

فرایند 
سپاريوثیقه

سپاري بر اساس نـوع  وثیقه
توانـــد توســـط اوراق مـــی

ــدمات اوراق   ــتم خـ سیسـ
بهـــادار فـــدوایر، شـــرکت 

بهـادار،  گذاري اوراقسپرده
7یا کلیراسـتریم 6یوروکلیر

صورت پذیرد. 

آمده بر اساس عملها بر حسب توافق بهوام
سپاري در حضانت مؤسسـه  ترتیبات وثیقه

گیرنده، در حضانت طرف سـوم و یـا   قرض
اي بـه  در حضانت بانک فدرال رزرو منطقه

وثیقه سپرده خواهند شد. 
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وثایق واجد شرایطیخصوصیات کل.3ادامه جدول 

گردان نیـز بایـد بـه    اعتبارسپاري شده باشد، خودوثیقه(Master Note)ـ براي مثال اگر برداشتی تحت اعتبارگردان 1
تواند بـر گیرنده بخشی از وام را بازپرداخت نمود، میگردان، به محض آنکه قرضوثیقه سپرده شود. تحت قرارداد اعتبار

اساس شرایط وام، معادل آن دوباره وام دریافت نماید.
2- Other Assets Especially Mentioned
3- Substandard Assets

گـذاري و در  سپار وابسته باشد، باید از رتبه سـرمایه مالی مؤسسه وثیقهبهادار به موقعیت که ارزش اوراق ی ـ در صورت4
برخوردار باشد. AAAبرخی موارد از رتبه 

سپار به ارزیـابی میـزان اعتبـار وام بـه     ها توسط مؤسسات وثیقهبندي داخلی وامهاي فدرال رزرو بر اساس رتبهـ بانک5
پردازند. گذاري آن و لحاظ حاشیه مورد نیاز میشده، ارزشپردهوثیقه س

بهادار در بلژیک اسـت کـه کـارگزار اصـلی     گذاري مرکزي اوراقالمللی سپردهیک مؤسسه بین(Euroclear)ـ یوروکلیر 6
شود. بهادار غیردالري شناخته میتسویه و پایاپاي اوراق 

بهادار در لوکزامبـورگ اسـت کـه بـه    گذاري مرکزي اوراقالمللی سپردهبینیک مؤسسه(Clearstream)ـ کلیراستریم 7
شود. بهادار غیردالري شناخته میعنوان کارگزار اصلی تسویه و پایاپاي اوراق

صـورت منفـرد و   هـا بـه  سـپاري (وام ـ در سایت فدرال رزرو بر حسب نوع وثایق، تاریخ سررسید (اوراق) و نحوه وثیقه8
باشـد. بـراي مطالعـه بیشـتر در ایـن زمینـه بـه سـایت         ها تنظـیم شـده و در دسـترس مـی    دولی از حاشیهگروهی) ج

www.federalreserve.gov.مراجعه شود
Federal Reserve Systemمأخذ:  www.frbdiscountwindow.orgو  (2011)

براي انتظار خصوصیت مورد ویژگی کلی
هاانتظار براي وامخصوصیت موردبهاداراوراق

ارزهاي واجد 
شرایط

بهــادار ارزي برحســب یــن اوراق
ــورو، دالر اســترالیا، دالر  ــن، ی ژاپ
ــرون   ــد انگلســتان، ک ــادا، پون کان
دانمارك، فرانک سوئیس و کرون 

باشند. شرایط میسوئد واجد 

و، دالر اسـترالیا،  هاي ارزي برحسب ین ژاپن، یورـ وام
دالر کانادا، پونـد انگلسـتان، کـرون دانمـارك، فرانـک      

باشند. شرایط میسوئیس و کرون سوئد واجد 
هـــاي مسـتغالت   هـاي تــجاري یــا وام   ـ صرفــاً وام 

شـده در خـارج از   تجاري اعطاشده به مؤسسـات ثبـت  
کـار آنهـا   وآمریکا یا مؤسساتی که مکان اصـلی کسـب  

شرایط هاي خارجی واجد ست، جزء وامخارج از آمریکا
که: باشند، در صورتیمی
پذیر آمریکایی بـه وثیقـه   وام توسط مؤسسات سپردهـ 

سپرده شده باشد. 
پذیر خـارجی  وام توسط آن گروه از مؤسسات سپردهـ 

گیرنـده  به وثیقه سپرده شده باشد که در کشور وام
اند. به ثبت رسیده

گذاري وثایقارزش

اساس ارزش منصفانه بازاري ـ بر
بهادار اوراق 

ـ در صورت عـدم دسترسـی بـه    
ارزش منصفانه بازاري، ایـن اوراق  

گــذاري بــر اســاس مــدل قیمــت
شوند. گذاري میداخلی ارزش

ـ بر اساس تخـمین منصـفانه داخلـی از ارزش بـازاري    
سازي وام بر اساس مدل

8هامحاسبه حاشیه
ـ  رزش در ر اسـاس تحــلیل ا  ــ ب

معـرض خطــر و قیمـت تــاریخی   
ها دارایی

سـپاري  هاي ریسـکی دارایـی وثیقـه   ـ بر اساس ویژگی
شده ارزش بازاري منصفانه بینیشده و نوسان پیش
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بهادار واجد شرایطاوراق .4جدول 

نوع داراییناشر/ برنامه تحت پوشش
شرایط واجد 

شرایط 
شدنشناخته

سپاريفرایند وثیقه

ــط  اوراق  ــده توس ــه منتشرش قرض
خزانه آمریکـا و مؤسسـات کـامالً    

شدهتضمین

ــهاوراق  ــا  قرضـ ــاي بـ هـ
ــک   ــر از ی سررســید کمت

ــان  ــال، میـ ــسـ دت و مـ
ــدت؛ اوراق  ــادار بلندم به

شده توسط گذاريشاخص
قرضه بـدون  ؛ اوراق 1تورم

بهــادار سررســید؛ اوراق
اصــل و بهــره تفکیــک   

٢شده

-

بهادار فدوایرـ سیستم خدمات اوراق 
بهـادار (بـه  ذاري اوراقـگـ ـ شرکت سپرده
صورت محدود)

اوراق تحـــت پوشـــش برنامـــه   
ــه   ــرکت بیم ــت ش ــدینگی موق نق
ســپرده فــدرال و برنامــه تضــمین 
نقدینگی موقت اتحادیـه اعتبـاري   
ــه    ــی اتحادیـ ــرکتی اداره ملـ شـ

3اعتباري

ــهاوراق  ــا  قرضـ ــاي بـ هـ
ــک   ــر از ی سررســید کمت

ــان  ــال، میـ ــدت و سـ مـ
بلندمــدت دالري و ارزي؛ 

قرضــــه بــــدون  اوراق
سررســــید دالري؛ اوراق 

ــواهی  ــاري و گ ــاي تج ه
سپرده

بهادار تحـت  اوراق 
پوشـــــش ایـــــن 

ــهبرن ــس از ام ــا پ ه
تـاریخ تضــمین بــه 

قرضه صورت اوراق 
شـــرکتی در نظـــر 
گرفته خواهند شد.

بهادارگذاري اوراقـ شرکت سپرده

شــده توســط بهــادار منتشــراوراق 
شده دولتیهاي حمایتسازمان

ــهاوراق  ــا  قرضـ ــاي بـ هـ
ــک   ــر از ی سررســید کمت

ــان  ــال، میـ ــدت و سـ مـ
قرضــه بلندمــدت و اوراق 

یدبدون سررس

-

بهادار فدوایرـ سیستم خدمات اوراق 
بهـادار (بـه  ذاري اوراق ـگـ ـ شرکت سپرده
صورت محدود)

ــط  اوراق  ــادار منتشرشــده توس به
-مؤسسات دولتی خارجی

ــادار اوراق - بهــــ
دالري

بهادار ارزي اوراق -
AAAبا رتبه 

ـ کلیراستریم
ـ یوروکلیر

ــط  اوراق  ــادار منتشرشــده توس به
سات فراملیتیمؤس

قرضه با سررسید اوراق -
ــال،   ــک سـ ــر از یـ کمتـ

مــدت و بلندمــدت میــان
دالري و ارزي

ــدون اوراق- ــه بــ قرضــ
سررسید

بهـــادار ارزي اوراق 
AAAبا رتبه 

بهادار فدوایرـ سیستم خدمات اوراق 
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شرایطبهادار واجد اوراق.4ادامه جدول 
سپاريفرایند وثیقهشدنرایط شناختهشالزامات واجد نوع دارایی

قرضه دولت خارجی، اوراق 
شده توسط قرضه تضمیناوراق 

قرضه دولت خارجی و اوراق 
4برادي

تا AAA ،AAهاي قرضه دالري با رتبهاوراق -
BBB.

باشند.قرضه ارزي واجد شرایط میکلیه اوراق -

بهادار فدوایرسیستم خدمات اوراق -
ریمکلیراست-
یوروکلیر-

قرضه شرکتی (بجز اوراق اوراق 
قرضه شرکتی قابل تبدیل)

، AAAهاي قرضه شرکتی دالري با رتبهاوراق-
AA تاBBB

AAAقرضه شرکتی ارزي با رتبه اوراق -

بهادارگذاري اوراق شرکت سپرده-

صرفاً در آمریکا منتشر شده باشند.-قرضه پوششیاوراق
بهادارگذاري اوراق شرکت سپرده-.BBBتا AAA ،AAهاي با رتبه-

AAAاوراق دالري و ارزي با رتبه -5قرضه رهنی کالن آلمانیاوراق
کلیراستریم-
یوروکلیر-

اوراق دالري (بدون اخذ رتبه)-قرضه شهردارياوراق
AAAاوراق ارزي با رتبه -

بهادارگذاري اوراق شرکت سپرده-

بهادارگذاري اوراق شرکت سپرده-BBBتا AAA ،AAاوراق با رتبه -قرضه با پشتوانه داراییاوراق
بهادارگذاري اوراق شرکت سپرده-AAAاوراق با رتبه -ايتعهدات بدهی وثیقه

بهادار با پشتوانه رهن اوراق 
بهادارگذاري اوراق شرکت سپرده-AAAاوراق با رتبه -تجاري

بهادار رهنی با پشتوانه راقاو
مؤسسه

6اوراق انتقالی-

ايتعهدات رهنی وثیقه-

بهادار فدوایرسیستم خدمات اوراق -
بهادار (بهگذاري اوراق شرکت سپرده-

صورت محدود)
اي تعهدات رهنی وثیقه

بهادارگذاري اوراق شرکت سپرده-AAAبا رتبه -خصوصی

بهادارگذاري اوراق شرکت سپرده-پرداخت سود نقدي نباید به تأخیر افتاده باشد-7مینبهادار ممتاز ااوراق
گواهی سپرده، برات بانکی، 
اوراق تجاري، اوراق تجاري به 

پشتوانه دارایی
بهادارگذاري اوراق شرکت سپرده--

د در صورت کنبهاداري است که تضمین می) اوراقInflation-Indexed Securitiesشده توسط تورم (گذاريبهادار شاخصاوراقـ 1
بهادار تا سررسید، بازده بیشتري نسبت به تورم خواهد داشت.نگهداري برگه اوراق

) Separate Trading of Registered Interest & Principal Securities-STRIPsشده (بهادار اصل و بهره تفکیکاوراقـ 2
آورد سال فراهم می10با سررسید کمتر از و اوراق قرضهبهره است که این امکان را براي دارنده اسناد خزانهقرضه بدون نوعی اوراق

اي نگهداري نماید.قرضه بدون بهره جداگانهصورت اوراقتا اصل و بهره این اوراق را به
اي ارشـد  شدند. برنامه اول تضـمین بـدهی غیروثیقـه   این دو برنامه جهت تقویت اعتماد و تشویق نقدینگی در سیستم بانکی طراحی ـ 3

هـاي هلـدینگ را مـورد توجـه قـرار داده و برنامـه دوم، تضـمین ایـن نـوع بـدهی در           پذیر و برخی شـرکت ها، مؤسسات سپردهبانک
هاي اعتباري شرکتی را تحت پوشش قرار داده است.اتحادیه

ي التین به پشـتوانه  آمریکاالري منتشرشده توسط یک بازار نوظهور به ویژه در قرضه د) اوراقBrady Bondsقرضه برادي (اوراق-4
ست.آمریکاقرضه بدون بهره خزانه اوراق

هـاي رهنـی آلمـانی بـه     قرضه منتشرشـده توسـط بانـک   ) اوراقGerman Jumbo Pfandbriefقرضه رهنی کالن آلمانی (اوراق-5
هاي بلندمدت است.پشتوانه دارایی

هاي رهنی مسکونی اسـت کـه تمـام    اي از وامشدهبهاداري مشتمل بر مجموعه در هم ادغام) اوراقPass Throughاق انتقالی (اور-6
شود.گذار منتقل میسرمایهماه بهپایانهاي اصل و بهره این اوراق درپرداخت

) و سهام ممتـاز امـا بـا    Debentureادار بدون تضمین (به) مشابه اوراقTrust Preferred Securitiesبهادار ممتاز امین (اوراق-7
.باشدمیتر است و از خصوصیات بازپرداخت ثابت فصلی و مبلغ اسمی در سررسید برخوردار سررسید بلندمدت

Federal Reserve Systemوwww.frbdiscountwindow.orgمأخذ:  (2011)
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سپاريشرایط وثیقههاي واجد وام.5جدول 

رتبه اعتباري مورد شرایط بودنواجدنوع دارایی
نیاز

هاروز از سررسید پرداخت آن30نباید بیش از هاي کشاورزيوام
.گذشته باشد

برخوردار از حداقل 
ریسک یا ریسک 

1متوسط

هاي تجاري و وام
لیزینگ

هاپرداخت آنروز از سررسید30نباید بیش از 
.گذشته باشد

برخوردار  از حداقل 
ریسک یا ریسک 

متوسط

شده هاي تضمینوام
اي آمریکامؤسسه

تواند میبدهیاصلاز شده تنها بخش تضمینـ 
شده، در وثیقه قرار گیرد. عنوان یک وام تضمینبه
عنوان یک وام نشده باید بهبخش تضمینـ 

یرد.نشده، در وثیقه قرار بگتضمین
بانکضمانت باید به طور کامل قابل انتقال بهـ 

فدرال رزرو بانکگونه کهفدرال رزرو باشد، آن
معموالً ضمانت اداره ،تعیین کرده است

، بانک آمریکاوزارت آموزش 2،هاي کوچکتجارت
ت و واردات آمریکا و مؤسسه خدمات مسکن اصادر

قابل انتقال است.3روستایی

-

ت هاي مستغالوام
تجاري

هاروز از سررسید پرداخت آن30نباید بیش از 
.گذشته باشد

برخوردار  از حداقل 
ریسک یا ریسک 

متوسط

هاي مستغالت وام
وسازساخت

هاروز از سررسید پرداخت آن30نباید بیش از 
.گذشته باشد

برخوردار  از حداقل 
ریسک یا ریسک 

متوسط

هاوز از سررسید پرداخت آنر30نباید بیش از 4بکرهاي زمینوام
.گذشته باشد

برخوردار  از حداقل 
ریسک یا ریسک 

متوسط
هاي رهنی خانوادگی وام
45تا 1

)یهتصرف اول(حق

هاروز از سررسید پرداخت آن60نباید بیش از 
-.گذشته باشد
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سپاريشرایط وثیقههاي واجد وام.5ادامه جدول 
تبه اعتباري مورد نیازرشرایط بودنواجدنوع دارایی

4تا 1هاي رهنی خانوادگی وام
)6خانه سهمی، ثانویهتصرف (حق

روز از سررسید 60نباید بیش از 
-.گذشته باشدهاپرداخت آن

روز از سررسید 60نباید بیش از هاي بانکداري اختصاصیوام
-.گذشته باشدهاپرداخت آن

روز از سررسید 60ش از نباید بیايوثیقهـ غیرهاي مصرفیوام
-.گذشته باشدهاپرداخت آن

اي مصرفی و لیزینگ (خودرو، هوام
قایق و غیره)

روز از سررسید 60نباید بیش از 
-.گذشته باشدهاپرداخت آن

هاي ـ دریافتنیهاي مصرفیوام
)2هاي اعتباري (ممتاز و درجه کارت

روز از سررسید 60نباید بیش از 
-.ذشته باشدگهاپرداخت آن

روز از سررسید 60نباید بیش از هاي دانشجوییوام
-.گذشته باشدهاپرداخت آن

)Normal Risk(گذاري اسـت. ریسـک متوسـط    معادل رتبه سرمایه)Minimal Risk(حداقل ریسک -1
تبـه  نحـوي کـه از نظـر مقرراتـی از حـداقل ر     گـذاري اسـت، بـه   اي کمتر از رتبه سرمایهمعادل با رتبه

باشد.بخشی برخوردار میاعتباري رضایت
2- Small Business Administration
3- Rural Housing Service
4- Raw Land Loans.

انـد  هاي رهنی مسـکونی بیانگر وام)Family Mortgage Loans 4-1(4تا 1هاي رهنی خانوادگی وام-5
د.نباشهاي رهنی مسکونی میمالی مجدد وامنتأمیکه مشتمل بر بازسازي، توسعه امالك مسکونی یا 

درصدي از مالکیـت  ،) نوعی وام رهنی مسکن است که با بازپرداخت وامHome Equityخانه سهمی (-6
چند این مالکیت سهمی قابل فروش نیست، ولی بانک بـه پشـتوانه   شود. هرگیرنده منتقل میخانه به وام

.وام اعطا نماید،تواند به مالکآن می
Federal Reserve Systemوwww.frbdiscountwindow.orgمأخذ:  (2011)

. مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت تارگت3
هاي پرداخت کلیدي، تارگت سیستم تسویه ناخـالص آنـی وجـوه در    از دیگر سیستم

یبرخـ سـتم یسنیادرچندهرکرد. کاربه آغاز 1999اتحادیه اروپاست که در سال
ولـی شـد یمبرطرفستمیسدرشدهدرنظرگرفتهریذخاتوسطینگینقديازهایناز
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ازنـه یهزاخـذ بـدون وجـوه استقراضامکان،ینگینقدندهیفزايازهاینتأمینجهت
سـک یرپوشـش جهـت البتـه . شـد گرفتـه نظـر درسـتم یسعضويمرکزيهابانک

فیـ طودنـد یگردموظـف يمرکـز يهـا بانـک نزديسپارقهیوثبههابانک،يباراعت
.شدندیمعرفزینيسپارقهیوثشرایطواجد يهاداراییازياگسترده
خصـی  چـارچوب سـازمانی مش  ،برخالف سیستم پرداخت فـدوایر این سیستم،در 

ـ بیـان دقیـق  براي مدیریت ریسک نقدینگی در نظر گرفته شده است. به  ر، سیسـتم  ت
1)(تارگت سـکیوریتیز بهاداراوراق وجوه (تارگت)، سیستم تسویه تسویه ناخالص آنی

ایـن سیسـتم را   نار یکدیگر مدیریت ریسک نقـدینگی و سیستم مدیریت وثیقه، در ک
ند که مبتنی بر ارائه خطوط اعتباري در طول روز به پشتوانه وثیقه اسـت.  کنارائه می

نمـودن  وظیفـه فـراهم  ،گی، سیسـتم پرداخـت تارگـت   در صورت بروز مشکل نقـدین 
وظیفه ارائه خدمات تسـویه و تجهیـز خودکـار    سیستم تسویه اوراق بهادار،؛نقدینگی

سـپاري تسـهیالت و تعـدیل خطـوط     وظیفـه وثیقـه  ،وثایق و سیستم مدیریت وثیقه
دارد.عهدهبراعتباري را 

اختار مدیریت نقـدینگی  در قالب مدل فوق، مدیریت وثیقه که نقش کلیدي در س
نماید، در چارچوب مـدل بانـک مرکـزي    در طول روز سیستم پرداخت تارگت ایفا می

شـده  هاي توافقاي از رویهمدل مجموعهشود. در قالب این سازي میپیاده2کارگزاري
مرکـزي کشـورهاي عضـو اتحادیـه اروپـا      هـاي هیز و انتقال وثیقه بین بانکجهت تج

ي مرکـز بانـک موجـود در  دسترسی اعضا از وثایق واجد شـرایط ست تا تنظیم شده ا
موجود در دیگر کشورهاي عضـو اتحادیـه   کشور مبدأ یا مقصد به وثایق واجد شرایط

اروپا گسترش یابد. 
ـ      با وجود این به  هـا و  اوريدلیل برخی نقاط ضـعف فنـی و عـدم سـازگاري بـا فنّ

رو شـدند. سیسـتم   تغییراتـی روبـه  هاي جدید، کلیه اجزاي ساختار فوق بـا نیازمندي
تغییـر یافـت و بـا تغییـرات     3بـه سیسـتم تارگـت دو   2008پرداخت تارگت در سال 

1- Target Securities
2- Corresponding Central Bank Model (CCBM)
3- Target 2
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نیـز در  1شگرفی در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی مواجه شد. تارگت دو سکیوریتیز
هماننـد کـارایی   بهـادار اوراق اندازي شد تا بر کارایی تسویه فرامـرزي  راه2008سال 

سازي مدل جدیـد بانـک مرکـزي کـارگزاري نیـز در      خلی آنها بیفزاید. پیادهتسویه دا
ین هـدف  تـر مهـم در همین سال تصویب شد کـه  2قالب مدیریت وثیقه بانک مرکزي

سـپاري فرامـرزي در کنـار عملیـات     این تغییر نیز پوشـش مـدیریت عملیـات وثیقـه    
سپاري داخلی بود. وثیقه

ي ي نقش کلیـد مرکزبانکو مدیریت وثیقه بین تغییرات فوق، طراحی تارگت دو 
در تارگـت  د. نماینـ سیستم پرداخت یورو ایفا مـی در تحول مدیریت ریسک نقدینگی

ر طـول روز بـه پشـتوانه    ها بـه خطـوط اعتبـاري د   دسترسی بانک،دو همانند تارگت
ي در اعطاي این اعتبارات هزینـه و  مرکزبانکپذیرد و صورت میوثایق واجد شرایط

جهت کاهش احتمال وقوع ریسک نقـدینگی  اینکند. با وجودمزدي دریافت نمیکار
در طول روز، راهبردهاي خاصی معرفی شده است. هدف این راهبردها که در جـدول  

سازي استفاده از نقـدینگی در دسـترس جهـت کـاهش نیـاز      اند، بهینهمعرفی شده6
جهـت  هاي واجد شـرایط ثیقهاهش نیاز اعضا به وکدر نتیجهنقدینگی در طول روز و 

پوشش ریسک نقدینگی در طول روز است.
یکپارچگی، هماهنگی و کارایی بیشـتري مرکزي نیزدر مدل مدیریت وثیقه بانک

ایـن مـدل پایگـاه فنـی     شود.در مدیریت و انتقال وثیقه در سطح فرامرزي دنبال می
(بعـد  3ائـه نمـود  هـاي داخلـی و فرامـرزي ار   واحدي را در مـدیریت وثیقـه در حـوزه   

رایگـان (بعـد   صـورت بـه یکپارچگی) و خدمات مدیریت وثیقه را در زمـان واقعـی و   
داوطلبانه اسـت و از چهـار   عضویت در این سیستمدهد.کارایی) براي اعضا انجام می

کـه بـه   اجبـاري اسـت  4که صرفاً عضـویت در واحـد پیـام رویتـر    کیل شدهواحد تش

1- Target 2 Securities
2- Collateral Central Bank Management (CCBM2)

،کارگزاريبخصوص در انتقال مطالبات اعتباري در مدل بانک مرکزي،هاي استانداردفقدان رویه-3
التی را پدید آورده بود.کمش

4- Message Router Module
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پردازد و مـدیریت  قابل بیرونی و واحدهاي داخلی میهاي مبرقراري ارتباط بین طرف
:نـد از ادارد. دیگر واحدهاي اختیـاري ایـن سیسـتم عبـارت    عهدهبرجریان کاري را 

اعتبار و وثیقه.،مطالبات اعتباريبهادار،هاي اوراق واحد
ابزارهاي مدیریت ریسک نقدینگی در تارگت دو.6جدول 

نقدینگیالزامات مدیریت هاویژگیابزار
بندي اولویت

1هاپرداخت

هـایی معـادل   تواننـد اولویـت  اعضا می
خیلی فوري، فـوري و عـادي را بـراي    

ها در نظر گیرند.تسویه پرداخت

هـا  توانند با تغییردادن نظـم صـف پرداخـت   اعضا می
کنترل بهتري بر موقعیت ریسک نقـدینگی در طـول   

روز خود داشته باشند.

گیري ذخیره
2نقدینگی

هـاي  تواننـد بـراي پرداخـت   عضا مـی ا
ــه در   ــوري خــود ک ــی ف ــوري و خیل ف
محاسبه نیاز نقدینگی متعـارف مـورد   

گیـري  انـد، ذخیـره  توجـه واقـع نشـده   
نمایند.

گیري قبلی از وقوع اخالل در فرایند تسـویه  با ذخیره
هـا  در صورت عدم کفایت نقدینگی براي این پرداخت

شود.جلوگیري می

تنظیم حدود
حدود دوجانبه یا چندجانبه بـا  تنظیم 

دیگر اعضا در ارتباط بـا مانـده مقـدار    
دستورهاي پرداخت ارسالی 

با حـذف دسـتورهاي پرداختـی کـه بـه لغـو حـدود        
جانبه یا چندجانبه در مانده دسـتورهاي پرداخـت   دو

شـوند، سیسـتم بـا مشـکل کمبـود      ارسالی منجر می
نقدینگی کمتري مواجه خواهد شد.

یادغام نقدینگ
ادغام نقدینگی اعضا از طریق حسـاب  
مجازي و یا از طریق اطالعات حسـاب  

3تلفیقی

هاي خـود را  تواند پرداختهر یک از اعضاي گروه می
از طریق حساب خود، حداکثر تا سـقف نقـدینگی در   

دسترس گروه انجام دهد.

سازوکارهاي 
سازيبهینه

ــه  ــی روی ــوازن طراح ــاي مت ــازي ه س
ــت وارد  ــتورهاي پرداخ ــه  دس ــده ب ش

سیستم توسـط دسـتورهاي پرداخـت    
4موجود در صف

کاهش نقدینگی مورد نیاز در طول روز

هاست.بندي پرداختواسطه اولویتها دربرگیرنده مدیریت اولویت و مدیریت صف بهبندي پرداختاولویت-1
به تارگت دو نیز در نظر گرفتـه شـده   هاي متصل گیري نقدینگی براي تسویه معامالت در سیستمدر تارگت دو امکان ذخیره-2

اجتناب شود.یها و وقوع ریسک سیستماست تا از وقوع اخالل در این سیستم
فعـال  يهاي منفرد و خطوط اعتباري در دسترس هر یک از اعضابه تلفیق مانده حساب)Virtual Account(حساب مجازي -3

گیرد، در حالی که در اطالعات حسـاب تلفیقـی صـرفاً اطالعـات     میپردازد و اطالعات خرد در دسترس قراردر یک گروه می
گیرد.تلفیقی در دسترس قرار می

هـاي متقابـل   سرعت توسط تراکنششود تراکنش جدید بهدر این حالت به محض ورود دستور پرداخت به سیستم سعی می-4
هـاي  شـود تـا توسـط روش   ف فرسـتاده مـی  موجود در صف تسویه شود. در صورت عدم تسویه تراکنش، این تراکنش به ص

هاي دوجانبه را دنبـال  ها یا تراکنشاز تراکنشیها، بخشها تسویه همزمان کلیه تراکنشسازي تسویه شود. این روشبهینه
زیادي کاهش خواهند داد.تا حدراهکارها مقدار نقدینگی مورد نیاز را در واقع اینکنند،می

Hervoمأخذ: ,Bank of Franceو(2008) Committee of European Banking Supervisors (2008)
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هـاي قابـل خریـد    کـه در گـروه دارایـی   رامـدیریت وثـایقی  بهـادار، اوراق واحد 
دارد و بـه  عهـده بـر در عرصـه داخلـی و فرامـرزي    ،شـوند بندي مـی طبقه1و فروش

هـا بـه  پردازد. تأییـد ایـن دارایـی   گذاري آنها میامانتداري مرکزي این اوراق و قیمت
مربوط به انتقال دستورهايوثایق واجد شرایط، تمرکز حدود مربوطه و ارسال عنوان

واحـد عهـده بـر هـاي قیمومیـت   ربط و انجام فعالیـت حفظ سوابق ذي،هااین دارایی
د.پردازمیها داراییو بازخریدسپاريوثیقهبهواستمذکور

قابـل  هـاي غیـر  که در گروه دارایـی رااري نیز مدیریت وثایقیواحد مطالبات اعتب
دارد. ایـن  عهـده بـر در عرصه داخلی و فرامرزي ،شوندمیبنديطبقهخرید و فروش 

ایـن  بودن آنها و بنابرشرایطواجد ها و ارزیابی گذاري این داراییقیمتبرعالوه واحد 
مربوط به انتقال آنها پرداخته و کلیـه  ، به ارسال دستورهايقهوثیعنوانبهتأیید آنها 
ومیـت  مهاي مربوط به قیتواند فعالیتمینماید. این واحدرا حفظ میربط سوابق ذي
گیرد.عهدهبرنیزها رااین دارایی

حسـب  اعضـا بـر   محاسبه موقعیت کلی هر یک از اعتبار و وثیقه،واحدهمچنین
در دسترس و میـزان خطـوط اعتبـاري اسـتفاده شـده      شرایطواجدهاي ارزش وثیقه

خط اعتباري جدید و مقـدار آن  يموقعیت خالص وي، امکان اعطااساسبرتا 2است
گـذاري وثیقـه،   تـوان بـه مـدیریت ارزش   محاسبه شود. از دیگر وظایف این واحد مـی 

مچنـین بـه   تسویه عملیات اعتباري و مدیریت حدود تمرکز اشاره نمود. این واحـد ه 
مدیریت ادغام وثیقـه، تفکیـک و جداسـازي وثیقـه و یـا مـدیریت همزمـان ادغـام و         

پردازد و ردیابی هر یک از انـواع مـدیریت   درخواست عضو میاساسبرتفکیک وثیقه 
هـاي مربـوط بـه    نمایـد. واردنمـودن اطالعـات تخصـیص    وثیقه فوق را نیز دنبال می

اي تحت پوشـش  عملیات وثیقهباشد.احد میاز دیگر وظایف این و3معامالت معکوس
دهـی نهـایی   شبه و عملیات واماین واحد مشتمل بر پوشش اعتبار در طول روز و یک

1- Marketable Assets

اي در طول روز، عملیات بازار باز، شده مشتمل بر خطوط اعتباري وثیقهخطوط اعتباري استفاده-2
باشد.می)Credit Freezing(دهی نهایی و مسدودکردن اعتباروام

3- Input of Reverse Transaction Allocations
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وظایف و عملیات فوق که توسط ایـن واحـد بـه کلیـه اعضـا ارائـه       برعالوه باشد. می
ت گرفته شده است که در صـور فی اختیاري نیز براي این واحد در نظروظای،شودمی

تسویه عملیات 1،: مسدودنمودن اعتبارماننددرخواست عضو به وي ارائه خواهند شد، 
و پشـتیبانی  2اي)ه(بجـز عملیـات خطـوط اعتبـاري وثیقـ     مربوط به سیاسـت پـولی  

3.سپاري خودکاروثیقه

پـایش و  ،مـدیریت اطالعـات ایسـتا   :نـد از ااین سیسـتم عبـارت  وظایف پشتیبان
هایی در قالـب  . فراینـد وثیقـه در شـرایط اضـطرار   دهـی حـوادث و مـدیریت   گزارش

ین وظـایف پشـتیبان ایـن سیسـتم     تـر مهـم مدیریت وثیقه در شرایط اضطرار کـه از  
در شرایط اضـطرار  شرایط،واجد طراحی شده تا وثایقی فراتر از وثایق قبلی ،باشدمی

بـر عـالوه . گذاشـته شـود  و اعتبار مورد نیاز در اختیار اعضـا  یردمورد پذیرش قرار گ
ائه اعتبار ممکن است ار،قبلیفاقد شرایطامکان ارائه اعتبار به پشتوانه وثایق یورویی 

یورویی نیز در آینده مورد توجه قرار گیرد. همچنین در صـورت  به پشتوانه وثایق غیر
توسـط  شـرایط واجد وقوع شرایط اضطرار در خارج از حوزه یورو، ارائه وثیقه یورویی 

ي خـارجی مـورد توجـه قـرار     مرکزهايبانکبه مرکزيبانکوثیقه سیستم مدیریت
گرفته است.

در سیستم پرداخت یوروشرایطواجد هاي وثیقه.1ـ3
تنظیم شده است کـه ایـن وثـایق نـه     شرایطواجد در این سیستم فهرستی از وثایق 

شده و عـدم اختصـاص آنهـا بـه     هم ادغامتبار به جداسازي بخشی از وثایق درمسدودنمودن اع-1
توان از این وثایق براي عملیات دیگـري غیـر از   شود. به این ترتیب میخطوط اعتباري منجر می

دریافت اعتبار در طول روز و اجراي سیاست پولی استفاده نمود.
هـاي بـا  کننده نقدینگی و وصـول سـپرده  ذباین عملیات مشتمل بر تسویه معامالت معکوس ج-2

سـپاري اوراق تواننـد بـا وثیقـه   سپاري خودکار نیز اعضـا مـی  باشد. در وثیقهزمان معین میمدت
در طـول روز بـراي خریـد ایـن اوراق     ياعتبـار خطباشند، بهبهاداري که در حال خرید آنها می

دست یابند.
3- Auto-Collateralisation
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ز اسـتفاده  ر حوزه اعمال سیاست پولی نیـ اعتبار در طول روز بلکه دتأمینتنها جهت 
فهرسـت  ،جایگزین فهرست قبلی شد2007ند. این فهرست که در اول ژانویه شومی

گیـري  بـا شـکل  همزمـان  1999شود. فهرست قبلـی کـه در سـال    نامیده می1واحد
شد و از فهرسـت ردیـف   نامیده می2شده بود، فهرست دو ردیفهاتحادیه اروپا تنظیم 

واجـد  وثـایق  ،. در فهرسـت ردیـف یـک   تشکیل شده بـود 4و فهرست ردیف دو3یک
هـا  بنـدي شـده بودنـد کـه ایـن دارایـی      گروه طبقـه 5شوندگی در از نظر نقدشرایط 

هاي مندرج در فهرسـت ردیـف دو   شوند. داراییمعیارهایی را در حوزه یورو شامل می
هـاي شـده توسـط بانـک   بر معیارهاي حوزه یورو، معیارهاي داخلی تنظـیم نیز عالوه 

گـروه 4در شـوندگی  ز نظـر نقـد  و اگرفتنـد کشورهاي حوزه یورو را دربرمـی مرکزي
بـه رو از ایـن 5د.شـون مـی هاي غیرقابل خرید و فروش نیـز  داراییشامل وبندي طبقه
هـایی در  هایی در معیارهاي داخلی کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، تفـاوت تفاوتدلیل

براي مثال در برخـی از  شد،مشاهده میشرایط مندرج در ردیف دوواجد هاي دارایی
6شد.شناخته نمیشرایطواجد وثیقه عنوانبهوام بانکی ،کشورها

کشـورهاي اتحادیـه اروپـا و    رورت اعمال رویکرد همسانی درضدلیلبههمچنین
جهت پوشش نیازهاي نقدینگی سیسـتم  شرایط این فهرستواجد عدم کفایت وثایق 

شرایط معرفی شد و در کلیـه  واجد فهرست جدید وثایق 2007بانکی، در اول ژانویه
ایـن فهرسـت مشـتمل بـر دو گـروه      کـار گرفتـه شـد.   اتحادیـه اروپـا بـه   کشورهاي

در دسترسـی  کهاست»قابل خرید و فروشغیر«و » بل خرید و فروشقا«هاي دارایی
البتـه بـه   ند،شوکار گرفته میو سیاستگذاري پولی بهدر طول روزبه خطوط اعتباري

1- Single List
2-Two Tier
3- Tier One
4- Tier Two

هایی که شدند، داراییشرایط شناخته میحسب یورو واجد وثایق هر یک از دو گروه فوق صرفاً بر-5
شوند.در حوزه یورو منتشر، نگهداري و تسویه می

، مطالبات اعتباري صرفاً در ردیف دو فهرسـت چهـار کشـور لحـاظ شـده      2006قبل از دسامبر -6
بودند.
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1تـوان از آنهـا در معـامالت آنـی    خرید و فروش کـه نمـی  قابلغیرهاي غیر از دارایی

استفاده نمود.
پرداخـت  سیسـتم چوب ارزیـابی اعتبـاري   چارهااعتباري این داراییارزیابیبراي

هاي قابـل خریـد و فـروش بایـد     داراییاساس براياین . برطراحی شده است2یورو
در ،ارزیابی اعتباري بیرونـی مـورد قبـول   مؤسسهتوسط ک ارزیابی اعتبارياقل یحد

سیسـتم انتظـار  کیفیـت اعتبـاري مـورد   دسترس قرار گیرد و این ارزیابی از آسـتانه 
نبودن ارزیابی اعتباري نشر، ارزیـابی  تبعیت نماید. در صورت دردسترسپرداخت یورو

خریـد  قابلغیرهاي داراییبرايگرفت. اعتباري ناشر یا ضامن مورد توجه قرار خواهد
اسـت و در  و فروش نیز به ارزیابی اعتباري بدهکار یا ضامن مطالبات اعتباري احتیاج 

هاي رهنی، ارزیابی اعتباري نشر مورد توجه قـرار  پشتوانه واممورد ابزارهاي بدهی به
یکـی از  اطالعـات در دسـترس توسـط   اسـاس بـر نیزارزیابی اعتباريخواهد گرفت.

سیسـتم  3،ارزیابی اعتبـار بیرونـی  مؤسسات: شدزیر انجام خواهدواجد شرایطمنابع
، 4کشـورهاي عضـو سیسـتم پرداخـت یـورو     مرکـزي بانـک ارزیابی اعتباري داخلـی  

توسـط  شـده شـناخته رسـمیت بـه  مقابـل هـاي  طرفبندي داخلی هاي رتبهسیستم
بنـدي طـرف   ابـزار رتبـه  ت یـورو و پرداخـ سیستمهاي عضو هاي مرکزي کشوربانک
5.سوم

1- Outright Transactions
2- Eurosystem Credit Assessment Framework

ــد   -3 ــی واج ــار بیرون ــابی اعتب ــات ارزی ــارت مؤسس ــرایط عب ــه ش ــرویس رتب ــد از س ــین  ان ــه دومین ــدي اوراق قرض بن
(Dominion Bond Rating Service)بندي فیچ، مودیز و استاندارد اند پورز.ؤسسات رتبه، م

مرکزي کشورهاي آلمان، اسپانیا، فرانسه و اتریش بـا دامنـه پوشـش    هاي ارزیابی اعتباري داخلی بانک نون سیستمتاک-4
اند. سیستم ارزیابی اعتباري داخلی بانـک شناخته شدهرسمیت هاي غیرمالی فعال در هر یک از این کشورها به شرکت

به پشتوانه وام رهنی (Promissory Notes)باري اسناد بدهیمرکزي و مقام خدمات مالی ایرلند نیز در ارزیابی اعت
شده است.شناخته رسمیتمنتشرشده توسط مؤسسات اعتباري ایرلندي به

هـاي مقـداري اولیـه و اطالعـات منـتج از      بندي طرف سـوم، مؤسسـاتی هسـتند کـه توسـط مـدل      منظور از ابزار رتبه-5
صـورت عمـومی افشـا    پردازنـد و ایـن اطالعـات را بـه     ي بـدهکاران مـی  شده به ارزیـابی اعتبـار  هاي حسابرسیحساب

ترتیب اند که به شدهرسمیت شناخته در ایتالیا بهLINCE SPAدر یونان و .ICAP S.Aنمایند. تاکنون دو مؤسسه نمی
دهند.مالی یونانی و ایتالیایی را تحت پوشش قرار میهاي غیرشرکت
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هاي واجد شرایط وثیقه در سیستم پرداخت یوروشده براي داراییچارچوب طراحی.7جدول 

هاي غیرقابل خرید و فروشداراییهاي قابل خرید و فروشداراییمعیار

نوع دارایی

هـاي قابـل خریـد و    برخی از دارایی
ند از:افروش عبارت

ی بانـک مرکـزي   هـاي بـده  گواهی
اروپا، ابزارهاي بدهی دولت مرکزي، 
ابزارهاي بدهی منتشرشـده توسـط   

هاي مرکزي، ابزارهـاي بـدهی   بانک
اي، ابزارهـاي  دولت محلی و منطقـه 

قرضه پوششـی  بدهی فراملی، اوراق
بــانکی، ابزارهــاي بــدهی مؤسســات 
اعتباري، ابزارهاي بدهی منتشرشده 

هـا و دیگـر ناشـران و    توسط شرکت
.داراییپشتوانه هبهادار بوراق ا

ــه  1مطالبه اعتباري ــدهی بـ ــاي بـ ابزارهـ
هــاي رهنــی پشــتوانه وام

2خرد

ویژگی دارایی

ابزار بدهی با دو شرط:
ت و ـابـ ـی ثـدار اصـل بدهـ  ـقـ ــ م

غیرمشروط باشد.
ـ بهره بدهی به جریان نقدي منفی 
منجر نشود. بهره ممکـن اسـت بـه   

ثابت، شناور (وابسته به یـک  صورت 
نرخ مرجع) و یا صفر باشد.

مطالبه اعتباري، تعهد یـک  
ــتم   ــو سیسـ ــدهکار عضـ بـ
پرداخت یـورو باشـد، بـا دو    

شرط:
ـ مقدار اصل بدهی ثابـت و  

غیرمشروط باشد.
ره بـدهی بـه جریـان    ـــ به

نقدي منفـی منجـر نشـود.    
صـورت  بهبهرهممکن است

ثابت، شناور (وابسته به یک
نرخ مرجع) و یا صفر باشد.

ــه   ــدهی بـ ــاي بـ ابزارهـ
هــاي رهنــی پشــتوانه وام

خرد که بـه طـور کامـل    
ــه اوراق  ــدیل ب ــادار تب به

اند، با دو شرط:شده
ـ مقدار اصل بدهی ثابت 

و غیرمشروط باشد.
ـ بهره بدهی بـه جریـان   

نقدي منفی منجر نشود.

استانداردهاي 
اعتباري

دارایــی بایــد بــر اســاس چــارچوب 
ارزیابی اعتبـاري سیسـتم پرداخـت    

هاي قابل خریـد و  یورو براي دارایی
فــروش، اســتانداردهاي اعتبــاري   

باالیی داشته باشد.

ــر    ــد ب ــامن بای ــدهکار/ ض ب
ــابی   ــارچوب ارزی ــاس چ اس
اعتباري سیسـتم پرداخـت   
یـــورو بـــراي مطالبـــات   
ــتانداردهاي  ــاري، اسـ اعتبـ
اعتباري باالیی داشته باشد. 

ــ ر اســاس دارایــی بایــد ب
چارچوب ارزیابی اعتباري 
ــورو  سیســتم پرداخــت ی
براي ابزارهاي بـدهی بـه   

هــاي رهنــی پشــتوانه وام
خـــرد، اســـتانداردهاي  
ــاالیی داشــته  ــاري ب اعتب

باشد.
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هاي واجد شرایط وثیقه در سیستم پرداخت یوروشده براي داراییطراحیچارچوب.7ادامه جدول 

--منطقه اقتصادي اروپامکان انتشار

هايرویه
تسویه و اداره

مکان تسویه: منطقه یورو
ابزارهاي بـدهی بایـد بـه طـور متمرکـز در      

هاي مرکزي یا یـک  سیستم دفترداري بانک
گـذاري  بهاداري سپردهسیستم تسویه اوراق 

شوند که حداقل استانداردهاي بانک مرکزي 
کنند.اروپا را برآورده می

هاي سیسـتم پرداخـت   رویه
یورو

ــه ــتم  روی ــاي سیس ه
پرداخت یورو

نوع ناشر/ بدهکار/ 
ضامن

هـاي مرکـزي، بخـش دولتـی، بخـش      بانک
المللی یا فراملیتیخصوصی، مؤسسات بین

هـاي  بخش دولتـی، شـرکت  
ــات   ــالی، مؤسســـ غیرمـــ

المللی و فراملیتیبین

مؤسسات اعتباري

مکان استقرار 
ناشر/ بدهکار/ 

ضامن

پـا یـا کشـورهاي    ناشر: منطقه اقتصـادي ارو 
غیرعضو منطقه اقتصادي اروپا10گروه 

بدهکار: منطقه اقتصادي اروپا
ضامن: منطقه اقتصادي اروپا

منطقه یورومنطقه یورو

بازارهاي قابل 
--بازارهاي متشکل و غیرمتشکل3قبول

یورویورویورو4ارز

-حداقل اندازه

ویه ـال (ژانـ ـتقـدر دوره انـ 
): 2011ـ دسامبر 2007

ـ براي استفاده فرامـرزي:  
هـزار  500سقف عمومی

یورو 
ـ براي استفاده داخلی: در 
هر کشور بانک مرکـزي  
مبلغ حـداقل را تعیـین   

کند.می
بعد از دوره انتقال:ـ 

ـ حـداقل سـقف عمـومی    
ــورو در  500 ــزار یـ هـ

منطقه یورو

-

بلیبلیبلیمرزياستفاده برون
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هاي واجد شرایط وثیقه در سیستم پرداخت یوروشده براي داراییطراحیچارچوب.7ادامه جدول 

هاي غیرقابل خرید و فروشداراییهاي قابل خرید و فروشداراییمعیار

قوانین حاکم

ــراي اوراق  ــا پشــتوانه   ب بهــادار ب
هاي پایه باید دارایی، تملک دارایی

اساس قانون دولت عضو اتحادیه بر
ی مطالبـات  اروپا باشد. قانون اجرای

اعتباري بایـد قـانون کشـور عضـو     
منطقه اقتصادي اروپا باشد.

ــق     ــر تواف ــاکم ب ــانون ح ق
مطالبــه اعتبــاري و تجهیــز 
منــابع: قــانون دولــت عضــو 

منطقه یورو
کــل قــوانین مختلــف قابــل 

مقابـل،  کاربرد بـراي طـرف  
طلبکار، بدهکار، ضـامن (در  
ــه  صــورت وجــود)، توافقنام

هیــز مطالبــه اعتبــاري و تج
ــاوز   ــد از دو تج ــابع نبای من

کند.

-

همان تسهیالت بانکی است.)Credit Claim(منظور از مطالبه اعتباري -1
2- Retail Mortgage-backed Debt Instruments.

مرکزي اروپا منتشـر  شرایط توسط بانکهاي متشکل، فهرست بازارهاي متشکل واجد هر ساله پس از ارزیابی بازار-3
اصل امنیت (امنیت انجام معاملـه)،  3. ارزیابی بازارهاي غیرمتشکل نیز توسط سیستم پرداخت یورو بر پایه شودمی

هاي انجام معامله) و قابلیت وصول (توانایی سیستم پرداخت شفافیت (دسترسی به اطالعات مربوط به قواعد و رویه
شود.یورو در مشارکت و دسترسی به بازار) انجام می

ممکن است شوراي راهبري بانک مرکزي اروپا تصمیم بگیرد ابزارهاي بدهی قابل خرید و اضطرار،ی موارددر برخ-4
اتحادیـه اروپـا  (کشورهایی کـه عضـو  10عضو گروه کشورهايتوسط یک یا چند دولت مرکزيکهفروش معینی

در این صورت واجد شرایط بپذیرد.آن کشورها، به عنوان ابزارهايبر حسب واحد ارزياند را،نیستند) منتشر شده
وثایق خارجی اجرا شود، از جمله اینکه منـابع  انتقالهایی براي انتخاب و باید معیارهاي معینی رعایت شود و رویه

و مقابل برسـد هايهاي تسویه باید به اطالع طرفهاي کنترل ریسک و رویهگذاري، سنجهو اصول مربوط به ارزش
مقابل باشند.یورویی باید در مالکیت طرف هاي غیراین دارایی

www.ecb.intمأخذ:

کشوري که هر یک از انواع دارایی از اجازه معامله در بازار متشکل و مرکزيبانک
مسئولیت ارزیابی شایستگی اعتباري این دارایی را بـر ،متشکل آن برخوردار استغیر

برهاي دارایی جنبهدیگر شده توسط یکی از منابع فوق و بررسی رزیابی انجاماساس ا
به پشتوانه دارایی محـدودیت خاصـی بـراي    بهاداراوراق دارد. هر چند در مورد عهده
در نظر گرفته شده ،گذاريهاي سرمایهدر محدوده رتبه خاصی از رتبه،اعتباريرتبه
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تواننـد در دامنـه   مـی شـرایط واجـد  اع دارایـی  اما در مجمـوع هـر یـک از انـو    ،است
قرار گیرند.-BBBتا AAAرتبه

ویژه پس از بحران مـالی اخیـر   دآمده در اتحادیه اروپا بهبا تحوالت اقتصادي پدی
ــوامبر  ــامبر  2008در ن ــس از آن در دس ــت  2011و پ ــوقتی در فهرس ــرات م ، تغیی

2008در نوامبر شدهییرات حاصلتغاساسبرهاي واجد شرایط به وجود آمد. دارایی
دالر بـر حسـب  معتبر بود، ابزارهاي بدهی قابل خرید و فـروش  2010که تا دسامبر 

؛هـاي سـندیکایی  وام؛شـرایط خـاص  اسـاس بـر و یـن ژاپـن   انگلستان ، پوند آمریکا
شــده در بازارهــاي ابزارهــاي بــدهی منتشرشــده توســط مؤسســات اعتبــاري مبادلــه

دي در اعمال سیاسـت  جدیعنوان ابزارهاي واجد شرایطبهه غیرمتشکل خاص و غیر
ي بـا مـدت ثابـت    هـا حتی سـپرده ،دشدنپرداخت یورو شناختهسیستم پولی توسط 

بـراي کلیـه عملیـات    عنوان وثیقه واجد شـرایط بهنیز مقابل واجد شرایطهاي طرف
.ندمالی مجدد در سیستم پرداخت یورو در نظر گرفته شدتأمین

با پشتوانه دارایی که دارایی مبناي بهاداراوراق 1نیز به طور موقت2011ل در سا
هـاي کوچـک و متوسـط    هاي اعطاشده بـه شـرکت  هاي مسکن و یا وامآنها صرفاً وام

مالی مجـدد در سیسـتم پرداخـت    تأمینء وثایق واجد شرایط عملیات جز،باشندمی
هاي مرکزي کشورهاي عضو اي بانکیورو در نظر گرفته شدند. همچنین این امکان بر

رادر شرایط خاص آن گـروه از مطالبـات اعتبـاري   تااتحادیه اروپا در نظر گرفته شد 
مـالی مجـدد سیسـتم    تـأمین وثیقه براي عملیـات  عنوانبه،نبودندکه واجد شرایط

نمایند.پرداخت یورو قبول 
اي در اعتبار وثیقـه در این سیستم ابزارهایی جهت کنترل ریسک ناشی از اعطاي 

صـورت بهشده در این حوزه که طول روز در نظر گرفته شده است. اصول کلی تنظیم
گرفتـه  کاربه هاي قابل خرید و فروش و غیرقابل خرید و فروش جداگانه براي دارایی

گـذاري دارایـی، تنظـیم    هـایی در ارزش کننـده ند از: تنظیم تعـدیل اعبارت،شوندمی

ایـن وثـایق  دیگـر  ،م در صورت برقراري ثبات در سیسـتم مـالی اروپـا   نظر شوراي حکااساسبر-1
د شد.ننخواهاستفاده



185کارگیري رویکردي نوین در مدیریت ریسک نقدینگی                        ضرورت به

و وضع حدودي در استفاده از ابزارهاي بـدهی  1یرپذیري ارزش داراییهاي تغیحاشیه
ابزارهاي فـوق، امکـان اسـتفاده از ابزارهـاي زیـر در نظـر       برعالوهاي. البته غیروثیقه

،تنظـیم حـدودي در ارتبـاط بـا ناشـران     2؛هاي اولیـه هودیعگرفته شده است: تنظیم 
درخواسـت  ؛تـر هـاي ارزش اضـافه  هکننداعمال تعدیل3؛کنندگانتضمینو بدهکاران

برخـی  شـدن شـناخته تـر و در نهایـت ممانعـت از واجـد شـرایط     ههاي اضافتضمین
همبسـتگی  مقابـل طـرف در شرایطی که کیفیـت اعتبـاري   ي واجد شرایطهادارایی

باالیی با کیفیت اعتباري وثیقه دارد.  
تـرین  ش از شاخصهاي قابل خرید و فروگذاري داراییدر این سیستم براي ارزش

یـک ازبـیش اگـر شـود. گذاري استفاده مـی در روز کاري قبل از تاریخ ارزش4قیمت
بـراي قیمـت نبـود صـورت در. شودمیاستفادهآنهاکمترین،شده باشداعالمقیمت

استفادهمعامالتیقیمتآخرینگذاري،ارزشتاریخازپیشکاريروزدردارایییک
حداقلاینکهیاباشدقبلروزپنجازپیشبهمربوطآمدهستدبهقیمتاگر. شودمی
بـراي .شـود مـی تعیـین دارایـی آنبـراي 5نظـري قیمتباشد،نکردهتغییرروزپنج

فعلیمبلغیانظريقیمتاساسبرداراییارزش،فروشوخریدغیرقابلهايدارایی
هـاي کننـده عـدیل تاسـت ممکـن ،قیمت فعلیلحاظصورت در. شودمیتعیینآنها

.شودگرفتهنظردرتريبزرگ

شـده، ضـرورت ارائـه وثیقـه    در صورت کاهش ارزش دارایی به مقداري بیش از حد پایین تنظیم-1
شـده، امکـان   تر و در صورت افزایش ارزش دارایی به مقـداري بـیش از حـد بـاالي تنظـیم     اضافه

. مقابل در نظر گرفته شده استزاد وثیقه توسط طرفگیري مابازپس
اي با ارزشی معادل ارزش اعتبار درخواسـتی بـه همـراه    متقاضی اعتبار باید وثیقه،بر این اساس-2

) ارائه نماید.Marginـودیعهتر (مبلغ مبلغی اضافه
شـوند. در تنظـیم مـی  اي شده براي ابزارهاي بدهی غیروثیقـه این حدود عموماً وراي حدود وضع-3

مقابل همبستگی شدیدي با کیفیت اعتباري وثیقه دارد، ایـن  شرایطی که کیفیت اعتباري طرف
هاي مقابل وضع شوند.توانند براي طرفحدود می

4- The Most Representative Price
5- Theoretical Price
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. مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت ایران4
در ایران ابتدا تسویه و پایاپاي اسناد بانکی توسط اتاق پایاپاي اسناد بانکی و به روش 

ها از حسابی نزد اتاق پایاپـاي برخـوردار   ش بانکرواین شد. در سازي انجام میخالص
جهـت پوشـش نیـاز نقـدینگی در     الزمر صورت عدم برخـورداري از مانـده   بودند و د

مرکـزي بانـک برداشـت از  ملزم به اضافهها،تسویه تعهدات خود نسبت به دیگر بانک
، پایه پولی و حجم مرکزيبانکها به ترتیب با افزایش بدهی بانکبدینگردیدند. می

و تـرل اثـرات انبسـاطی فـوق     جهـت کن یافـت. در ایـن راسـتا   نقدینگی افزایش مـی 
آخـرین مرجـع   عنـوان بـه مرکـزي بانـک گرفتن منابع به درنظرهانمودن بانکملزم
دند بلکهبرداشت شاضافههاي دولتی مجاز به استفاده از نه تنها صرفاً بانک،دهندهوام

20ساالنه معـادل  اي جریمهبرداشت،اضافهحسب میزان براي هر بانک دولتی نیز بر 
در نظر گرفته شد.درصد30تا

بـه ، سیسـتم تسـویه وجـوه    1385اندازي آن در آذر با طراحی سامانه ساتنا و راه
،بانکی مورد استفاده قرار گرفتهاي بینناخالص در پردازش و تسویه تراکنشصورت

اندازي آن در برخی و راهنشدها استفاده توسط کلیه بانکسرعتبه البته این سامانه 
موافقتنامه عضویت اساسبر1.انجام شد1387ها مانند بانک کشاورزي در سال بانک

کارگیري این سـامانه بـر نیـاز    چند با بههر تصویب شد،1385آبان 28ساتنا که در 
، امـا در هـیچ یـک از    کی به مقدار زیادي افزوده شدنقدینگی در طول روز سیستم بان
نقدینگی مورد توجـه قـرار   جهت مقابله با مشکالتابعاد این سیستم راهکارهاي الزم

نقـدینگی  ساختار مدیریت ریسکملزم به طراحیها . در حقیقت نه تنها بانکنگرفت
بلکـه در طراحـی سـامانه سـاتنا نیـز راهکارهـاي       2،ندنشـد مناسبی در سیستم خود

1- www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News

توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی در بانـک  1386هنمون مدیریت ریسک نقدینگی در سال ر-2
هـا و مؤسسـات  صورت مؤثر توسط بانـک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تنظیم شد که هنوز به 

کار گرفته نشده است.اعتباري به
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.بـانکی در نظـر گرفتـه نشـد    سیسـتم  کـل  مناسب جهت مـدیریت ایـن ریسـک در    
ها بـه منـابع اعتبـاري    در این دوره استراتژي مناسبی جهت دسترسی بانکهمچنین 

بانکی مناسب مرکزي طراحی نشد و با عدم فعالیت سریع بازار بیندر طول روز بانک
هـا بـدون   و کارا پس از فعالیت سامانه ساتنا، در عمل نیاز نقدینگی در طول روز بانک

پاسخ باقی ماند.  
این سامانه صرفاً محدود بـه  ياعضا،ضویت در سامانه ساتناموافقتنامه عاساسبر
موافقتنامـه  يکنند و با امضافعالیت میمرکزيبانکباشند که با مجوز هایی میبانک

مؤسسـات روایـن انـد. از  به عضـویت ایـن سـامانه درآمـده    مرکزيبانکیید أفوق و ت
هاي خود بپردازند. هر یـک  تراکنشتوانند از طریق این سامانه به تسویه اعتباري نمی

هـاي اعضـا   تک تراکنشاي در ساتنا برخوردار بوده و تکاز حساب تسویهنیزاز اعضا
گردد.در آن اعمال می

بـر مبنـاي اولـین    ،شده از سـوي اعضـا  در این سامانه دستورهاي پرداخت ارسال
گی، امکان تغییر شود. جهت مدیریت ریسک نقدینپردازش می1صادره از اولین وارده

اولویت یا ابطال دستور پرداخت توسط بانک صادرکننده دستور در نظر گرفتـه شـده   
نبـودن موجـودي   نامه، در صورت کافیتوافقاین م22اساس ماده بر). 24است (ماده 

حساب تسویه عضو صادرکننده در تاریخ مـؤثر دسـتور پرداخـت توسـط سـاتنا، ایـن       
وجودي و حـداکثر تـا پایـان روز کـاري تـاریخ مـؤثر       دستور تا زمان حصول کفایت م

بانکموافقتنامه،این 27ماده اساسبرگیرد.دستور پرداخت، در صف انتظار قرار می
30تبصره مـاده  اساسبرکند و گر، راهبر و ناظر را ایفا مینقش عضو، تسویهمرکزي 

گونــه هــیچدرخصــوص مــدیریت نقــدینگی حســاب تســویه عضــو ایــن موافقتنامــه،
هاي عضـو کـه در نتیجـه عـدم     مسئولیتی نداشته و نسبت به اجراي دستور پرداخت

عهـده برقابل اجراست، هیچ تعهد و تکلیفی را کفایت نقدینگی در حساب تسویه غیر
گیرد.نمی

رو در مقایسه نحوه مدیریت ریسک نقدینگی در ساتنا با سیستم تارگـت دو  از این

1- First in First out
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ر ن سامانه صرفاً امکان تغییردادن اولویت و یا ابطـال دسـتو  شود که در ایمشاهده می
بیـانگر عـدم   . ایـن امـر  گرفتـه شـده اسـت   پرداخت توسط بانک صادرکننده در نظر

دلیـل  اي است که بـه  نقدینگی در سامانهطراحی ابزارهاي متنوع در مدیریت ریسک
گی در طـول روز  ناخالص، به افزایش ریسک نقـدین صورتبههاتراکنشانجام تسویه 

شود. در حقیقت سـعی نشـده در اولـین مرحلـه از عملیـات      میمنجرسیستم بانکی
تسویه، از ایجاد نیاز شدید نقدینگی در طول روز سامانه جلوگیري شود.

تـأمین هـاي پرداخـت، عمومـاً راهبـرد خاصـی جهـت       همچنین در کلیه سیستم
ر منفی این پدیـده بـر   یثتأاز شود تاها طراحی میکسري نقدینگی در طول روز بانک

راهبـر  عنـوان بهي مرکزاي براي بانکحقیقت وظیفهدر1.کل سیستم اجتناب شود
شـود. بـراي مثـال در    گرفتـه مـی  ترین مقام در نظام پرداخت در نظـر مهمسیستم و 

سـمت  بـه هاي اخیـر  در سالوکارمزد مورد توجه بوده بر حسبمالی تأمینفدوایر 
اي گرایش پیدا کرده است که ریسک اعتباري کمتري را بر فـدرال  ی وثیقهمالتأمین

در ،نمایـد رزرو تحمیل نموده و اثـر منفـی کمتـري را بـر حجـم نقـدینگی وارد مـی       
اي مورد توجه بوده است.مالی وثیقهتأمینتارگت دو نیز از ابتدا 

اي از در دامنـه سیسـتم موظف شده تا نقدینگی مورد نیازرو راهبر سیستماز این
و در این راستا فهرستی از وثایق واجد شرایط و خصوصیات کلی را پوشش دهدقیود 

، ، معرفـی بازارهـاي مـالی واجـد شـرایط     ایـن بـر این وثایق معرفی شده است. عالوه
ول، ضـرورت بـازنگري در وثـایق واجـد شـرایط، معرفـی مؤسسـات        ارزهاي مورد قبـ 

هاي ارزیابی اعتباري وثایق و همچنـین تصـریح   روشو دیگر بندي واجد شرایطرتبه
گـذاري و نحـوه   هاي اعتباري مورد نیاز هر یـک از وثـایق، ضـرورت ارزش   دقیق رتبه

از جمله ،گذاري وثایق و معرفی راهبردهاي کنترل ریسک نقدینگی در سیستمارزش
شده به راهبر سیستم است.وظایف محول

هنـده ریسـک نقـدینگی در سـامانه، در صـورت      دهاي کاهشدر حقیقت پس از اعمال استراتژي-1
ویژه از طریق خطوط اعتباري در طول کسري نقدینگی باید راهکارهایی جهت تأمین آن به وقوع

مرکزي طراحی شده باشد.روز بانک



189کارگیري رویکردي نوین در مدیریت ریسک نقدینگی                        ضرورت به

اتخاذ روش تسـویه ناخـالص آنـی،    واسطهبهدر حقیقت از آنجا که راهبر سیستم 
سیستم تحمیل نموده است، موظف بـه طراحـی   يریسک نقدینگی زیادي را بر اعضا

عنـوان مثـال در سیسـتم    بهده است. شاین ریسک نیز هایی براي مدیریتاستراتژي
اي اعتبار در طول روز و همچنین مالی وثیقهسمت تأمینپرداخت فدوایر، حرکت به

سمت گسترش وثـایق واجـد شـرایط در روش    سیستم پرداخت تارگت، حرکت بهدر
تـر در بعـد   بیان دقیـق باشیم، بهاي اعتبار در طول روز را شاهد میمالی وثیقهتأمین

مـالی  تأمین«سمت بانکی قوي و فعال، بهالمللی با وجود برخورداري از بازار بینبین
در مسـأله ایـن  1گیري شده اسـت. جهت» شرایطگسترش وثایق واجد«و »ايوثیقه

گسـتره تحـت پوشـش سیسـتم و     واسـطه بـه حدي در سیستم پرداخت تارگت دو، 
، از نقـدینگی مـورد نیـاز در طـول روز    ايوثیقـه مالیتأمینتمرکز صرف سیستم بر 

اهمیت برخوردار بوده که حتی زیربخشی جهت مدیریت وثیقه طراحی گردیده اسـت  
وظایف اصلی، وظایفی در زمینه مدیریت وثیقه در شرایط اضطرار براي آن برعالوه و 

چند سامانه تابا جهت پوشـش  طراحی شده است. این در حالی است که در ایران هر
اي کـه بـه نـوعی    (سـامانه ، ه اسـت ریسک نقدینگی منتج از سامانه ساتنا طراحی شد

بهـادار تحـت   می بازخریـد اوراق  را در قالب موافقتنامـه عمـو  » ايمالی وثیقهتأمین«
تـر  بـه بیـان دقیـق   ،گرفته نشـد کاربه پس از آن سرعتبه اما دهد) پوشش قرار می

امـا  ،توسط شرکت ملی انفورماتیک آغاز شـد 1386عملیات اجرایی آن از اواخر سال 
سیستم بانکی ایران نـه  در واقع،گرفته نشده استکاربه مؤثرکارا و صورتبههنوز 
گذر از سیستم تسویه خالص به ناخالص، با نیاز نقدینگی شگرفی مواجه دلیلبهتنها 

هـاي ایـران و   بودن اکثر بانـک عوامل مختلفی از جمله دولتیدلیلبه، بلکهشده بود
دولتی و ارائه تسهیالت تکلیفـی کـه از توجیـه    دستورهايبودن آنها به اجراي موظف

هاي زودبازده کـه عمومـاً بـه    ند ارائه تسهیالت به طرحنبودند (ماناقتصادي برخوردار 

ها بـه ریسـک  شدن ریسک نقدینگی بانکمرکزي، از احتمال تبدیلاي از بانک مالی وثیقهتأمین -1
نماید. مرکزي و سیستم بانکی وارد مید و زیان کمتري را بر بانککاهاعتباري می
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ـ  1)،شوندبانک نیز بازگردانده نمی رو هبا کمبود نقدینگی زیادي در مقایسه با قبـل روب
شده بود. 

هـاي  هـا بـه تغییـر ترکیـب سـپرده     عالوه در این دوره کاهش نرخ سود سپردهبه 
از ،اسـت منجـر شـده  مدت کوتاههاي دیداري و سپردهنفعبهدار گذاري مدتسرمایه

بـه ها همواره در حال کـاهش بـوده اسـت.    هاي اخیر ماندگاري سپردهدر سالرواین
مـاه  27دار از هاي مدتاساس اطالعات در دسترس، ماندگاري سپردهمثال برعنوان

2کاهش یافت.1386ماه در پایان سال 20به 1384در پایان سال 

مجـدداً نیـاز   3،بـانکی ریـالی  عدم فعالیت رسمی بازار بـین دلیلدر این شرایط به
مرکزي تأمین شد، به بانکها از بانکبرداشتاضافهنقدینگی سیستم بانکی از طریق

هزار 85به بیش از 1385هزار میلیارد ریال در پایان سال 14از نحوي که مقدار آن
در مرکـزي بانـک ، مسـأله این در پاسخ به4رسید.1386میلیارد ریال در پایان سال 

مرکـزي بانـک ها از بانکبرداشتاضافه، 1387نظارتی خود در سال ـبسته سیاستی
ها قابـل اعمـال   مدت جدول نقدینگی بانکرا صرفاً در حد رفع مشکل مقطعی و کوتاه

برداشـت اضـافه درصدي بر 34دانست و جهت کنترل و تنظیم این امر، هزینه ساالنه 
نیـز در کـاهش توسـل    مسـأله از آنجـا کـه ایـن    5وضع نمود.مرکزيبانکاز ها بانک
بانـک نیـز  1388واقع نشـد، در سـال   مؤثرمرکزيبانکاز برداشتاضافهها به بانک

نظارتی خود دنبـال نمـود و حتـی در    ـرویکرد مشابهی را در بسته سیاستیمرکزي
خـط اعتبـاري و   ، 1388یـان سـال   تـا پا را ملزم نمود کـه ها این سند بانک12ماده 

.)1387خرداد 29مرکزي (ها از منابع بانکبرداشت بانکیابی اضافهریشه-1
ها تـا پایـان   مرکزي از بانکطلب بانک: مرکزيها از منابع بانکبرداشت بانکشیوه و روند اضافه-2

.)1388تیر، 11(شودسال وصول می
مرکزي جمهـوري  شروع به فعالیت نمود (بانک 18/4/1387بانکی ریالی رسماً از تاریخ بازار بین-3

.)1389اسالمی ایران، 
.)1387خرداد 29مرکزي (ها از منابع بانکبرداشت بانکیابی اضافهریشه-4
مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بسته سیاستی ـ نظـارتی شـبکه بـانکی کشـور در سـال      بانک -5

1387.
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بـه  مرکـزي بانـک نیـز  1389در سال 1را تسویه نمایند.مرکزيبانکبدهی خود به 
اعتبـاري از  مؤسسـات برداشـت اضـافه التزام دنبال اتخاذ سیاست پولی انقباضی، وجه

2را اعمال نمود.مرکزيبانک

یاست پـولی انقباضـی،   در شرایط تورمی اقتصاد ایران و ضرورت اتخاذ سروایناز 
گردید برداشت ملزماضافهها به حساب دسترسی بانکه محدودنمودنبمرکزيبانک

نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی را بـه خـود سیسـتم بـانکی     مالیتأمینو مسئولیت 
مشـکل  ،1387در سـال  بانکی ریـالی اندازي بازار بینمحول نمود و در این بین با راه

بانکی مبتنـی  بازار بینحال،با اینرفع نمود. تا حدوديها رایاز بانکنقدینگی مورد ن
تـأمین که عملیات 3گذاريسپرده سرمایهصورتبهتودیع وجوه اعضا نزد یکدیگر بر

باشـد. بـه  ، از کـارایی الزم برخـوردار نمـی   دهدشبه را تحت پوشش قرار میمالی یک
مـالی  ویـژه تـأمین  مـالی، بـه   اع مختلـف تـأمین  بانکی باید انوتر بازار بینبیان دقیق

مالی در طول روز را تحت پوشش تر از جمله تأمینمدتاي با دوره زمانی کوتاهوثیقه
قرار دهد. به عالوه رویکرد فوق همچنان با شکاف عدم طراحی وظیفـه خاصـی بـراي    

دهنـده  معنـوان آخـرین مرجـع وا   مرکزي در تأمین نقدینگی در طـول روز بـه  بانک
باشد.     مواجه می
ها به وجوه نقد مـورد نیـاز در   امکان دسترسی بانکبا طراحی سامانه تابا رواز این

تنها بهادار خود، نه اوراق سپاري وثیقهيدر ازاترمدتطول روز و یا با افق زمانی بلند
4قرار گرفـت مورد توجه مرکزيبانکاعتباري عضو، بلکه نزد مؤسسات ها یا نزد بانک

اي مـورد  مـالی وثیقـه  و در تأمین نقدینگی در طول روز سیستم بانکی رویکرد تأمین
استفاده قرار گرفت.  

.1388مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال بانک -1
ضـویت در سـامانه   ). موافقتنامـه ع 1388هـاي پرداخـت. (  مرکزي جمهوري اسالمی ایران، اداره نظـام بانک-2

.بهادار الکترونیکی (تابا)تسویه اوراق
.1388بانکی ریالی و عملکرد آن در سال ). بازار بین1389مرکزي جمهوري اسالمی ایران، (بانک-3
.1389مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال بانک -4
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اعتباري از امکان عضویت در سامانه سـاتنا  مؤسساتبا وجودي که این سامانهدر
نقـدینگی مـورد   تـأمین جهت در سامانهتوانند با عضویتباشند اما میبرخوردار نمی

بـر 1ز خود و یا حتی عرضه نقدینگی مازاد خود به سیستم بانکی فعالیـت نماینـد.  نیا
ستد از طریـق عملیـات بازخریـد    وقابل دادبهاداراوراق ، موافقتنامهاین 1اساس ماده 

هاي سپرده ویـژه  و گواهیمرکزيبانکمشارکتمشارکت دولتی، اوراق اوراق شامل 
ي منتشـر  مرکـز بانـک باشند که به تشـخیص  ي میداربهااوراق و سایر مرکزيبانک
اند.ثبت شده2الکترونیکی نزد سامانه خزانه مرکزيصورتبهاند و شده

در این سامانه عضوي که فاقد نقـدینگی کـافی در حسـاب تسـویه خـود      روایناز 
ه در نماید با ایـن تعهـد کـ   مقابلطرفبه بهاداراوراق تواند اقدام به فروش می،باشد

. ایـن  خواهـد نمـود  و با بهایی مشخص نسبت به بازخریـد آن اقـدام   آتیزمان معین
سامانه صرفاً مسئولیت ثبت مالکیت و تبادل اطالعات مربوط بـه درخواسـت مبادلـه،    

عهـده  بانکی از طریق ساتنا را بـر تسویه مبادله اوراق و واریز سود اوراق و تسویه بین
گـذاري  ره بین طرفین، تعیـین بهـاي معاملـه و نـرخ    داشته و خدمات مربوط به مذاک

بهـادار اوراق سـپاري  با این حال در صـورت وثیقـه  ).3عهده ندارد ( ماده اوراق را بر
جهت رفع نیازهاي نقـدینگی در طـول روز   مرکزيترونیکی توسط عضو نزد بانکالک
بهـادار دریـافتی از   اق ي اورالتفاوت ارزش بازاربهبه محاسبه مامرکزيبانکساتنا، در 

صـورت نسـبتی از اصـل ارزش بـازاري    مرکزي بهعضو و مبلغ پرداختی توسط بانک
پردازد که تحـت عنـوان نسـبت    نقدینگی در طول روز میتأمیندر قبال بهاداراوراق 
نقـدینگی در  تـأمین در این حالت با ارائـه  شود.نامیده می3بهاداراوراق گذاري ارزش

بهـادار  عضو، بانک مرکزي کارمزدي از عضو دریافت نکرده و سـود اوراق  طول روز به
گیرد. چنانچه میزان وجه پرداختی تـا پایـان روز   در وثیقه همچنان به عضو تعلق می

هـا و مؤسسـات   موافقتنامه عضویت در سامانه تابا بیـان شـده کـه بانـک    14در ماده حالبا این-1
رو تضـادي  مرکزي به عضویت تابا درآیند. از ایـن توانند با صالحدید بانک اعتباري عضو ساتنا می

شود. هاي ساتنا و تابا مشاهده میبین مواد دو موافقتنامه عضویت در سامانه
2- Central Securities Depository (CSD)
3- Haircut
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کاري توسط عضو تسویه نشود، عضو به تشـخیص بانـک مرکـزي مشـمول اقـدامات      
عهده بانک مرکزي است.التزام عدم ایفاي تعهدات عضو برگردد و وجهتنبیهی می

بهـادار  اوراق یـا عرضـه   بهاداراوراق ي براي عرضه اولیه مرکزدر این سامانه بانک
کنـد. همچنـین بانـک   ایـده برگـزار مـی   گـذاري، مز شده ناشی از عملیات وثیقهضبط
نماید، کـارمزد اخـذ   ي براي خدماتی که از طریق این سامانه براي اعضا ارائه میمرکز

شوند و تک، آنی و بالدرنگ انجام میتکصورتبهها در این سامانه تراکنشکند. می
اعضا جهت مدیریت ریسک خود از امکان تعیین و تغییر درجه اولویت دستور مبادلـه  

ي نیز امکان تغییـر اولویـت   مرکزبانکشده براي مله امکانات تنظیمبرخوردارند. از ج
عملیات عضو، ایجاد محدودیت در برداشـت  توقف دستورهاي مبادله موجود در صف،

باشد.و واریز براي یک یا چند حساب، وضع ضوابط مربوط به مزایده اوراق و غیره می
شود که طراحی این سامانه نیز در مرحله عمل از توانـایی  با این حال مشاهده می

نوانعبهي مرکزبانکالزم جهت پوشش نیاز نقدینگی سیستم بانکی و ایفاي وظیفه 
کننده ایمنی مورد نیاز در سیستم پرداخت مقام ناظر بر نظام پرداخت و مقام تضمین

هاي این سامانه در پوشش نیاز نقدینگی در از جمله محدودیتبرخوردار نخواهد بود.
توان به موارد زیر اشـاره نمـود: محـدودبودن اوراق واجـد     طول روز سیستم بانکی می

ها، بهادار در پرتفوي بانکبودن حجم اوراق وراق، محدودشرایط، محدودبودن ویژگی ا
مشارکت، صرف اتکا به واردشدن اعضا بـه موافقتنامـه   هاي مربوط به اوراق محدودیت

هاي تکنیکی سامانه تابا.عمومی بازخرید در تأمین اعتبار و محدودیت
در بهاداراوراق مالی به سه نوع خاص از تأمیندر حقیقت محدودبودن این شیوه 

هـاي ویـژه   هبانک مرکزي و گواهی سپردمشارکتاوراق مشارکت دولتی، قالب اوراق
منجـر هـا بـه خـط اعتبـاري در طـول روز     ي، به دسترسی محـدود بانـک  مرکزبانک
و گسـترش حـوزه   واجـد شـرایط  بهـادار اوراق گسترش حوزه ،با وجود اینشود. می

مـالی  تـأمین هـاي  وشدیگر راز طریقي رکزمبانکهاي دسترسی به اعتبارات روش
گـرفتن  واجد شرایط) بـا درنظر اي به پشتوانه دیگر وثایق مالی وثیقهتأمیناز جمله (

عنـوان بهتواندمی،بهاداراوراق شرایط متفاوتی نسبت به موافقتنامه عمومی بازخرید 
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به مقدار زیـادي  د وباشها در طول روزنقدینگی مورد نیاز بانکتأمینگام دیگري در 
ها بکاهد.روي بانکاز مشکالت پیش

محدودبودن اوراق بهادار واجد شرایط در سامانه تابا.8جدول 

نوع 
فدوایردارایی

تارگت دو

تابا
فهرست واحد

هاي واجد شرایط دارایی
(موقت) جدید در طول 

بحران

هاي دارایی
خرید قابل

و فروش

نوع اوراق 48
بهادار

نوع اوراق 11
بهادار کلی

ابزارهاي بدهی قابل خرید وـ 
حسب دالر آمریکا، فروش بر

و ین ژاپنانگلستانپوند
ابزارهاي بدهی مؤسسات ـ

اعتباري در بازارهاي 
غیرمتشکل

بهادار با پشتوانه اوراق ـ
دارایی (دارایی مبنا صرفاً وام 

هاي اعطاشده به مسکن یا وام
طهاي کوچک و متوسشرکت

نوع اوراق 3
بهادار

هاي دارایی
غیرقابل
خرید و 
فروش

مطالبات 
اعتباري

شدهبندي(طبقه
گروه)13در 

مطالبات -
اعتباري

ابزارهاي بدهی -
به پشتوانه 

هاي رهنی وام
خرد

هاي سندیکاییوامـ 
-هاي با مدت ثابتسپردهـ

شرایط بـه اوراق منتشرشـده   بهادار واجد محدودکردن ویژگی اوراق ،بر اینعالوه
صورت الکترونیکی نزد سـامانه خزانـه مرکـزي، قیـدهایی را بـر سیسـتم تحمیـل        به

شـوند و  بهادار بـدین صـورت منتشـر نمـی    تر، بسیاري از اوراق بیان دقیقکند. بهمی
تر از آن، ابزارهاي پولی جدیـد (بـراي مثـال اوراق اجـاره) در بـازار بـورس اوراق       مهم
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بهادار رو این ویژگی، هزینه فرصت زیادي بر دیگر اوراق شوند. از اینمنتشر میبهادار 
سمت تمرکـز صـرف   ها را بهکند و پرتفوي بانکها اعمال میموجود در پرتفوي بانک

بر سه اوراق مورد اشاره سوق خواهد داد که همبستگی زیادي با یکدیگر دارند.
بهادار با ریسک صفر محـدود شـود. در   ه اوراق بانکی نباید صرفاً بمالی بینتأمین

مالی کمتـر و بـا شـرایط    توانند در تأمینبهادار با ریسک باالتر نیز میحقیقت اوراق 
بهـادار بـا ریسـک صـفر     کـار رونـد. همچنـین از مجموعـه اوراق     سفت و سـخت بـه  

یادي به هاي سپرده، اتکاي زمرکزي و گواهیمشارکت بانکدرنظرگرفته شده، اوراق 
رو در صـورت وقـوع شـرایط اسـترس در     موقعیت مالی سیستم بانکی دارند و از ایـن 

سیستم بانکی، دسترسی به این خطوط اعتباري از بین خواهد رفت. هر چند سیستم 
تر حرکت نموده اسـت، امـا امکـان    مالی متنوعسمت معرفی ابزارهاي تأمینبانکی به

نکی در نظر گرفته نشده است.بااستفاده از آنها در بازار بین
هـاي  بهادار واجد شرایط و گسـترش ویژگـی  رو ضروري است با بسط اوراق از این

دلیل بانکی فراهم شود. در این راستا بهمالی بیناین اوراق، امکان بیشتري در تأمین
ــه اوراق  ــرکت    مبادل ــین ش ــاط ب ــراري ارتب ــرورت برق ــورس، ض ــد در ب ــادار جدی به

بـرداري از ایـن اوراق   بهادار و تسویه وجوه با سامانه ساتنا در بهرهاوراق گذاري سپرده
شود. با وجود این مشکل اصلی در این زمینه نه تنهـا محـدودبودن   بهادار مشاهده می

بهادار نسبت به بهادار واجد شرایط و ویژگی این اوراق، بلکه محدودبودن اوراق اوراق 
ارقام منـدرج در  اساسبربراي مثال هاي ایرانی است.ها از حجم کل دارایی بانکوام

هـاي ایـران در   کانـ ه کل دارایـی ب ببهاداراوراق شود که نسبتمشاهده می9جدول 
که سیستم پرداخت فـدوایر  آمریکاهاي فعال در کشور بانکفوق درمقایسه با نسبت

عنـوان بـه ان هـاي فعـال در کشـورهاي فرانسـه و آلمـ     فعـال اسـت و بانـک   هادر آن
العاده اندکی برخوردار است.نمایندگانی از سیستم پرداخت تارگت، از مقدار فوق
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هابهادار به کل دارایینسبت اوراق .9جدول 
(درصد)

سال
13851386138713881389کشور

2/11/11/12/12/1ایران
سال

20092010کشور

04/196/18آمریکا

2626فرانسه

6/284/28آلمان

www.bankscope.comو)1389(نژاد مأخذ: امیدي

ایـن  دلیـل بـازارمحوربودن   آمریکا بـه  براي کشور شدهچند ارقام باالي حاصلهر
بـه شود که در دو کشور فرانسه و آلمـان  ولی مشاهده می،کشور دور از انتظار نیست

هـا نسـبت محور در سیستم پرداخت یـورو، ایـن   نمایندگانی از کشورهاي بانکعنوان
تـأمین . البتـه چـون   باشـند مـی آمریکـا بـراي  شـده هاي حاصلبسیار باالتر از نسبت

بهـادار اوراق سـپاري  رگت دو صرفاً از طریق وثیقهها در تانقدینگی در طول روز بانک
ي تنظیم شـده اسـت کـه از    نحوبه ) 2011(و در فدوایر اخیراًباشدواجد شرایط می
بهـادار اوراق گیري تغییر جهت دهد، تفاوت در نسبت وثیقهسمتبهروش کارمزدي 

اي فـوق دور از  محـور و بـازارمحوربودن کشـوره   ها در مقایسه بـا بانـک  به کل دارایی
انتظار نیست.

براي ایـران در ارتبـاط بـا کشـورهاي     آمدهدستبههايبا این حال مقایسه نسبت
نقـدینگی در طـول روز   تأمینمورد نیاز جهت بهاداراوراق نبودخوبی بیانگر ق به فو

در بین مجموعه بهاداراوراق رو اتکاي صرف بر سه نوع باشد. از اینسیستم بانکی می
ا خواهـد  هـ ها نیز بر محدودیت پیش روي بانـک موجود در پرتفوي بانکبهاداروراق ا
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مشـارکت اوراق دولتـی،  مشـارکت اوراق افزود. هر چند همواره تأکید شده است کـه 
موجـود در پرتفـوي   بهـادار اوراق سپرده بیشترین حجـم  هايبانک مرکزي و گواهی

توانـد منـابع   اتکاي صرف به این اوراق نمـی دهند، ولیهاي ایرانی را تشکیل میبانک
گرفتن ضـرورت طراحـی سیسـتم    د نیاز سیستم بانکی را حتی با درنظرنقدینگی مور

بـانکی و چـه از طریـق بانـک    چه از طریق بـازار بـین  مدیریت نقدینگی در طول روز 
دهی پوشش دهد.آخرین مرجع وامعنوانبهي مرکز

تـوان بـه   را مـی بهـادار اوراق گذاري در به سرمایهها عدم تمایل بانکاینبا وجود
(افضلی، نسبت دادبازار مالیمحوربودن سیستم مالی ایران و نداشتن عمق زیادبانک

بیشتر بازارهاي مالی ایـران جدیـد بـوده و ابزارهـاي مـالی      ،تربه بیان دقیق).1388
یچنـدان نقدشـوندگی از قـدرت ،جدیدبودنواسطهبه شده در این بازارها نیز طراحی

کـرد  کاربهشروع 1387باشند. براي مثال بازار فرابورس ایران در سال برخوردار نمی
بازار معامالت آتی سهام در سـال  ،1387و طال در سال بازار معامالت آتی سکهنیزو

اندازي شده است. بـازار  راه1390بازار معامالت آتی شمش طال در فروردین و1389
اند. از جملـه  کنون فعال نشدهو امکان اجراي قراردادهاي اختیار معامله نیز تاآتی ارز

، صـکوك ارزي و  اجـاره ترتیـب بـه اوراق  توان بـه  نیز میمالیتأمینابزارهاي جدید 
هـاي اجرایـی آنهـا بـه ترتیـب در مـرداد       ریالی و مرابحه اشاره نمود که دستورالعمل

اند. به عـالوه دسـتورالعمل اجرایـی اوراق    یدهبه تصویب رس1390، مهر و آذر 1389
ها به نگهداري پرتفـویی  استصناع هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. عدم نیاز بانک

اي به پشتوانه ایـن اوراق نیـز   بهادار جهت دسترسی به خطوط اعتباري وثیقهاز اوراق 
باشد.ادار میبهگذاري در اوراق ها به سرمایهعدم تمایل بانکدالیلاز دیگر

آمریکاها در کشور در دسترس بانکبهاداراوراق موجود در مقایسه با بهاداراوراق 
هـاي  خزانـه از دوره اوراقآمریکـا و اتحادیه اروپا کامالً محدود است. بـراي مثـال در   

در مقولـه  روزمانی مختلف سررسید و شرایط مختلف پرداخـت برخوردارنـد و از ایـن   
د. همچنـین  نباشـ دولتی ایران برخوردار نمیمشارکتاوراق یت مقایسه با از قابلتنوع

بـه ، صـرفاً شـوند ها منتشر مـی ي که توسط بانکمرکزبانکهاي سپرده ویژه گواهی
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ایـن در حـالی   ،انـد یکی دیگر از ابزارهاي مورد قبول سامانه تابا شناخته شـده عنوان
اوراق جاز به انتشـار ابزارهـاي دیگـري ماننـد     ها ماین ابزارها، بانکبرعالوهاست که 

اند و اسـتفاده از آنهـا در سـامانه تابـا     گردیدهو مرابحهصکوك (ریالی و ارزي)اجاره، 
ها در طـول  تواند راهگشاي مشکل نقدینگی بانکبانکی میمالی بینتأمینل در حداق

ر این بازار (ماننـد  مالی دتوان ابزارهاي خاصی را جهت تأمینهمچنین میروز باشد.
گواهی سپرده طال یا گواهی سپرده ارزي) طراحی نمود.  

اوراق دولتـی و  مشارکت در سیستم مالی ایران شامل اوراق مشارکتاوراق انتشار 
عدم دلیل مشکالتی همراه بوده است، براي مثال به همواره با ،يمرکزمشارکت بانک

در مقایسـه بـا نـرخ تـورم، از     آنهـا  سـود انـدك   نرخانتظار در این اوراق و تنوع مورد
اوراق شـدن  ملـزم بـا باشـند و یـا  شـدن برخـوردار مـی   مقبولیت اندکی در خریداري

امکان مبادلـه در سـامانه   از1فرابورس قبل از سررسیدبه مبادله در بورس ومشارکت
در روباشـند. از ایـن  مرکـزي برخـوردار نمـی   بانکشده توسط خزانه مرکزي طراحی

نقـدینگی در  تـأمین به موفقیت تابا با تمرکز صرف بر این اوراق در توانمجموع نمی
ي امیـدوار  مرکزبانکبانکی و چه از طریق سیستم بینها چه از طریقطول روز بانک

ــود.  ــدودبودن مجموعــه  بنــابراینب ــاداراوراق مح ــه و همچنــین   به قابــل معامل
از مشـکالت  ،يمرکـز بانـک ه خزانـه مرکـزي   بودن امکان استفاده از ساماننامشخص

باشد.روي سامانه تابا میفعلی پیش
بایـد بـر حـوزه    ابتدا ،نقدینگی در طول روزتأمینجهت گسترش حوزه همچنین
بهـادار اوراق توان با گسـترش حـوزه   معامله افزوده شود. براي مثال میابزارهاي قابل
هـاي  موافقتنامـه بسط داد و از اتکاي صـرف بـه   ، حوزه ارائه اعتبار را نیز واجد شرایط

اي با اخذ کارمزد و خطوط اعتباري در طول روز وثیقهسمتبهبهادار،اوراق بازخرید 
مـالی  تـأمین «تـر در  بیـان دقیـق  بـه  گیـري نمـود.  سقف خطوط اعتباري نیز جهت

بهـادار  اوراق ، نه تنها با گسترش»هاي قابل خرید و فروشاي به پشتوانه داراییوثیقه

مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران، بسـته سیاسـتی ـ نظـارتی شـبکه بـانکی کشـور در            بانـک -1
.1390سال 
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هــاي مبادلــه اوراق (بــراي مثــال شــرکت شــرایط بلکــه بــا گســترش ســامانهواجــد 
بنـدي  بهادار و تسویه وجوه)، در اختیـار گـرفتن مؤسسـات رتبـه    گذاري اوراق سپرده

توان گام مـؤثري  بهادار میگذاري براي انواع اوراق هاي قیمتاعتباري و طراحی مدل
برداشت. 

اي بـه پشـتوانه   مـالی وثیقـه  تـأمین «رسـد در زمینـه   نظـر نمـی  با وجود این به
در حـال حاضـر بتـوان اقـداماتی انجـام داد. در      » قابل خرید و فـروش هاي غیردارایی

ممکـن بـود  نبودند، هاي غیرجاري برخوردارها از سطح باالیی از وامصورتی که بانک
ي بـه ارائـه   مرکزبانکتوانه آنها که به پشلحاظ شوند هایی داراییعنوانبهها این وام

خطوط اعتبـاري در طـول روز بپـردازد. البتـه در صـورت بررسـی ارزیـابی اعتبـاري         
و مؤسسـات اعتبـاري بـر اسـاس     هـا  توسط کلیـه بانـک  تسهیالت اعتباريمشتریان

ي مرکـز بانـک بندي درونی و در کنار آن تنظیم و طراحی روشی توسط سیستم رتبه
هـا  شـدن ایـن وام  ، امکان لحاظبندي اعتباري درونیرتبههايد مدلدر ارزیابی و تأیی
اي در طول روز با کارمزد معینی اعتبار وثیقهتأمینهاي واجد شرایط در گروه دارایی

موجود بود.
تواند در شـرایط خـاص و   اي فوق میمالی وثیقههاي تأمینالبته هر یک از روش

اي با اخذ کارمزد و سقف اعتبـاري  مالی وثیقهمقابل خاص، به تأمینهاي براي طرف
تـأمین «تـوان بـه   میمالی دیگر نیز هاي تأمیننیز گرایش پیدا کنند. از جمله روش

اساس سقف اعتبـاري و در شـرایط   مرکزي با اخذ سود براز بانک»ايمالی غیروثیقه
خـاص و سـختی   مثال شرایط اضطرار) اشاره نمود که باید شرایط اولیـه  براي(خاص 

براي آن طراحی شود.
هاي تکنیکی مختلفـی مواجـه   با محدودیتشده تاباي معرفیامانهساین،برعالوه

به بعد موکول شـده  واجد شرایطبهاداراوراق امکان معرفی دیگر باشد، براي مثال می
این مسأله امکان دسترسی بـه ظرفیـت نقـدینگی بـالقوه را بـا مشـکل مواجـه        است. 

نقـدینگی بالدرنـگ   در سیستم تسویه پرداخت، مـدیریت ریسـک   زد. همچنین سامی
و اي کـارا  مقام مسئول در ارائه سیسـتم تسـویه  عنوانبهي مرکزمطرح است و بانک
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مدیریتو راهکارهایی برايهدرا مورد توجه قرار دشرایط اضطرارباید از قبل،هموار 
نماید.آنها طراحی 

برگـه  گـذاري یـک   ي باید از آمادگی الزم جهت ارزشمرکزبانکمثال، عنوانبه
ــد شــده نیــز بایــد از فراینــدهاي الزم جهــت انجــام  و ســامانه طراحــیبهــادار جدی

هـاي  دلیل عدم آمادگی زیرساختاین مسأله بهربط برخوردار باشد. هاي ذيتراکنش
عـدم  دلیـل بـه الزم، بسط اوراق واجد شرایط در زمان اضطرار را پرهزینـه سـاخته و   

در شـرایط  شـده هاي عمیق حاصلپوشش شکافتوانایی ي از مرکزبانکبرخورداري 
کـل  ،تواند با عمق شـدیدتر اضطراري در سیستم تسویه ناخالص آنی، این مشکل می

سیستم مالی را با اخالل مواجه نماید.
اط بـا سـامانه   اي که در ارتبلهأ، مسمالیتأمینهاي مقوله ابزارها و روشبرعالوه 

گـذاري و  تابا و محدودیت فعلی آن مطرح است، عدم نیـاز بـه سیسـتم جـامع ارزش    
گـذاري  با ریسـک صـفر و ارزش  بهاداراوراق اتکاي صرف بر وراق است.گذاري اقیمت
ارزیابی طرف فروشنده در دسترسی به تسـهیالت نقـدینگی در طـول    اساسبراوراق 

اوراق گـذاري  هـاي قیمـت  سازي مـدل ي جهت پیادهکزمرآمادگی الزم در بانکروز،
و یا حتی بهاداراوراق سپاري اي جهت وثیقهو امکان بسط سامانه تابا به سامانهبهادار

را در تابـا ها ماننـد صـکوك اجـاره    شده توسط بانکجدید عرضهبهاداراوراق پذیرش
سازد.فراهم نمی
اوراق ملزم بـه مبادلـه در بـورس    چنان هممشارکتاوراق در صورتی که بنابراین

بهادار به مجموعه اوراق مبادله در بورس اوراق بهادار قابلو یا دیگر اوراق شوندبهادار
کننـده ارزش  خصوص نهـاد ارزیـابی  واجد شرایط در سامانه تابا افزوده شوند، باید در 

و تسـویه وجـوه  ربهـادا اوراق گذاري مرکـزي  اوراق و نحوه ارتباط بین شرکت سپرده
کننـده  بهـادار) و سـامانه سـاتنا (مبادلـه    کننده اوراق و وجوه در مبادله اوراق (مبادله

شود. گیريوجوه در سیستم بانکی) تصمیم
از اعتبـاري رتبـه  اسـاس براوراق اولیه ، ارزیابی بهاداراوراق گذاري ارزشبرعالوه 

ها چـه از طریـق دیگـر    طول روز بانکنقدینگی درتأمیننیازهاي گسترش بازار پیش
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ت تـا زمـانی کـه مؤسسـه     قـ باشـد. در حقی ي مـی مرکـز بانکها و چه از طریق بانک
توان وده باشد، نمیبندي اعتباري بیرونی در بازار مالی ایران شروع به فعالیت ننمرتبه

امیدوار بود.تأمین نقدینگی در طول روز سیستم بانکی بازار به کارایی گسترش 
نقدینگی در طول روز تأمینشود بانک مرکزي جهت پوشش همچنین توصیه می

اي را طراحی نماید که وظایف سیستم بانکی به پشتوانه وثیقه، سامانه مدیریت وثیقه
اطالع دقیق اعضا از موقعیت روزانـه وثـایق واجـد شـرایط و     ،گذاري این وثایقارزش

ایق، در اختیار آنها و بانک مرکزي قـرار  میزان اعتبار ممکن در دسترس به پشتوانه وث
گیرد.

خطوط اعتبـاري در طـول روز   مدیریت و کنترل مناسب ریسک بانک مرکزي در
اي اي و غیروثیقـه هر یک از خطوط اعتباري وثیقهدسترسی بهباید اصول کلی را در 

دو تواننـد از ایـن  عتبـاري مـی  هـا و مؤسسـات ا  مثال آیا بانکعنوانبه. تنظیم نماید
همزمان استفاده نماینـد یـا در شـرایط خاصـی امکـان اسـتفاده از       صورتبهخطوط 

در ارتبـاط بـا   ؟اي با اخذ کارمزد براي آنها در نظر گرفته شـود هخطوط اعتباري وثیق
واجد شـرایط  هاي مختلف داراییبرايتوان حدودي مینیز اي خطوط اعتباري وثیقه

اي اعطاي اعتبـار بـه پشـتوانه برخـی وثـایق در      هایی برگرفت و یا محدودیتدر نظر
اوراق به عالوه بانک مرکزي در خصوصاي خاص لحاظ نمود. صورت خروج از آستانه

ي که کیفیت اعتباري آنهـا ارتبـاط نزدیکـی بـا شایسـتگی اعتبـاري بانـک یـا         بهادار
.نمایداستراتژي خاصی را طراحی از قبلباید،اعتباري ناشر داردمؤسسه

هایی را در زمینه خطوط اعتباري تأمین نقـدینگی در  مرکزي باید استراتژيبانک
طول روز سیستم بانکی در شرایط بحرانی از قبل طراحی نموده باشد تا شاهد ناتوانی 

مرکزي در تأمین عملکرد هموار سیستم در شرایط اضطرار نباشیم. در حقیقـت  بانک
ینگی در شـرایط اضـطرار از اهمیـت    پس از بحران مالی اخیر، مـدیریت ریسـک نقـد   

خاصی برخـوردار شـده و بـر نقـش آن در مـدیریت ریسـک نقـدینگی در طـول روز         
رو مرکزي افـزوده شـده اسـت. از ایـن    سیستم پرداخت توسط سیستم بانکی و بانک

هاي مدونی برخوردار باشد.مرکزي باید در این زمینه از استراتژيبانک
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هابندي و پیشنهاد. جمع5
شده در حیطه مـدیریت ریسـک نقـدینگی دو سیسـتم پرداخـت      جامع انجامحقیقت

بیانگر ضرورت وجود سامانه مدیریت ریسک نقدینگی منسجم در ،فدوایر و تارگت دو
در رواینباشد. از میسیستمیهاي پرداخت، جهت جلوگیري از وقوع ریسکسیستم

خـت، وظـایف خاصـی بـراي     هـاي پردا پیشـروترین سیسـتم  عنوانبهها این سیستم
هـاي مسـئول مـدیریت سیسـتم     مقـام عنوانبهفدرال رزرو و سیستم پرداخت یورو 

آخـرین  عنوانبهچند این دو مقام گرفته شده است. در حقیقت هردر نظر پرداخت 
بـه پردازنـد، امـا وظیفـه آنهـا     ها به ایفاي نقش مـی دهنده در این سیستممراجع وام

بهساتنا سامانهاین در حالی است که در طراحی شده است.جمصورت شفاف و منس
ناخالص و آنـی عملیـات تسـویه    صورتبهین سیستم پرداخت ایران که ترمهمعنوان

و نحـوه  مرکـزي بانکدهد، وظایف مدونی براي را انجام میهاي با حجم باال تراکنش
حقیقـت پـس از   در1سـت. گرفته نشده ادر نظردهنده وامایفاي نقش آخرین مرجع 

به افزایش نیاز نقدینگی در طول روز سیستم بانکی گیري سامانه ساتنا که خود شکل
ریالی و سـپس طراحـی سـامانه    بانکیبینبازار اندازيراهانجامیده است، صرفاً شاهد 

، گرفته نشـده اسـت  کار به کامل و عملیاتی صورتبهکنون تاایم. سامانه تاباتابا بوده
هـایی کـه بـا آن مواجـه اسـت، از      دلیل محـدودیت ، بهنیزکارگیريدر صورت بهاما

باشد.  توانایی الزم در مدیریت ریسک نقدینگی سامانه ساتنا برخوردار نمی
شـده  هاي انجامبرداشتبا اعمال نرخ بهره باالتر بر اضافهمرکزيبانکدر حقیقت 

سیستم بانکی وارد نموده است. همچنین بـا  بر ي، صرفاً هزینه بیشتريمرکزبانکاز 
بهبراي خود مرکزيبانکی ریالی و طراحی سامانه تابا، بانکاندازي بازار بینوجود راه

سـازي سـاختار مناسـب مـدیریت ریسـک     دلیل عـدم پیـاده  ها و مؤسسات اعتباري نیز به بانک-1
اصلی ناکارایی عنوان یکی از عواملبه ویژه مدیریت ریسک نقدینگی در طول روز، بهنقدینگی و

شوند.ها شناخته میهاي نقدینگی زیاد بانکگرفتن نیازسیستم پرداخت و شکل
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اي بسنده، شفاف پرداخت، وظیفهمسئول عملکرد مناسب و روان سیستم مقام عنوان
دهنـده، امعنوان آخرین مرجـع و گی در طول روز بهنقدینتأمینو مدون درخصوص 
همچنان با ریسک نقدینگی در طول روز باالیی مواجـه  هابانکوتنظیم ننموده است

بانکی ریالی، تا حدودي نیاز نقـدینگی در  اندازي بازار بیندر این دوره با راهباشند.می
منزله عـدم ضـرورت   نباید بهمسألهشده است اما این تأمینطول روز سیستم بانکی 

دهنده تلقی شود.خصوص آخرین مرجع وامدرمرکزيبانکیف تنظیم دقیق وظا
شده در این مقاله جهت مدیریت مناسب ریسک نقـدینگی  بر اساس تحقیق انجام
هـا و مؤسسـات اعتبـاري ملـزم بـه      شود در گـام اول بانـک  در طول روز پیشنهاد می

نگی سازي مدیریت ریسـک نقـدی  تمکین از رهنمون مدیریت ریسک نقدینگی و پیاده
داخلی کارا شوند. در گام بعد ضروري است سامانه ساتنا به ابزارهاي مدیریت ریسـک  

ها در بعدي فراتر از نقدینگی تجهیز شود. در حقیقت در اولین مرحله تسویه تراکنش
ها، باید این ریسک کنترل و مدیریت شـود. در  مدیریت ریسک نقدینگی داخلی بانک

هاي سامانه تابا تدارك دیده شوند؛ هت رفع محدودیتهایی جگام سوم باید استراتژي
اي که دومـین الیـه از مـدیریت ریسـک نقـدینگی، خـارج از سـامانه داخلـی         سامانه

دهد.  ها را شکل میمدیریت ریسک بانک
بهادار واجد شرایط گسترش یابـد.  در این راستا در اولین قدم ضروري است اوراق 

ینگی در طـول روز  نقـد بر اسـاس اسـتراتژي تـأمین   ا و سامانه تابتر در بیان دقیقبه 
اوراق بودن حجـم  اندكدلیلبهکل درمرکزي،بانکی و بانکشده از بازار بینطراحی

توان چندان امیدوار بود که این خـط اعتبـاري و یـا    ها نمیاز سبد دارایی بانکبهادار
بتوانـد نیـاز   واجـد شـرایط  شده در زمینـه اوراق تنظیمهاي بازخرید موافقتنامهحتی 

د. از سـبی پوشـش دهـ   منانحـو به نقدینگی در طول روز سیستم را در شرایط عادي 
هاي مـورد نیـاز آن از   ریزي زیرساختو پایهواجد شرایط بهاداراوراق گسترشرواین

رود در انتظـار مـی  در ایـن صـورت  شوند. جمله نیازهاي ضروري این سامانه تلقی می
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و 1اعتبـاري افـزوده شـده   مؤسساتها و پرتفوي بانکبهاداراوراق حجم مدت بربلند
طراحی ابزارهاي جدید مـالی فـراهم شـود، زیـرا نیـاز کـاربردي سیسـتم بـه         زمینه

خواهد داشت.دنبالبهتري را براي طراحی ابزارها ابزارهاي متنوع، زمینه مناسب
بهـادار  تشویق افزایش حجم اوراق تواند درمی2کارگیري توافقنامه سرمایه بال به

بانکی و کارایی هـر چـه   ها مؤثر واقع شود و بر رونق بازار بینموجود در پرتفوي بانک
مرکـزي (بـه  بیشتر سامانه بیفزاید. طراحی ابزارهاي جدید در بازار پول توسط بانـک 

شـار گـواهی   مشارکت در انواع مختلف با بازده متفـاوت و انت عنوان مثال انتشار اوراق 
تواند در این زمینه مؤثر باشد. سپرده طال و گواهی سپرده ارزي) نیز می

هـایی در تشـویق   و اتخاذ اسـتراتژي بیشترشرایطواجد معرفی ابزارهاي برعالوه 
هاي متنوع در تـأمین نقـدینگی   بهادار، طراحی روشها به گسترش حجم اوراق بانک

تواند مؤثر واقع شـود.  بهادار در سامانه تابا میاوراق مورد نیاز در طول روز به پشتوانه
سـپاري ایـن   ي بـا وثیقـه  مرکـز بانکاي دهی وثیقهطراحی امکان وامعنوان مثالبه

توانـد  ها در شرایط خاص و تا سقف خاصی از اعتبار و با نرخ کارمزد معین، میدارایی
اوراق قیقت محدودبودن انـواع  این راستا به تصویر بکشد. در حتري را درافق مناسب

هـاي مختلـف   موجود در بازار مالی ایران، به ضرورت طراحی و تمرکز بـر روش بهادار
تـأمین توانـد در  ش مـی رواینشود. البته میمنجربه پشتوانه این اوراقمالیتأمین
بهاداراق اورمحدودبودن دامنه دلیلبهاین برعالوه.شودبانکی نیز استفاده بینمالی

تـأمین در زمینـه ارزیـابی امکـان    تحقیقـی در بازار مالی ایران، شاید بتوان بـا انجـام   
حسـب  ، تا حدودي این نیاز را بـر شرایطواجد هاي نقدینگی مورد نیاز به پشتوانه وام

همچنـین امکـان لحـاظ    نمـود. تـأمین بانکی و بازار بینمرکزيبانکمورد از طریق 
هـاي معـین در شـرایط    مرکزي با اخذ کـارمزد و سـقف  اي از بانکدهی غیروثیقهوام

باشد.اضطرار موجود فراهم می

بهادار با بازده باالتر که از طرف سیستمسمت اوراق بهادار واجد شرایط به با افزایش حوزه اوراق -1
انتظار داشت که توان بانکی انگیزه اقتصادي براي نگهداري آنها در پرتفوي بانک موجود است، می

ها افزوده شود.بر حجم این اوراق در پرتفوي بانک
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، بایـد در سـامانه تابـا  مـورد نیـاز  مـالی تأمیني مختلف هاطراحی روشدر کنار 
مسـأله بـه ایـن   هاي تکنیکی این سامانه نیز برطرف شود. در حقیقت بایدمحدودیت

مقام راهبر در سیستم تسـویه بایـد از امکانـات    نوانعبهمرکزيبانکتوجه شود که 
گذاري و بخصوص سامانه جامع ارزشها و وامبهاداراوراق گذاري الزم در زمینه ارزش

ها باید توسط شناختن این داراییشرایطواجد برخوردار بوده و در زمینه بهادار اوراق 
و هـا  تبـاري درونـی بانـک   بنـدي اع هـاي رتبـه  بندي اعتباري یـا مـدل  رتبهمؤسسات

همچنـین برخـورداري از سـامانه مـدیریت وثیقـه در      تجهیز شود. مؤسسات اعتباري 
هـا و اصـول در مـدیریت و   روشطراحی سامانه تابا از دیگر مسائل مورد توجه است.

هـایی جهـت   اسـتراتژي طراحـی هاي ساتنا و تابا وکنترل ریسک نقدینگی در سامانه
از اهمیتی کلیدي برخوردارند.ار در این دو سامانه نیزمقابله با شرایط اضطر
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