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مقدمه.1
شـده توسـط بانـک   مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی اصوالً برپایه ساختار مقرراتـی تنظـیم  

گیرد. ساختار مقرراتی کشورها نیز بـه میـزان پایبنـدي آنهـا بـه مقـررات       کشور شکل میمرکزي هر
ایـن  یافتگی سیستم مالی بستگی خواهد داشت و بـه المللی و میزان توسعهتنظیم شده در عرصه بین

هـاي تحـت پوشـش در کشـورهاي مختلـف شـکل       ترتیب سطح متفاوتی از مقررات داخلی و حـوزه 
گیـري بحـران مـالی اخیـر،     ، دقیقـاً همزمـان بـا شـکل    1386ن نیز در تیر ماه سـال  گیرد. در ایرامی

رهنمودي براي مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی در ارتباط نزدیک با رهنمـود کمیتـه بـال    
ها ابالغ شد. از آنجا که بحـران  ، طراحی و به بانک2000در مدیریت ریسک نقدینگی منتشره در سال 

گیـري مقـررات جدیـدي در عرصـه مـدیریت      گیري و جهتعنوان نقطه عطفی در شکلمالی اخیر به
شود و پـس از آن تغییـرات شـگرفی در رویکـرد مـدیریت ریسـک       ریسک نقدینگی درنظر گرفته می

مـالی  المللـی (از جملـه کمیتـه بـال، مؤسسـه تـأمین       تنهـا موسسـات بـین   نقدینگی پدید آمده و نه
گـذار داخلـی نیـز رهنمودهـا و     بـانکی اروپـایی)، بلکـه نهادهـاي مقـررات     المللی و کمیته ناظران بین

اند؛ بنابراین ضـروري اسـت رهنمـود مـدیریت     هاي جدیدي را در این حوزه طراحی کردهدستورالعمل
مرکزي جمهوري اسالمی ایران که تاکنون بـه صـورت مـوثر توسـط سیسـتم      ریسک نقدینگی بانک 

ر این راستا مورد ارزیابی و موشکافی دقیق قرار گیرد.کار گرفته نشده است، دبانکی به
تواند بـه مقـدار   هر چند نقد و بررسی هر یک از مواد رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی می

هاي موجود در ایـن رهنمـود را پوشـش دهـد، بـا ایـن وجـود        زیادي کمبودها و عدم هماهنگی
هاي مدیریت ریسک نقـدینگی  نامهتوصیهها و مقایسه رویکرد این رهنمود در مقایسه با رهنمود

کشـد. خألهـایی   تصویر میالمللی، خألهاي بیشتري را در این زمینه بهشده در عرصه بینتنظیم
شـده در کشـورهاي   هاي جدید تنظیمگیري بحران مالی اخیر در بیشتر رهنمودکه پس از شکل

مرکـزي نادیـده انگاشـته    نـک شده توسط بااند، اما در رهنمود طراحیمختلف پوشش داده شده
المللـی اشـاره   گیـري رهنمودهـاي جدیـد بـین    رو در ادامه ابتدا به چگونگی شکلاند. از اینشده
هـاي  مرکـزي در حیطـه  شود و سپس با ارزیابی این رهنمودها در مقایسه با رهنمـود بانـک  می

شود.هاي این رهنمود به تصویر کشیده میمختلف، خأل

رهنمودهاي جدید مدیریت ریسک نقدینگیگیري شکل.2
هـاي قبـل از   فاصله گرفتن مدیریت ریسک نقـدینگی بـا ماهیـت ریسـک نقـدینگی در سـال      

المللـی قبـل از   گـذاران بـین  گیري بحران مالی اخیر در حدي بارز بود که حتی مقرراتشکل
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1المللیمالی بینبراي مثال مؤسسه تأمینهایی را در این زمینه برداشتند. شروع بحران، قدم

العمـل نشـان داد، در اواخـر سـال     اي که به این مقوله عکسبه عنوان اولین مؤسسه) 2007(
را در سـاختار سـازمانی خـود لحـاظ کـرد،      2، کمیته ویژه مـدیریت ریسـک نقـدینگی   2005
ترین مؤسسات مالی جهـانی. ایـن   مؤسسه از بزرگ40اي متشکل از نمایندگان حدود کمیته

قبل از شدت گرفتن بحران مالی، اصـولی را جهـت مـدیریت ریسـک     2007ر مارس کمیته د
.نقدینگی تنظیم و جهت اجرا ابالغ کرد

هاي بحران، توجـه کمیتـه بـال و کمیتـه نـاظران      نیز با مشاهده اولین جرقه2006در دسامبر 
2006، از دسـامبر  به این مقوله جلب شد. هر چند در کمیتـه نـاظران بـانکی اروپـایی    3بانکی اروپایی

وجود آمد؛ اما در پـنجم مـارس   گیري به سمت ارائه رویکردي روشمند در نظارت بر نقدینگی بهجهت
توسط کمیته اروپا به کمیته ناظران بانکی اروپایی ارائه شد تا این کمیتـه  ، درخواستی مشورتی2007

اي اتحادیه اروپا، چـارچوب  پس از بررسی چارچوب مقرراتی ریسک نقدینگی مورد استفاده در کشوره
رو جدیدي را جهت بهبود مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ارائه کننـد. از ایـن  

بـه  4گروهی تحت عنوان گروه متخصص ریسک نقـدینگی 2007جهت انجام این ارزیابی، در دسامبر 
اروپایی تأسیس شـد و در نهایـت   عنوان یکی از هشت گروه متخصصِ صنعت در کمیته ناظران بانکی 

توصـیه بـه   30گزارشی توسط این گـروه از کمیتـه نـاظران بـانکی در قالـب      2008سپتامبر 18در 
هـاي  هـا و خـأل  البته جهت پـر کـردن دیگـر شـکاف    .کشورهاي عضو اتحادیه اروپا تنظیم و ابالغ شد

هـاي دیگـري نیـز توسـط     ودموجود در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی، عالوه بر رهنمود فوق، رهنمـ 
کمیته ناظران بانکی اروپایی تنظیم و ارائه شده است.

)، توجه کمیته بال نیز به ضرورت ارائه چـارچوب  2006همزمان با این کمیته (در دسامبر 
کمیتـه نـاظران   خالفتري جهت مدیریت ریسک نقدینگی جلب شد. البته این کمیته برمناسب

2008کرد، با این وجود تا سال 5م به تأسیس گروه کاري نقدینگیبانکی اروپایی، به سرعت اقدا
این کمیته رهنمودي در این زمینه ارائه نکرد.
انـدازهایی مبنـی بـر    گیـري چشـم  و شـکل 2007در حقیقت با وقوع بحران مالی در سال 
از 2007مرکـزي آنها، در اکتبر سال هايو بانک7امکان تشدید این بحران، وزراي مـالی گروه 

1. Institute of International Finance
2. Special Committee on Liquidity Risk
3. Committee of European Banking Supervisors
4. Industry Expert Group on Liquidity
5. Working Group on Liquidity
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خواستند تا به بررسی نقاط ضعف موجود در سیستم مالی جهانی کـه منجـر   1مجمع ثبات مالی
پـذیري بازارهـا و   به چنین بحرانی شده بپردازد و پیـرو آن اقـداماتی را جهـت افـزایش انعطـاف     

نهادهاي مالی فعال در بازار انجام دهد. به این ترتیب، بر اساس نشسـت ایـن مجمـع در مـارس     
پـذیري بـازاري و نهـادي، در    گزارشی مشتمل بر توصیه اقداماتی جهت افزایش انعطـاف ،2008
در حقیقت، این گزارش منجـر بـه   این مجمع به صورت عمومی اعالم شد.، توسط2008آوریل 

هـاي جدیـدي   هاي موجود، و موظف شدن کمیته بال به طراحی و تنظیم رهنمودشناسایی خأل
جهت پر کردن این خألها شد.

هایی در زمینه مـدیریت و نظـارت بـر    رو با توجه به شواهد فوق در زمینه وجود نقصاناز این
کمیته نظارت بانکی بال در مـدیریت و  2000ریسک نقدینگی، و به ویژه عدم کفایت رهنمود سال 

نظارت بر ریسک نقدینگی در مؤسسات بانکی فعال در عرصه مالی، این کمیته به عنوان اولین قدم 
شده توسط مجمع ثبات مالی، نسخه جدیدي از رهنمود فوق را توسـط  هاي ارائهراستاي توصیهدر

در اصولی بـراي نظـارت و مـدیریت مناسـب ریسـک نقـدینگی       گروه کاري نقدینگی، تحت عنوان 
هـاي  این رهنمود در مقایسه با رهنمود قبلی، مشتمل بر دسـتورالعمل د.کرمنتشر 2008سپتامبر 

شـده در حیطـه   برخی موارد جدیدي در ارتباط با مسائل و تنگناهـاي جدیـد مطـرح   تر و درجزیی
توانـد کلیـه   مدیریت و نظارت بر ریسک نقدینگی است. البته از آنجا که تنظیم رهنمود فـوق نمـی  

هاي موجود در زمینه مدیریت ریسک نقـدینگی مؤسسـات مـالی را برطـرف کنـد،      ها و خألشکاف
ر ارتباط با دیگر مسائل کلیدي که در طول بحران مـالی پررنـگ شـدند،    هاي دیگري نیز درهنمود

توسط این کمیته ارائه شده است.
المللی، مالی بینشده توسط مؤسسه تأمینسه رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی تنظیم

کمیته ناظران بانکی اروپایی و کمیته بال، ابعاد مختلف مدیریت ریسـک نقـدینگی در زمینـه   
دهـی، آزمـون   گیري ریسک نقدینگی، مدیریت منـابع مـالی، گـزارش   شرکتی، اندازهحاکمیت 

مالی احتیاطی، افشا و نظارت بر ریسک نقدینگی را تحت پوشش قـرار  تأمیناسترس، برنامه
دهند. از آنجا که با ارزیابی رهنمود جدید در هر یک از ابعـاد فـوق، رویکـرد رهنمودهـاي     می

یر کشیده خواهد شد، بنابراین از بیان مجدد و جداگانه این رویکردها المللی به تصوجدید بین
2شود.اجتناب می

1. Financial Stability Forum

در ینگینقدسکیرتیریدر مديدیرهنمود جدیطراحآنها، به پروژهیکلکردیرهنمودها و رونیبا اشتریبییجهت آشنا.2
در حال انجام است.یو بانکیپژوهشکده پولمراجعه شود که در رانیایبانکستمیس
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رزیابی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگیا.3
ماده توسـط اداره  14مرکزي جمهوري اسالمی ایران در رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک

رهنمـود، تنهـا رهنمـود    مطالعات و مقررات بـانکی تنظـیم شـده اسـت. در زمـان تنظـیم ایـن        
2000المللی موجود در زمینه مدیریت ریسک نقـدینگی کـه توسـط کمیتـه بـال در سـال       بین

هاي مدیریت ریسک نقـدینگی در بازارهـاي جدیـد مـالی مملـو از      منتشر شده بود، نقطه ضعف
زي در مرکـ مالی را مورد توجه قرار نداده بود. از آنجا کـه رهنمـود بانـک   ابزارهاي جدید تأمین

هایی در مقایسه بـا رویکـرد جدیـد    شده است، از شکافتطابق با این رهنمود کمیته بال تنظیم 
هـاي زیربنـایی مـدیریت و    ها در ادامه در هر یک از حـوزه المللی برخوردار است. این شکافبین

اي ایـن  شـوند. در شناسـایی ایـن مـوارد، ارزیـابی مقایسـه      نظارت بر ریسک نقدینگی عنوان می
المللی، کمیتـه نـاظران   مالی بینشده توسط مؤسسه تأمینرهنمود با رهنمودهاي جدید تنظیم

شود.بانکی اروپایی و کمیته بال در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی انجام می

حاکمیت شرکتی 1.3.
مـدیریت ریسـک   شـده در  ) عموماً در اولین گام در معرفـی حاکمیـت شـرکتی طراحـی    1

صه به نحوه ارتباط و رابطه متقابل موجود بین انواع مختلف ریسـک بـا   خالنقدینگی، به صورت 
تصـویر  شود. با این وجود در سـاختار مـدیریت ریسـک نقـدینگی بـه     ریسک نقدینگی اشاره می

در فرآیند مـدیریت ریسـک   کشیده شده در این رهنمود، به اثر متقابل بین انواع مختلف ریسک
) ایـن رهنمـود کـه بـه اهـداف مـدیریت       2لی که در مـاده ( نقدینگی توجهی نشده است. در حا

پردازد، امکان در نظر گرفتن این مسأله موجود بود.ریسک نقدینگی می
چـوب کلـی   شده از ساختار مـدیریت ریسـک نقـدینگی بایـد در چـار     ) چارچوب طراحی2

ارائـه  مدیریت ریسک بانک الحاق شود در حالی که ساختار فعلی، سـاختار منفـک و جـدایی را    
کند. هر چند در قالب رهنمودي که صرفاً براي مدیریت یـک نـوع خـاص از ریسـک تنظـیم      می

) 2صورت کامل تحت پوشش قرار داد، اما حـداقل در مـاده (  توان این مسأله را بهشده است نمی
بندي جهت اشاره به ایـن مسـأله   پردازد، امکان لحاظکه به اهداف مدیریت ریسک نقدینگی می

بود. همچنین در ساختار سازمانی در نظر گرفته شده، امکان پوشش این مسـأله توسـط   موجود 
پرداختن به واحد اجرایی مدیریت ریسک و معرفی برخی از وظـایف آن در ارتبـاط بـا مـدیریت     

ها موجود بود.ریسک نقدینگی در کنار دیگر ریسک
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ته باشد، افـرادي کـه   ) ساختار مدیریت ریسک نقدینگی باید از افراد متخصص شکل گرف3
گیـري، کنتـرل و پـایش    آگاهی کاملی به ابعاد مختلف مدیریت ریسک از جمله شناسایی، اندازه

آن داشته باشند. این در حالی است که در ایـن رهنمـود مقولـه تخصـص در سـاختار مـدیریت       
شده نادیده انگاشته شده است.ریسک نقدینگی طراحی

شده جهت مدیریت ریسـک نقـدینگی   هاي تنظیمد) ساختار حاکمیت شرکتی در رهنمو4
مدیره، مدیریت ارشد، بخش کنترل داخلی و سیستم اطالعاتی بـه تصـویر کشـیده    توسط هیأت

شود که از اجزاي مهم و کلیدي ساختار حاکمیت شرکتی هستند. این در حالی است کـه در  می
اند. در توجه کافی واقع نشدهاین رهنمود از بین اجزاي فوق، هیأت مدیره و مدیریت ارشد مورد

حقیقت پس از بحران مالی اخیر، به نقش آنهـا در سـاختار حاکمیـت شـرکتی توجـه بیشـتري       
ایـن رهنمـود کـه    خالفشـود، بـر  آنها در نظر گرفته میپذیرد و وظایف شفافی برايصورت می

مستقیم به وظایف آنها اشاره کرده است.صورت غیرصرفاً در چند مورد و به
ین در حالی است که در این رهنمود دیگر اجزاي ساختار حاکمیـت شـرکتی کـه عمومـاً     ا

باید شکل بگیرند (بـراي مثـال واحـد    هاي درونی ها و بر اساس دستورالعملتوسط خود سازمان
انـد و  مدیریت ریسک نقدینگی و یا کمیته فرعـی ریسـک نقـدینگی) مـورد توجـه قـرار گرفتـه       

هاي تحت پوشش رهنمود شده است، وظایفی که عموماً توسط سازمانوظایفی براي آنها ترسیم 
1باید طراحی و تنظیم شود.

مــدیره در نظــر بــه عنــوان مثــال در ایــن رهنمــود وظــایفی بــه شــرح زیــر بــراي هیــأت 
گرفته شده است:

)4تصویب استراتژي مدیریت ریسک نقدینگی (ماده -
)5ـ1تصویب حدود (ماده -
)5ـ2نقدینگی (ماده تشکیل واحد مدیریت ریسک-
)6تصویب مقررات داخلی مدیریت ریسک نقدینگی (ماده -
)6ـ3الزام ارائه اطالعات در فواصل زمانی به هیأت مدیره (ماده -
).12تصویب برنامه احتیاطی (ماده -

هاي تنظیم شده براي مدیریت ریسک نقدینگی (براي مثال در کشور ایرلند) به کمیته مدیریت هر چند در برخی از رهنمود1-
قرار یقدهنده ساختار حاکمیت شرکتی مورد اشاره دقها اجزاي تشکیلدارایی ـ بدهی نیز اشاره شده است، اما در اکثر رهنمود

پروژه طراحی رهنمود جدیدي در (کننده رهنمود استگیرند زیرا طراحی ساختار حاکمیت شرکتی بر عهده خود نهاد اجرانمی
).مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران
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دهد. بـراي  مدیره است، ارائه نمیوظایف فوق تصویر کاملی را از وظایفی که بر عهده هیأت
هاي اسـترس  گیري ریسک نقدینگی و سناریوهاي اندازهمدیره در تصویب مدلمثال نقش هیأت

گیري خاصی در ابعاد مدیره نقش تصمیمتر هیأتشده مشخص نشده است. به بیان دقیقطراحی
کنـد در حـالی کـه در بسـیاري از مـوارد      مختلف فرآیند مـدیریت ریسـک نقـدینگی ایفـا نمـی     

ی باشد.کننده نهایمدیره باید تصویبهیأت
مدیره باید از این مسأله اطمینان حاصل کند کـه مـدیریت ارشـد بـه نحـو      همچنین هیأت

گیري، پایش و کنترل ریسک نقـدینگی در ارتبـاط نزدیـک بـا دیگـر      مناسبی به مدیریت، اندازه
هـاي عملیـاتی   هاي تصویب شـده را بـه فرآینـد   پردازد و به نحو مناسبی استراتژيها میریسک

باید عالوه بر فواصل زمانی منظم، در شرایط خاص کـه  مدیره میند. همچنین هیأتکتبدیل می
آید، از تغییرات حاصله مطلع شود. تغییرات شدیدي در موقعیت ریسک نقدینگی بانک پدید می

مـدیره در  رسانی بـه هیـأت  دهی مناسبی جهت اطالعتر، خطوط ارتباطی و گزارشبه بیان دقیق
نظر گرفته نشده است.

در این رهنمود مدیریت ارشد صرفاً در دو ماده زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
)6ـ3الزام ارائه اطالعات در فواصل منظم و با جزییات کامل به مدیریت ارشد (ماده -
).12ـ2وجود سازوکار در برنامه احتیاطی جهت دسترسی به موقع مدیران ارشد به اطالعات (ماده - 

تري براي مدیریت ارشد در ساختار حاکمیت وظایف بیشتر و کلیدياین در حالی است که
هاي کنترل و پـایش  ها، شیوهشرکتی باید متصور شد. به عنوان مثال تعیین ساختار و مسئولیت

مـدیره  مورد نیاز در مدیریت ریسک نقدینگی بر عهده این مقام است که در نهایت توسط هیـأت 
ها و فرآینـدهاي عملیـاتی، و اطمینـان    ها، سیاسته استراتژيباید به تصویب برسد. تنظیم ساالن

هـاي  هاي اسـترس، برنامـه  گیري ریسک نقدینگی، آزمونهاي اندازهحاصل کردن از کفایت مدل
احتیاطی، ترکیب سپر نقدینگی، کفایت فرآیند کنترل و پایش ریسک نقدینگی از جمله وظایف 

در این رهنمود مورد توجه واقع نشده است.متداول و مورد انتظار مدیریت ارشد است که
ویـژه در  هاي بـالقوه در بـازار، بـه   عالوه بر وظایف فوق، پایش مداوم روند جاري و پیشرفت

تواند چالشی را در زمینـه مـدیریت ریسـک نقـدینگی     مالی که میزمینه ابزارهاي جدید تأمین
به یکی از اعضاي سـاختار حاکمیـت   وجود آورد، از جمله وظایفی است که پس از بحران فوق به

شده در کمیته بال این وظیفـه بـه مـدیریت    شود. براي مثال در رهنمود ارائهشرکتی محول می
شـده در بانـک مرکـزي ایـران،     ارشد سپرده شده است؛ این در حالی است که در رهنمود تدوین

ریسک نقـدینگی توسـط   ، ضرورت بازنگري در استراتژي مدیریت )4(اي در ماده صرفاً در تبصره
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مؤسسه مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما مقام نـاظر بـر ایـن مقولـه کـه وظیفـه پـایش و اعـالم         
هـاي مـدیریت ریسـک نقـدینگی را بـر      ها بلکه در سیاستتنها در استراتژيضرورت بازنگري نه

عهده خواهد داشت، مورد توجه قرار نگرفته است.
ارشد که در این رهنمود نادیده انگاشته شـده اسـت،   از دیگر وظایف متصور براي مدیریت

توان به ضرورت اطمینان حاصل کردن از عدم اثر منفـی شـدید ابتکارهـا و ابـداعات جدیـد      می
مـدیره  کارگیري آنها از هیـأت مالی بر ریسک نقدینگی قبل از تأیید نهایی و اخذ مجوز بهتأمین

هایی را جهت مدیریت ریسک نقدینگی منـتج  ژياشاره کرد. همچنین مدیریت ارشد باید استرات
کارگیري این ابزارها مورد توجه قرار داده باشد تا در شرایطی همانند بحران اخیـر، آمـادگی   از به

الزم جهت مقابله با ریسک نقدینگی وجود داشته باشد.
در ساختار حاکمیت شرکتی، عموماً سیستم کنترل داخلی از نقشی کلیـدي برخـوردار   ) 5

تر ذکر صرف این مسأله که است اما در این رهنمود وظایف آن پررنگ نشده است. به بیان دقیق
بایست اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت نقدینگی را توسـط  سیستم کنترل داخلی کارآمد می

)، از کفایـت  13ــ 2طور مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد (ماده واحد حسابرسی داخلی به
ي به تصویر کشیدن وظایف مورد انتظار سیستم کنترل داخلی برخوردار نیست.الزم برا

گیـري ریسـک نقـدینگی،    شـده در انـدازه  هاي طراحیبه عنوان مثال ارزیابی کفایت مدل
شده بایـد توسـط   مالی احتیاطی و حتی سپر نقدینگی طراحیهاي استرس، برنامه تأمینآزمون

قرار گیرد و این سیستم به پشتوانه کادر تخصصـی خـود از   سیستم کنترل داخلی مورد ارزیابی
کفایت فروض زیربنایی آنها اطمینان حاصل کند. البتـه در ایـن رهنمـود از بـین وظـایف فـوق،       

گیـري ریسـک نقـدینگی و    کار گرفتـه شـده در انـدازه   هاي بهوظیفه ارزیابی مناسب بودن مدل
د مدیریت ریسک نقدینگی نهاده شده است. بـا  ) بر عهده واح5ـ2گزارش نتایج حاصله در ماده (

ربـط  رسد این وظیفه هر چند مورد توجه قرار گرفته، اما بر عهده واحد ذياین وجود به نظر می
که واحد کنترل داخلی است نهاده نشده است.

) وظیفه ارزیابی اعتبار مفروضات 11ـ7هاي استرس نیز در ماده (در ارتباط با آزمون
ریوها بر عهده مؤسسه اعتباري نهاده شده است، در حالی که در رهنمود دهنده سناشکل

مدیریت ریسک نقدینگی باید این وظیفه برعهده بخشی از ساختار حاکمیت شرکتی نهاده شود 
که قرار است در مؤسسه اعتباري شکل بگیرد.
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تري براي سیستم اطالعـاتی  سیستم کنترل داخلی، در این رهنمود وظایف مبسوطخالفبر )6
به عنوان بخشی از ساختار حاکمیت شرکتی در مقایسه با سیستم کنترل داخلی در نظر گرفته شـده  

است، با این وجود به برخی از وظایف مورد انتظار این سیستم به شرح زیر اشاره نشده است:
ع اطالعاتضرورت ارائه به موق-
توانایی ارائه اطالعات جزیی و حساس در شرایط خاص-
توانایی پوشش اطالعاتی مورد نیاز در مدیریت ریسک نقدینگی در بین روز-
پشتیبانی اطالعاتی سناریوسازي-
ارائه تناوب کافی در ارائه گزارش-

هاي رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در حوزه حاکمیت شرکتی) خأل1جدول (

وجه به اثر متقابل بین انواع مختلف ریسک در فرآیند مدیریت ریسک نقدینگیعدم ت
عدم توجه به ضرورت الحاق ساختار مدیریت ریسک نقدینگی در چارچوب کلی مدیریت ریسک بانک
در نظر نگرفتن ضرورت وجود افراد متخصص در ساختار مدیریت ریسک نقدینگی
عدم توجه کافی به دو جزء مهم و کلیدي ساختار حاکمیت شرکتی: هیأت مدیره و مدیریت ارشد
پررنگ نبودن نقش و وظایف سیستم کنترل داخلی در این رهنمود
در نظر نگرفتن برخی از وظایف مورد انتظار سیستم اطالعاتی
دهیعدم تنظیم خطوط کامل گزارش
 عدم تأکید بر ضرورت اعمال تفکیک مناسبی از وظایف طراحی، اجرا، کنترل و پایش
هاي مدیریت ریسک نقدینگی:ها و سیاستعدم توجه به ضرورت تدوین مناسب استراتژي

ـ بر اساس سطح ریسک نقدینگی قابل تحمل بانک
هاي فعلی و آتی آنـ نقش نهاد در سیستم مالی و فعالیت

ش نیاز به نقدینگی در شرایط عادي و استرسـ جهت پوش
ـ جهت پوشش نیازهاي نقدینگی منتج از ابتکارهاي جدید تأمین مالی

هاي مدیریت ریسک نقدینگی که باید در بانک طراحی شوند، از جمله:عدم پوشش گستره مناسبی از سیاست
هاها و بدهیـ ترکیب سررسید دارایی

طول روزـ مدیریت ریسک نقدینگی در 
ـ مدیریت وثیقه

گروهیـ مدیریت ریسک نقدینگی فرامرزي و درون
گذاري انتقالیعدم توجه به ضرورت تنظیم سیستم قیمت

شـود  دهی برقرار می) در کل، رابطه بین اجزاي اصلی ساختار حاکمیت شرکتی توسط گزارش7
دهـی بـین اجـزا برقـرار     که در این طرح نادیده انگاشته شده است. در حقیقت خطوط کامل گـزارش 
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شـود، در حـالی کـه    مـدیره ارائـه نمـی   است. براي مثـال در ایـن رهنمـود گزارشـی بـه هیـأت      نشده
تواند هیچ نوع تصمیمی اتخاذ کند.ربط نمیبدون دریافت گزارش از واحدهاي ذيمدیره هیأت

در این رهنمود بر ضرورت اعمال تفکیک مناسبی از وظـایف طراحـی، اجـرا، کنتـرل و     ) 8
رود رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی این مقولـه را  پایش تأکید نشده است. هر چند انتظار نمی

د زیرا این مسأله صرفاً پس از طراحی ساختار سـازمانی و اجـزاي   صورت کامل به تصویر بکشبه
شـد و تحـت   مدیریتی شکل خواهد گرفت، اما حداقل باید در این رهنمـود بـه نـوعی ذکـر مـی     

گرفت.پوشش قرار می
هاي مـورد نیـاز در مـدیریت ریسـک نقـدینگی از جملـه       ها و سیاستتدوین استراتژي)9

بایسـت بـر اسـاس سـطح ریسـک      شرکتی است کـه مـی  شده در بخش حاکمیتمباحث مطرح
هـاي فعلـی و آتـی آن تنظـیم     نقدینگی قابل تحمل بانک و نقش نهاد در سیستم مالی و فعالیت

گیري سطح ریسک نقـدینگی قابـل تحمـل    شود. این در حالی است که در این رهنمود به اندازه
بانک توجهی نشده است.
شده، بایـد نیـاز بانـک بـه نقـدینگی را      طراحیهايها و سپس سیاستهمچنین استراتژي

تحت شرایط عادي و استرس تحت پوشش قرار دهد که در این رهنمود به ضرورت ایـن مسـأله   
توجه نشده است. این در حالی است کـه ایـن مقولـه پـس از بحـران اخیـر از اهمیـت خاصـی         

توسط واحـد خاصـی از   ها ها و سیاستبرخوردار شده است. همچنین به ضرورت ابالغ استراتژي
ساختار حاکمیت شرکتی در این رهنمود اشاره نشده است.

پس از بحران اخیر، ضرورت ارزیابی اثـر هـر نـوع ابتکـار جدیـد تـأمین مـالی بـر ریسـک          
هاي خاصی جهت کاهش ریسک نقدینگی منتج از نقدینگی قبل از تأیید آن و طراحی استراتژي

فته است. در حالی که در این رهنمود حتی با وجود گرایش آن ابتکار، مورد توجه وافري قرار گر
هاي فعال در سیستم بانکی ایران به طراحی و استفاده از ابزار اوراق رهنی و دیگر ابزارهـاي  بانک

جدید تأمین مالی مانند سپرده طال، ضرورت تدوین استراتژي فوق مورد توجه قرار نگرفته است.
ها عمومـاً  هایی طراحی شود که این سیاسته باید سیاستشدبر پایه استراتژي تنظیم)10

باید موارد خاصی را تحت پوشش قرار دهند، مواردي که ابعاد مختلف مدیریت ریسک نقـدینگی  
هـا کـه در ایـن رهنمـود مـورد اشـاره قـرار        دهند. از جمله این سیاسترا تحت پوشش قرار می

توان به موارد زیر اشاره کرد:اند مینگرفته
هاها و بدهیرکیب سررسید داراییت-
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مدیریت ریسک نقدینگی در طول روز-
مدیریت وثیقه-
گروهی.مدیریت ریسک نقدینگی فرامرزي و درون-

ها مورد اشاره قرار گرفتـه  ها و بدهی) ساختار دارایی4ـ3در این رهنمود هر چند در ماده (
آنها توجه نشده است. مـدیریت  هایی جهت ترکیب سررسید است اما به ضرورت تدوین سیاست

هاي پرداختی که ریسک نقدینگی در طول روز که مقوله مدیریت ریسک نقدینگی را در سیستم
دهد، در این رهنمود مورد توجـه قـرار نگرفتـه    بانک در آنها عضویت دارد تحت پوشش قرار می

جهت مقابله با هاییاست. این در حالی است که حتی در تدوین آزمون استرس، طراحی سناریو
1ها پس از بحران مورد توجه قرار گرفته است.هاي بالقوه در این سیستملاخال

ــروش     ــت ف ــه نقدشــوندگی و قابلی ــدوین فروضــی در زمین ــه و ت ــدیریت وثیق ضــرورت م
هـا  بنـدي دارایـی  ها از دیگر مسائلی اسـت کـه در ایـن رهنمـود صـرفاً در حیطـه طبقـه       دارایی

پـردازد،  ) کـه بـه تـدوین سـناریو اسـترس مـی      11ــ 2ر مـاده ( بر حسب درجـه نقدشـوندگی د  
اي کـامالً متمـایز از مـدیریت وثیقـه اسـت. در ایـن       مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت کـه مقولـه     
) در مقولــه مــدیریت دسترســی بــه بــازار تأکیــد 7(رهنمــود بیشــتر بــر فــروش دارایــی مــاده 

ابزارهـاي دسترسـی بـه بـازار     شده است، در حالی که مـدیریت وثیقـه نیـز بـه عنـوان یکـی از      
کند.نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی بازي می

هر چند در ایران سیستم بانکی فعالیت چندانی در حیطه فرامرزي ندارد و عدم توجـه بـه   
هایی در این زمینه از اهمیتی کلیدي برخوردار نیست، اما عدم توجه به ضـرورت  تدوین سیاست
هـاي ایـن   گروهی از نقطـه ضـعف  مدیریت ریسک نقدینگی درونهایی در حیطه تدوین سیاست

هـاي مـادر   ها به تشکیل گـروه رهنمود است، زیرا افزایش رقابت در سیستم بانکی و تمایل بانک
هـا مبـین ضـرورت    مجموعـه ایـن گـروه   گیري مؤسسات مالی مختلف فعال در زیربانکی و شکل

هایی در این زمینه است.تدوین سیاست
شده پس از هاي مدیریت ریسک نقدینگی تنظیمبر موارد فوق، در اکثر رهنمودعالوه)11

گذاري انتقالی از جملـه مسـائلی اسـت کـه در     بحران مالی اخیر، ضرورت تنظیم سیستم قیمت

هاي زمانی دورههاي نقدي، حداقل براي پنج روز کاري آتی و)، مراقبت روزانه از خالص جریان9ـ5براي مثال در ماده (.1
تر مورد توجه قرار گرفته که نمونه بارزي از عدم توجه این رهنمود به ضرورت توجه به مدیریت ریسک نقدینگی در طوالنی

سیستم پرداخت در طول روز است.
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حیطه حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که در این رهنمـود ایـن مسـأله    
ري است در تنظـیم رهنمـود جدیـدي جهـت مـدیریت ریسـک       رو ضرودیده نشده است. از این

هـا بـه نحـو مناسـبی     گذاري انتقـالی، انگیـزه  نقدینگی با توجه به ضرورت اعمال سیستم قیمت
شود در نظـر  مدیریت شوند و هزینه هر فعالیت و کسب و کاري که منجر به هزینه نقدینگی می

ها مدیریت شوند.نهگذاري انتقالی، این هزیگرفته شده و با اعمال قیمت

گیري ریسک نقدینگیاندازه 2.3.
ها در تناسب اي از سنجهگیري ریسک نقدینگی عموماً امکان استفاده از دامنهدر اندازه)1

با ترکیب، پیچیدگی و موقعیت ریسک نقدینگی بانک باید در نظر گرفتـه شـود، بـه نحـوي کـه      
ها با ماهیت ریسک نقدینگی بانک در تناسب بوده و موقعیت فعلی و آتی نقـدینگی بانـک   سنجه

بکشند. این در حالی است که در این رهنمود به این مقوله توجه نشده اسـت، زیـرا   را به تصویر 
هاي عمده ریسک، صرف ملزم کردن بانک به محاسبه سررسید پلکانی، شکاف نقدینگی و نسبت

کننده محاسبه دقیق ریسک نقدینگی در بانک باشـد. در حقیقـت بهتـر اسـت     تواند تضمیننمی
گیري ریسک نقدینگی در رهنمود مورد اشاره قـرار  ده جهت اندازههاي مورد استفاویژگی سنجه

شود.گیري این ریسک استفاده میهاي ثابتی براي اندازهگیرد، زیرا عموماً از سنجه
در ایــن رهنمــود در ارتبــاط بــا خصوصــیات فــروض و پارامترهــاي مــورد اســتفاده در )2

ه تجربه بحران اخیر مبین ضرورت توجه ها مطلبی ارائه نشده است، در حالی کسازي سنجهمدل
به این عوامل است. به نحوي که معتبر و واقعی بودن این فروض و پارامترها و همچنین آزمـون  

هـاي جدیـد مـورد    مرتب و اطمینان از به روز بودن آنها از جمله مواردي هستند که در رهنمود
اند.توجه وافري قرار گرفته

بایـد  هاي نقدي محتمل و مورد انتظار ناشی از اقـالم زیـرخط   یانبینی و ارزیابی جردر پیش)3
هاي نقدینگی محتمل ایـن اقـالم اشـاره شـود و از     ها بر اساس ریسکبه ضرورت محاسبه این جریان

این رو بانک ملزم به شناسایی، معرفی و پایش عوامل محرك ریسک نقدینگی محتمل اقـالم زیـرخط   
هاي نقدي محتمل و مورد انتظار اقالم زیرخط نیز بانک باید ملـزم  ریانبینی و ارزیابی جشود. در پیش

به سناریوسازي و ارزیابی روندهاي حاد ممکن در آینده شود و صرفاً به روند تاریخی اکتفا نکند.
هـاي  گیـري ارزش شـاخص  گیـري ریسک نقدینگی به اندازه) در انـدازه9-6در مـاده ()4

شده اشاره شده است. این در حالی تعیینه آنها با حدود از پیشعمده ریسک نقدینگی و مقایس
هاي ریسک نقدینگی باید اشاره شود گیري ریسک نقدینگی به محاسبه نسبتاست که در اندازه



13 ینگینقدسکیرتیریمددیجدیالمللنیبيبا رهنمودهاسهیدر مقاینگینقدسکیرتیریرهنمود مدیابیارز

دهنـده پـیش از موعـد مـورد     هاي هشدارهاي ریسک نقدینگی، صرفاً به شاخصو مقوله شاخص
شود. از این رو ضروري است در این ماده کـه  ی مربوط میمالی احتیاطاستفاده در برنامه تأمین

هاي ریسک نقدینگی بـه جـاي   پردازد، محاسبه نسبتگیري ریسک نقدینگی میبه مقوله اندازه
هاي عمده ریسک نقدینگی مورد توجه قرار گیرد.ارزش شاخص

وشـش  گیري ریسـک نقـدینگی را تحـت پ   ) که مقوله اندازه9در این رهنمون در ماده () 5
این مدیریت آن در طـول  برهاي پرداخت و بنادهد، مدیریت ریسک نقدینگی در سیستمقرار می

) بـه مراقبـت روزانـه از خـالص     9ــ 5روز مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت. در حقیقـت در مـاده (    
تر اشاره شـده اسـت   هاي زمانی طوالنیهاي نقدي حداقل براي پنج روز کاري آتی و دورهجریان
صراحت مبین عدم توجه این رهنمود به مقوله مدیریت ریسک نقدینگی در طـول روز در  که به 

1هاي پرداخت است.سیستم

گیري ریسک نقدینگیهاي رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در حوزه اندازه) خأل2جدول (

ریسک نقدینگی بانکقعیتناسب با ترکیب، پیچیدگی و موها در تاي از سنجهعدم توجه به ضرورت در نظر گرفتن دامنه
ها و آزمون مداوم آنها و سازي سنجهدر نظر نگرفتن ضرورت معتبر و واقعی بودن فروض و پارامترهاي مورد استفاده در مدل

اطمینان از به روز بودن آنها
هاي نقدي محتمل و مورد انتظار ناشی از اقالم زیرخط بر اساس:بینی و ارزیابی جریانضرورت پیش

ریسک نقدینگی محتمل آنهاـ 
هایی بر اساس روندهاي حاد ممکن در آینده (و نه بر اساس روند تاریخی)ـ طراحی سناریو

هاي عمده ریسک نقدینگیهاي ریسک نقدینگی و شاخصتمایز درست قائل نشدن بین نسبت
هاي پرداخت:عدم توجه به ضرورت مدیریت ریسک نقدینگی در طول روز در سیستم

گیري، پایش و کنترل این ریسکرورت شناسایی، اندازهـ ض
هاـ ضرورت برخورداري از وثایق مورد نیاز براي تأمین نقدینگی در این سیستم

هاي پرداختهاي مختلف استرس براي ریسک نقدینگی در سیستمـ ضرورت تنظیم سناریو
حتیاطیمالی اهاي تأمینهاي فوق در برنامهـ ضرورت درج نتایج آزمون

هـاي تسـویه پرداخـت متفـاوتی عضـو هسـتند و       ها در سیسـتم از آنجا که در حال حاضر بانک
هـا  ها از اهمیت شگرفی برخـوردار اسـت، بانـک   مدیریت ریسک نقدینگی در طول روز در این سیستم

ررسی مفروضات ها و تسویه مبادالت در ببه مقوله نیازهاي نقدینگی ناشی از پرداخت) 11ـ6(در این رهنمود صرفاً در ماده .1
هاي اصلی و جایگزین اشاره شده است در حالی که از ابتدا باید مدیریت ریسک نقدینگی در طول روز که مربوط به سناریو
هاي تسویه و پرداختی است که بانک در آنها عضو است، مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه صرفاً در طراحی سناریو سیستم

.استرس به این مقوله توجه شود
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هـاي تسـویه و پرداختـی    باید از توانایی محاسبه و مدیریت ریسک نقدینگی در طول روز در سیسـتم 
رو در این رهنمود باید زیربخشـی جهـت پوشـش    اند. از اینآمدهخوردار باشند که به عضویت آنها دربر

در نظر گرفته شـود بـه نحـوي کـه     هاي تسویه و پرداختمقوله مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم
بانک ملزم به تنظیم ساختاري جهت مدیریت این ریسک در طول روز شـود؛ سـاختاري مشـتمل بـر     

ها.گیري، پایش و کنترل این ریسک بر پایه تخصیص واضحی از مسئولیتایی، اندازهشناس
گیري نیاز خـود بـه وجـوه جهـت     تنها بانک باید از توانایی اندازهدر مدیریت این ریسک نه

هاي تسویه و پرداختی که در آنها عضو است برخوردار باشد، بلکه باید نیـاز  کارکرد روان سیستم
بنـدي  واجد شرایط را نیز به نحو مناسبی تخمین بزند و در کنـار مـدیریت زمـان   خود به وثایق 

هاي ورودي و خروجی، توسط مدیریت دسترسی به وجوه و وثـایق الزم، بـه کنتـرل ایـن     جریان
رو اطمینان حاصل کردن از فرآیندهاي پشـتیبان و ترتیبـات   ریسک در طول روز بپردازد. از این

مـدیریت وثیقــه از اهمیـت چشــمگیري در مـدیریت ایــن ریســک    عملیـاتی و حقــوقی الزم در 
هـاي  لبرخوردار است. همچنین جهت کنترل این ریسک و حفظ آمادگی براي مقابلـه بـا اخـال   

هاي مختلف بـراي  هاي تسویه و پرداخت، تنظیم آزمون استرس و سناریومنتظره در سیستمغیر
مـالی  هـاي تـأمین  ایج آنهـا در برنامـه  مدیریت ریسک نقدینگی در طول روز و منظور کردن نتـ 

احتیاطی از اهمیت زیادي برخوردار است.

مدیریت منابع مالی 3.3.
در این رهنمود کلیه ابعاد مدیریت منابع مالی مورد توجه واقع نشده اسـت و صـرفاً در   )1
رو به نوعی مدیریت تمرکز در ریسک نقـدینگی)  بخشی به منابع (و از این) ضرورت تنوع7ماده (

مالی مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است و تا حدودي ضرورت توسعه ظرفیت تأمین
تـر در مـدیریت منـابع    گیرد. به بیان دقیقتري را در بر میمنابع مالی ابعاد گستردهکه مدیریت

مـالی  مالی بانک محاسبه شود و بر اساس ظرفیت تأمینمالی ضروري است ابتدا ظرفیت تأمین
اي، اطمینان خاطر از پوشـش نیازهـاي نقـدینگی بانـک در شـرایط عـادي       وثیقهاي و غیروثیقه

بینی نیازهاي نقدینگی بانک در شـرایط اسـترس، یـک سـپر     بر اساس پیشحاصل شود. سپس
نقدینگی براي بانک تنظـیم شـود. در حقیقـت سـپر نقـدینگی اولـین مرحلـه پوشـش ریسـک          

مالی احتیاطی که معموالً تعـدیل مـدل تجـاري را    نقدینگی است که قبل از اعمال برنامه تأمین
پردازد.ینگی بانک میبه دنبال خواهد داشت، به کاهش ریسک نقد
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توان به ضرورت مـدیریت وثیقـه و مـدیریت    از دیگر اجزاي کلیدي مدیریت منابع مالی می
تر مدیریت منابع از دو بعد بـدهی و دارایـی   تمرکز در ریسک نقدینگی اشاره کرد. به بیان دقیق

ختیار بانک قـرار  ها به صورت مستقیم منابع مالی مورد نیاز را در ابرخوردار است. مدیریت بدهی
هـا یـا در قالـب    ها نیز به صورت مسـتقیم و از طریـق فـروش دارایـی    دهد و مدیریت داراییمی

ها، منابع مالی مـورد نیـاز   اي داراییمستقیم و از طریق ارزش وثیقهمدیریت وثیقه به صورت غیر
الی مـورد نیـاز،   دهد. بنابراین ضروري است جهت دسترسی به منابع مرا در اختیار بانک قرار می

بانک از مدیریت وثیقه کارایی نیز برخوردار باشد.
مرکـزي دو مقولـه ضـرورت    شده توسط بانـک شود در رهنمود تنظیمرو مشاهده میاز این

انـد و ظرفیـت تـأمین   تنظیم سپر نقدینگی و مدیریت وثیقه به صورت کلی نادیده انگاشته شده
انـد، هـر چنـد    تا حـدودي مـورد توجـه قـرار گرفتـه     مالی و مدیریت تمرکز در ریسک نقدینگی

هایی مواجه هستند.همچنان با کاستی
) با اشاره به مواردي تا حدودي ابعـاد ایـن   7مالی، در ماده (در ارتباط با ظرفیت تأمین)2

مـالی نادیـده   مسأله پوشش داده شده است و صرفاً ضرورت حضـور مـداوم در بازارهـاي تـأمین    
ت. با این وجود در این رهنمود به ضـرورت محاسـبه و توسـعه ظرفیـت تـأمین     انگاشته شده اس

هایی در این زمینه توجه نشده است. همچنین در زمینه برقراري ارتباط مالی و تدوین استراتژي
) ضروري است میزان اسـتحکام  7ـ1دهندگان در بند (الف) از ماده (مستمر و مستحکم با اعتبار

کننده و تنـاوب اسـتفاده از   از طریق تناوب ارتباط بین بانک و تأمین مالیاین رابطه تأمین مالی
یک منبع تأمین مالی مورد ارزیابی قرار گیرد.

هاي نقد مورد توجه قرار در این رهنمود به صورت کلی ضرورت تدوین سپري از دارایی)3
خـود فراتـر از شـرایط   نگرفته است. این در حالی است که بانک باید بر اساس نیازهاي نقدینگی 

بایست تحت شرایط استرس پوشانده شود و سطح ریسـک نقـدینگی قابـل تحمـل     عادي که می
هاي زمانی مختلـف بقـا   شوندگی باال را براي دورههاي با درجه نقدتوسط بانک، سپري از دارایی

جـاري خـود،   تهیه کند تا قبل از استفاده از برنامه تأمین مالی احتیاطی و ضرورت تعدیل مدل ت
هاي موجود در این سپر به رفع مشکل نقدینگی بانـک بپـردازد. در حقیقـت در    از طریق دارایی

این رهنمود یک مرحله از فرآیند پوشش ریسـک نقـدینگی توسـط بانـک کـه یـک دوره بقـاي        
دهد، نادیده انگاشته شده است. این در حالی است که در برخـی  خاصی را تحت پوشش قرار می

دهنـده ایـن سـپرها و    هاي واجد شـرایط تشـکیل  هایی در زمینه داراییحتی رهنموداز کشورها
شود.خصوصیات کلی سپرهاي نقدینگی ارائه می
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مدیریت منابع مالی مورد نیـاز بانـک از بعـد دارایـی بـه صـورت کامـل در رهنمـود         )4
) صرفاً 7ـ2(شده توسط بانک مرکزي مورد توجه قرار نگرفته است. در حقیقت در ماده تنظیم

ها اشاره شده است. این در حـالی  به امکان تأمین مالی وجوه مورد نیاز از طریق فروش دارایی
ها تأمین منابع مالی از طریق دارایی به پشتوانه فروش آنهـا صـورت   است که همواره در بانک

بـه مـدیریت   هـا  سپاري این داراییها از طریق وثیقهپذیرد بلکه در بسیاري از موارد بانکنمی
پردازند.منابع مالی خود می

ســپاري هــاي آزاد در دســترس کــه از قابلیــت وثیقــهمــدیریت وثیقــه و اطــالع از دارایــی
هــاي تســویه و پرداخــت از برخوردارنــد، در مــدیریت ریســک نقــدینگی بــه ویــژه در سیســتم 

ــع       ــک منب ــوان ی ــه عن ــدینگی ب ــک نق ــدیریت ریس ــت و در م ــوردار اس ــادي برخ ــت زی اهمی
شـود. از ایـن رو ضـروري اسـت در     مـدت شـناخته مـی   دهنده نیازهاي نقـدینگی کوتـاه  پوشش

هـا ملـزم بـه طراحـی سـاختار مناسـبی بـراي مـدیریت وثـایق شـوند. بــه           ایـن رهنمـود بانـک   
ــه      ــاي وثیق ــوه، از نیازه ــان وج ــتج از جری ــات من ــاس اطالع ــر اس ــه ب ــوي ک ــود در نح اي خ

مـدت، ...) اطـالع حاصـل کننـد. آنهـا      بلنـد هـاي پرداخـت،   هاي مختلـف (ارزي، سیسـتم  حوزه
ــه   ــابع وثیق ــه اطــالع از من ــزم ب ــد مل ــین بای ــه  همچن اي در دســترس خــود شــده و همــواره ب

گـذاري آنهـا در شـرایط    شـوندگی و ارزش هـا از نظـر حیطـه کـاربرد، درجـه نقـد      ارزیابی وثیقه
قـال وثیقـه نیـز    هـا بایـد از سـاختار عملیـاتی الزم جهـت انت     عادي و اسـترس بپردازنـد. بانـک   

برخوردار باشند و به کلیه فرآیندهاي عملیاتی این مقوله اشراف داشته باشند.
) مــدیریت تمرکــز در ریســک نقــدینگی از دیگــر مــواردي اســت کــه در ایــن رهنمــود  5

ــاده (   ــد در م ــده انگاشــته شــده اســت. هــر چن ــ1نادی ــات و  7ـ ــه ثب ــه منظــور دســتیابی ب ) ب
برقــراري ارتبــاط مســتمر و مســتحکم بــا اعتباردهنــدگان، بخشــی منــابع تــأمین وجــوه، تنــوع

ــرار دادن     ــأمین وجــوه و تحــت نظــر ق ــابع ت ــه هــر یــک از من بررســی میــزان قابلیــت اتکــا ب
هــاي مختلــف تــأمین وجــوه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، امــا رویکــرد جــامعی را  گزینــه

نقـدینگی  جهت اسـتقرار مـدیریت تمرکـز در ریسـک نقـدینگی در سـاختار مـدیریت ریسـک        
بانـک دنبـال نکـرده اسـت. در حقیقـت بانــک بایـد ابتـدا میـزان تمرکـز در ریسـک نقــدینگی           

هــایی بــراي کــاهش تمرکــز در ایــن خــود را شناســایی کنــد و ســپس بــه تــدوین اســتراتژي 
بخشــی در آن بپــردازد، بــه نحــوي کــه بــا تغییــر در شــرایط بــازار یــا شــرایط ریســک و تنــوع

ها را دنبال کند.صورت لزوم تعدیل این استراتژيداخلی بانک، ارزیابی و در 
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هاي رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در حوزه مدیریت منابع) خأل3جدول (

عدم توجه کامل 
به کلیه ابعاد 

مدیریت منابع 
مالی

هاي زمانی مختلف بقاعدم توجه به ضرورت تنظیم سپر نقدینگی براي دوره
مالی احتیاطی)کارگیري برنامه تأمینت ریسک نقدینگی قبل از به(به عنوان بخشی از برنامه مدیری

عدم توجه به ضرورت برخورداري از مدیریت وثیقه
ها از نظر کاربرد، نقدشوندگی و اي؛ ارزیابی مداوم وثیقه(مشتمل بر اطالع از نیازها و منابع وثیقه

عملیاتی الزم جهت انتقال وثیقه)گذاري در شرایط عادي و استرس؛ برخورداري از ساختارارزش
مالی و توسعه آنعدم توجه کامل به محاسبه ظرفیت تأمین

مالی)هایی در محاسبه و توسعه ظرفیت تأمین(ضرورت تدوین استراتژي
عدم توجه کامل به مدیریت تمرکز در ریسک نقدینگی

بخشی صورت پذیرد)(ابتدا باید میزان تمرکز در ریسک نقدینگی شناسایی شود، سپس تنوع

دهیزارشگ 4.3.
دهـی بـین اجـزاي    در این رهنمود به ضرورت تنظیم خط ارتباطی دقیقـی در گـزارش  )1

مدیره و مـدیریت  دهی به هیأتساختار حاکمیت شرکتی توجهی نشده است. براي مثال گزارش
ارشد که از اجزاي کلیدي ساختار حاکمیت شرکتی هستند، در نظر گرفته نشده است. همچنین 

هایی از ابعـاد  واحد حسابرسی داخلی باید ملزم به ارائه گزارشسیستم کنترل داخلی متشکل از 
مدیره و مدیریت ارشد شود که در این رهنمود مختلف فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی به هیأت

) صرفاً اطالع بـه موقـع مـدیران مـرتبط بـا مـدیریت نقـدینگی از اخـتالالت در         13ـ3در ماده (
رل داخلی در نظر گرفته شده است کـه از کفایـت   سیستم مدیریت نقدینگی توسط سیستم کنت

الزم در پایش و کنترل ریسک نقدینگی برخوردار نیست.
دهی به عنوان یـک ابـزار پـایش و کنتـرل ریسـک نقـدینگی در ایـن        اهمیت فرآیند گزارش)2

دهـی دنبـال   رهنمود مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در حقیقت صرفاً در سه ماده بحـث گـزارش  
رسانی؛ و صرفاً یک مورد، مقوله پـایش و کنتـرل ریسـک نقـدینگی را تحـت      که دو مورد، اطالعشده

دهی باید گسـترش یابـد و کـارایی    این در حالی است که حیطه کاربرد گزارش1دهد.پوشش قرار می
کننده ریسک نقدینگی گسـترش یابـد. بـه عنـوان     رسانی به ابزاري پایشی و کنترلآن از صرف اطالع

هـا، فرآینـدها و   هایی توسط واحد حسابرسی داخلی در زمینـه تمکـین از سیاسـت   ل ارائه گزارشمثا

شده براي کار گرفتههاي بهواحد مدیریت ریسک نقدینگی ملزم به گزارش نتایج ارزیابی مناسب بودن مدل) 5ـ2(در ماده .1
هایی در زمینه سنجش ریسک نقدینگی شده است که مورد اول مقوله پایش و کنترل، و گیري ریسک نقدینگی و گزارشاندازه

دهی در زمینه نیز مؤسسه اعتباري ملزم به گزارش) 12ـ1(در ماده . دهدقرار میرسانی را تحت پوششمورد دوم حیطه اطالع
.دهدرسانی را تحت پوشش قرار میربط شده که این مورد نیز بیشتر مقوله اطالعدهنده وقوع بحران به مقامات ذيعالئم هشدار
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هـایی  بندي کرد. همچنین ارائه گزارشهاي پایشی طبقهتوان در گروه گزارششده را میحدود تنظیم
هـاي  هـاي اسـترس و یـا کفایـت آزمـون     سازي آزمـون در زمینه کفایت فروض مورد استفاده در مدل

دهـی در  شده، از کاربردهاي متـداول ابـزار گـزارش   مالی احتیاطی طراحیهاي تأمینرس و برنامهاست
اند.حوزه پایش و کنترل ریسک نقدینگی است که در این رهنمود نادیده انگاشته شده

دهیهاي رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در حوزه گزارش) خأل4جدول (

دهی بین اجزاي ساختار حاکمیت شرکتی مدیریت ریسک نقدینگیارشعدم تنظیم خط ارتباطی دقیقی در گز
کننده رسانی به ابزار پایشی و کنترلدهی و گسترش کارایی آن از صرف اطالعضرورت گسترش حیطه کاربرد گزارش

ریسک نقدینگی، براي مثال:
شدهفرآیندها و حدود تنظیمها، هایی توسط واحد حسابرسی داخلی در زمینه تمکین از سیاستـ ارائه گزارش
هاي استرس هاي استرس و یا کفایت آزمونسازي آزمونهایی در زمینه کفایت فروض مورد استفاده در مدلـ ارائه گزارش

شدهمالی احتیاطی طراحیهاي تأمینو برنامه
رسانی:دهی به عنوان ابزار اطالععدم پوشش الزامات گزارش
ارش به عموم و ناظرانـ عدم ذکر ضرورت ارائه گز

دهیـ عدم ملزم شدن بانک به تنظیم سازوکار خاصی جهت گزارش

رسـانی مـورد توجـه    دهی به عنوان ابزاري جهت اطالعهر چند در این رهنمود گزارش)3
اند. به عنوان مثال ضـرورت ارائـه   دهی به دقت پوشش داده نشدهقرار گرفته، اما الزامات گزارش

گزارش به عموم و ناظران ملی مسکوت مانده است. همچنین بانـک ملـزم بـه تنظـیم سـازوکار      
هـایی جهـت   ها ملزم به تنظیم آسـتانه ی نشده است. ضروري است بانکدهخاصی جهت گزارش

دهـی  دهی، معرفی تناوب گـزارش هاي باالتر، تنظیم معیارهایی براي گزارشدهی به مقامگزارش
گیرندگان و افراد هاي خاص)، تحویلشوند و گزارشهایی که به صورت مداوم تنظیم می(گزارش

دهـی در مقـررات داخلـی    د. هر چند سـازوکار دقیـق گـزارش   مسئول در تنظیم و تهیه آن شون
مـدیریت  هاي کلی مورد انتظار این سازوکار باید در رهنمـود ها باید تنظیم شود، اما ویژگیبانک

ها به تصویر کشیده شود.شده براي بانکریسک نقدینگی تنظیم

آزمون استرس 5.3.
جـایگزین (بحـران) بـه    در آزمون استرس مورد توجه این رهنمود کـه توسـط سـناریو   )1

شـده  تصویر کشیده شده است، توجه الزم به خصوصیات مورد انتظار سـناریو اسـترس طراحـی   
دهنـده ایـن   هـاي تشـکیل  اي از ویژگـی توسط بانک، معطوف نشده است. در حقیقـت مجموعـه  
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ها و انجام قرار گیرد تا در چارچوب مطلوبی به طراحی سناریوها ها باید در دسترس بانکسناریو
آزمون استرس بپردازند. به عنوان مثال انجام آزمون به طور منظم و در فواصل زمانی خـاص، بـا   
امکان افزایش تناوب انجام آزمون در شرایط خاص؛ تناسب گستره آزمون با اندازه بانک و سـطح  

هاي ر سطوح مختلف (گروه، حوزه کسب و کار و ...) و افقریسک نقدینگی آن؛ طراحی آزمون د
گستر، بازارگسـتر  هاي بنگاهو سطوح مختلف شدت؛ طراحی انواع مختلف سناریو1زمانی مختلف

هایی دربرگیرنده ترکیب ریسک نقدینگی با ریسک ؛ طراحی سناریو2و ترکیبی از دو سناریو فوق
کـار رفتـه در طراحـی    معرفـی ویژگـی مفروضـات بـه    ها؛ شوندگی بازاري و دیگر ریسکعدم نقد
هـا و تعـدیل آنهـا خـارج از     اي و منظم مفروضات و پارامترهاي سـناریو ، بازنگري دوره3سناریوها

سـازي فـروض و   نشـده؛ لـزوم مسـتند   بینـی فواصل زمانی مربوطه در صورت وقوع حوادث پیش
4هاي استرس.ن در طراحی آزمونهاي کیفی خبرگان و مدیراها؛ و استفاده از قضاوتسناریو

در این رهنمود هفت ماده در خصوص آزمون استرس تنظیم شده است در حالی کـه  )2
در نهایت کاربرد نتایج حاصل از این آزمون در فرآیند مدیریت ریسـک نقـدینگی بـه تصـویر     

هـا ملـزم بـه    کشیده نشده است. ضروري است در رهنمود مدیریت ریسـک نقـدینگی، بانـک   
شـده در تصـمیمات تجـاري، تعـدیل و طراحـی      هـاي اسـترس انجـام   اده از نتایج آزموناستف

مالی احتیـاطی شـوند. همچنـین    اندازي برنامه تأمینهاي درونی، تنظیم حدود و راهسیاست
رسانی شود کـه  هایی اطالعها به سرعت به دیگر بخشضروري است نتایج حاصل از این مدل

پردازنـد، تـا از آمـادگی بانـک جهـت      گیري مـی سترس به تصمیمهاي ابر اساس نتایج آزمون
مقابله با شرایط بحرانی اطمینان کافی حاصل شود.

شده از دیگـر مبـاحثی   هاي طراحیهاي استرس و سناریوضرورت ارزیابی کفایت آزمون)3
هـا نقشـی   است که در این رهنمود مورد توجه واقع نشده است. در شرایطی که نتایج این آزمون

کننـد و  هاي سیاستی و اعمال تغییراتی در مدل تجاري بانـک ایفـا مـی   کلیدي در اتخاذ تصمیم

دگی بانک براي مقابله با شرایط استرسی است تر شدن دوره بحران و ضرورت آماتجربه بحران اخیر مؤید امکان طوالنی. 1
.یابدتري ادامه میکه دوره زمانی طوالنی

در حقیقت در . باید در ارتباط با این سناریوها به ضرورت طراحی سناریوهایی با احتمال اندك اما اثر مخرب شدید توجه شود.2
هایی و از این رو عدم آمادگی جهت مقابله با چنین سناریوها به دلیل عدم توجه به ضرورت طراحی طول بحران اخیر، بانک

.شرایط مخرب آنها، تا مرحله ورشکستگی پیش رفتند
.پذیري بانک اشاره کردبینانه بودن، و تناسب فروض با سطح ریسکتوان به منطقی بودن، واقعها میاز جمله این ویژگی.3
هاي استرس در نظر گرفته شود، زیرا اتکاي صرف به مر در طراحی آزمونپس از بحران سعی شده وزن بیشتري براي این ا.4

.هاي استرس جامع و کارایی را حاصل کندتواند آزمونهاي ریاضی نمیمدل
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شود، ضروري اسـت کفایـت ایـن    لی احتیاطی بانک نیز بر این اساس طراحی میمابرنامه تأمین
ها و تناسب آنها بـا موقعیـت ریسـک نقـدینگی بانـک و یـا تغییـرات حاصـله در شـرایط          آزمون

اقتصادي و محیط پیرامونی به دقت مورد ارزیـابی قـرار گیـرد و وظـایفی در ایـن خصـوص بـه        
حاکمیت شرکتی محول شود.سیستم کنترل داخلی موجود در ساختار 

هاي رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در حوزه آزمون استرس) خأل5جدول (

ها:شده توسط بانکعدم تنظیم حداقل خصوصیات مورد انتظار سناریو استرس طراحی
مشخص کردن افق زمانی آزمون-
تناسب گستره آزمون با اندازه و سطح ریسک نقدینگی بانک-
آزمون (گروه، حوزه کسب و کار و ...)سطوح مختلف انجام -
گستر، بازارگستر و ترکیبی از این دو طراحی انواع مختلف سناریو: بنگاه-
هاشوندگی و دیگر ریسکهایی دربرگیرنده ترکیب ریسک نقدینگی با ریسک عدم نقدطراحی سناریو-
هاکار رفته در طراحی سناریوهاي فروض بهضرورت معرفی ویژگی-
نگري در فروضرورت بازض-
ضرورت مستندسازي فروض و سناریوها-
هاي استرسهاي کیفی خبرگان و مدیران در طراحی آزمونضرورت استفاده از قضاوت-
هاي استرس:عدم توجه به ضرورت مشخص کردن کاربرد نتایج حاصل از انجام آزمون
مالی احتیاطیبرنامه تأمیناندازي هاي درونی، تنظیم حدود، راهتعدیل تصمیمات تجاري، سیاست-
ربطهاي ذيها به بخشرسانی نتایج این آزمونضرورت اطالع-
شدههاي طراحیهاي استرس و سناریوعدم توجه به ضرورت ارزیابی کفایت آزمون

مالی احتیاطیبرنامه تأمین 6.3.
ایـن  هـاي کلـی  شده در این رهنمود به خصوصیات و ویژگـی در برنامه احتیاطی تنظیم) 1

ها باید در تناسب با ماهیت، اندازه و ترکیـب  ها توجه نشده است. براي مثال این برنامهنوع برنامه
ریسک نقدینگی بانک تنظیم شده باشند و در طراحی آن عـالوه بـر ریسـک نقـدینگی، ریسـک      

یـه  سازي برنامه و اطـالع کل شوندگی بازاري نیز مورد توجه قرار گرفته باشد. ضرورت مستندنقد
شده در این رهنمـود اسـت.   شده از دیگر موارد نادیده انگاشتهربط از برنامه تنظیمواحدهاي ذي

ویـژه در  هاي عملیاتی و حقوقی مورد نیـاز، بـه  همچنین در طراحی این برنامه باید از زیرساخت
دسترسی به منابع احتیاطی در شرایط بحرانی، اطمینان حاصل شود.

اي بازنگري شـود و در شـرایط خـاص بـا توجـه بـه       اید به صورت دورهبشده برنامه تنظیم)2
شـده، مـورد   هـاي زمـانی در نظـر گرفتـه    تغییر در شرایط درونی و یا بیرونی مؤسسه، خارج از بازه
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از 1رو صرف بازنگري آن در صورت تغییر شرایط درونی یا بیرونی مؤسسهبازنگري قرار گیرد. از این
برنامـه  ست. همچنین عالوه بر ضرورت اطمینان حاصل کردن از هماهنگی کفایت الزم برخوردار نی

بایست از کارایی و عملیاتی بودن آن نیز اطمینان حاصل شود و منطقی بودن فروض با شرایط، می
بایـد وظیفـه پـایش ایـن     و پارامترهاي زیربنایی آن آزمون شود. در حقیقت سیستم کنترل داخلی 

و از کفایت، کارایی و عملیاتی بودن آن اطمینان کند.برنامه را بر عهده بگیرد 
ضرورت تشکیل و معرفی تیم بحران از جمله مسـائلی اسـت کـه در ایـن رهنمـود بـه       )3

)، به تفکیک صریح و صـحیح  12ـ2صورت صریح مورد اشاره قرار نگرفته است. در بند ب ماده (
بط اشاره شده است، در حالی که باید رها و تفویض اختیارات به مدیران و کارکنان ذيمسئولیت

اعضـا، تفکیـک مناسـبی از وظـایف     هـا و صـالحیت  تیم بحران معرفی و پـس از تأییـد توانـایی   
باید همواره در دسترس بانـک باشـد زیـرا    شده به آنها صورت پذیرد. همچنین تیم بحران محول

و اتخـاذ تصـمیمات الزم   جهت اجراي این برنامه در شرایط بحرانی، نیاز به حضـور تـیم بحـران   
رو ضروري است پس از معرفی اعضاي این تـیم و تفکیـک   توسط آنها در اسرع وقت است. از این

مسئولیت آنها، اطالعات مربوط به نحوه برقراري ارتباط با اعضاي این تیم مرتب به روز شـود تـا   
از دسترسی به آنها در زمان مورد نیاز اطمینان حاصل شود.

مالی احتیاطیهاي رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در حوزه برنامه تأمین) خأل6جدول (

ها:هاي کلی این نوع برنامهعدم توجه به خصوصیات و ویژگی
ها در تناسب با ماهیت، اندازه و ترکیب ریسک نقدینگی بانکرورت تنظیم این برنامهض-
هان برنامهتوجه به ریسک نقدینگی و ریسک نقدشوندگی بازاري در طراحی ای-
شدهربط از برنامه تنظیمکلیه واحدهاي ذيها و اطالعضرورت مستندسازي این برنامه-
هاي عملیاتی و حقوقی مورد نیاز در دسترسی به منابع احتیاطی در شرایط بحرانیاطمینان از زیرساخت-
اي برنامه و یا در شرایط خاص:عدم توجه به ضرورت بازنگري دوره
ارزیابی فروض و پارامترهاي این برنامه جهت اطمینان حاصل کردن از کارایی و عملیاتی بودن آنضرورت -
:عدم توجه به ضرورت تشکیل و معرفی تیم بحران
ضرورت در دسترس بودن این تیم درکلیه شرایط-
مالی احتیاطیهاي استرس و برنامه تأمینعدم توجه به ضرورت وجود ارتباط بین نتایج حاصل از آزمون
هایی جهت گذر از شرایط بحرانی:عدم توجه به موارد زیر در تنظیم سیاست
بندي منابع احتیاطی در دسترس بر اساس مقدار زمان الزم در دسترسی به آنهااولویت-
دسترسمالی از طریق منابع مختلف در توجه به مسائل شهرتی (اثر دور دوم) و شرایط بازاري بر توانایی تأمین-

)12ـ2(تبصره ماده .1
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مـالی  هـاي اسـترس و برنامـه تـأمین    ) در این برنامه ارتباط بین نتایج حاصل از آزمـون 4
شده برقرار نشده است. در این برنامه جهت تعیـین مقـدار منـابع تـأمین مـالی      احتیاطی تنظیم

شده در بانک تکیه کـرد. در  هاي استرس انجاماحتیاطی مورد نیاز، باید بر نتایج حاصل از آزمون
بایـد برنامـه تـأمین   هاي استرس انجام شده، حقیقت در هر دوره زمانی با تغییر در نتایج آزمون

تـري از  ها افـق مناسـب  تنها بر اساس این آزمونشده نیز تغییر یابد زیرا نهمالی احتیاطی تنظیم
بـالقوه  تري از منـابع نیازهاي مالی بانک به تصویر کشیده خواهد شد، بلکه بانک به تصویر دقیق

در دسترس، دست خواهد یافت.
بنـدي منـابع مختلـف    ، اولویـت 1هایی جهت گذر از شـرایط بحرانـی  در تنظیم سیاست)5

احتیاطی در دسترس باید بر اساس مقدار زمان الزم جهـت دسترسـی بـه آنهـا صـورت پـذیرد.       
نها بایـد بـه اثـر    تمالی احتیاطی، نههمچنین بانک در استفاده از هر یک از منابع مختلف تأمین

شرایط بازاري بر توانایی تأمین مالی از طریق منابع در دسترس توجه کنـد، بلکـه بایـد مسـائل     
کارگیري هر یک از این منابع و اثر آن بر امکان دسترسی بـه  شهرتی (یا اثر دور دوم) منتج از به

دیگر منابع احتیاطی را نیز در نظر بگیرد.

افشا 7.3.
افشا در حیطه موقعیت ریسک نقدینگی و چارچوب مدیریت ایـن ریسـک   در این رهنمود ضرورت

ها باید توسط ناظران ملزم به ارائه و افشاي اطالعـات  مورد توجه قرار نگرفته است. در حقیقت بانک
هـاي زمـانی خاصـی شـده و واحـدها یـا مراجـع        کیفی و کمی در حیطه ریسک نقدینگی در بـازه 

هایی که باید بـه عمـوم ارائـه شـوند و چـه      خص شوند، چه گزارشها مشکننده این گزارشدریافت
2هایی که باید به مقام نظارتی ارائه شوند.گزارش

هاي رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در حوزه افشا) خأل7جدول (

عدم توجه به ضرورت افشا در حیطه موقعیت ریسک نقدینگی
 نقدینگیعدم توجه به ضرورت افشا در حیطه مدیریت ریسک
هاي زمانی خاصی جهت افشا در حیطه ریسک نقدینگیمشخص نکردن بازه
هاي ریسک نقدینگی که باید به عموم ارائه شوندمشخص نشدن گزارش
هاي نظارتی ارائه شوندهاي ریسک نقدینگی که باید به مقاممشخص نشدن گزارش

)12ـ2(از ماده ) و(بند .1
.حت پوشش قرار داده شودشده در حیطه نظارت نیز تتواند توسط مقررات تنظیمشایان ذکر است این مسأله می. 2



23 ینگینقدسکیرتیریمددیجدیالمللنیبيبا رهنمودهاسهیدر مقاینگینقدسکیرتیریرهنمود مدیابیارز

نظارت بر ریسک نقدینگی 8.3.
تواند ابعاد نظارتی حیطه مدیریت ریسـک نقـدینگی   از آنجا که رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی نمی

را تحت پوشش قرار دهد، بنابراین ضروري است به صورت سندي جداگانه وظایف مورد انتظـار مقـام   
ها به تصویر کشیده شـود و اجـزاي مختلـف رابطـه متقابـل      ناظر بر مدیریت ریسک نقدینگی در بانک

کننده رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی و نهاد ناظر بر اجراي آن مشخص شـود.  موجود بین نهاد اجرا
ضروري است در این سند نحوه ارزیابی سـطح ریسـک نقـدینگی، و کلیـه اجـزاي مـدیریت ریسـک        

صـورت مشـاهده هـر    نقدینگی در بانک، نحوه ارتباط ناظران با نهادهاي مالی، اقدامات اصالحی که در 
لی در ساختار مدیریت ریسک نقدینگی توسط ناظران دنبال خواهـد شـد و معرفـی    کمبود یا اخالنوع

نحوه همکاري ناظران داخلی با ناظران خارجی مورد توجه قرار گیرد.

هاي رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در حوزه نظارت بر ریسک نقدینگی) خأل8جدول (

:توسط سندي مستقل و دربرگیرنده موارد زیردر حیطه مدیریت ریسک نقدینگیها ضرورت تنظیم رابطه بین ناظر و بانک

ـ نحوه ارزیابی سطح ریسک نقدینگی و چگونگی مدیریت ریسک نقدینگی در بانک
هاـ نحوه ارتباط ناظران با بانک

ـ اقدامات اصالحی که دنبال خواهند شد
بر مدیریت ریسک نقدینگیـ نحوه همکاري ناظران داخلی و خارجی در زمینه نظارت 

گیري و پیشنهادهانتیجه 4.
رهنمودي را براي مدیریت ریسک 1386مرکزي جمهوري اسالمی ایران در سال هر چند بانک

هـاي  نقدینگی در سیستم بانکی تصویب و جهت اجرا ابالغ کرده است، اما این رهنمود با شـکاف 
المللـی  ریسک نقدینگی که توسط نهادهاي بینزیادي در مقایسه با رهنمودهاي جدید مدیریت 

اند، مواجه است.تنظیم شده
هـاي مختلـف از جملـه حاکمیـت شـرکتی،      بررسی کلیه اجـزاي ایـن رهنمـود در حـوزه    

تـأمین دهی، آزمـون اسـترس، برنامـه   گیري ریسک نقدینگی، مدیریت منابع مالی، گزارشاندازه
ینگی، بیانگر عدم توجه به الزامـات جدیـد مـدیریت    مالی احتیاطی، افشا و نظارت بر ریسک نقد

هـاي  ویـژه در حـوزه  هـا بـه  ریسک نقدینگی پس از بحران مالی اخیر اسـت. وجـود ایـن شـکاف    
گیري ریسک نقدینگی، مدیریت منابع مـالی، آزمـون اسـترس و برنامـه    حاکمیت شرکتی، اندازه

وق دادن سیسـتم بـانکی بـه    مـالی احتیـاطی، بیـانگر عـدم کفایـت ایـن رهنمـود در سـ        تأمین



1391زمستان / 14شماره/ ششمسال24

سازي ساختار مناسبی در مدیریت ریسک نقدینگی است. از این رو ضروري است رهنمـود  پیاده
جدیدي در این زمینه تنظیم و تصویب شود.

تواند در قالب یک رهنمود در حوزه مدیریت هاي فوق نمیهمچنین از آنجا که کلیه شکاف
مقررات تکمیلی در این حوزه تنظیم شود. به عنوان ریسک نقدینگی برطرف شود، ضروري است 

دهی و نظارت بر ریسک نقـدینگی،  مثال طراحی مقرراتی در حوزه تنظیم سپر نقدینگی، گزارش
تواند مفید باشد.می
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