ب

انتشار اطالعات مربوط به مدیریت ریسک
(ریسک نقدینگی )

ماده  -7مدیریت ریسک نقدینگی
تعریف ریسک نقدینگی :
بر اساس مفاد"دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری" که توسط بانک مرکزی ایران در سال 1396ارائه شده است  ،ریسک نقدینگی
احتمال به خطر افتادن توانایی بانک در تأمین منابع نقد جهت پرداخت بدهیها ،ایفای تعهدات و افزایش دارائیها میباشد  .بهطورکلی ریسک نقدینگی در بانکها به دو

بخش ریسک تأمین مالی و ریسک نقد شوندگی داراییها در بازار قابلتفکیک میباشد.
 -1-7سیاستها و خط مشیهای مدیریت ریسک نقدینگی
بانک با هدف نگهداری سطح مناسبی از نقدینگی جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و اجتناب از تأمین وجوه با هزینههای قابلمالحظه  ،سیاستها و
خطمشیهای خود را به شرح زیر تعیین نموده است :
* مدیریت ریسک نقدینگی از سطح شعب تا سطح کل بانک بهصورت یکپارچه .
* پایش مستمر وضعیت نقدینگی ،اقالم عمده منابع و مصارف و وضعیت تحقق اهداف مربوطه .
* ارزیابی و پایش تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت منابع و مصارف بانک .
* رصد رفتار سپردههای مشتریان کالن بانک با توجه به تأثیرات آن بر وضعیت نقدینگی بانک .
* استفاده از جداول شکاف نقدینگی ایستا و پویا که بتواند بر مبنای طبقات مختلف زمانی وضعیت نقدینگی بانک را نشان دهد .
* بانک با استفاده از آزمون بحران و تحلیل ،سناریوهای چندگانه و بر مبنای جداول شکاف نقدینگی ،میزان نقدینگی موردنیاز را ارزیابی خواهد نمود .
* مدیریت ریسک نقدینگی در تدوین بودجه سالیانه موردتوجه قرار میگیرد .
* طراحی سیاستهای اعتباری مصارف بانک متناسب با نقدینگی بانک .

 -2-7واحدهای اجرای مدیریت ریسک نقدینگی


کمیته فرعی ریسک نقدینگی

این کمیته به منظور تدوین راهبردها  ،سیاست ها و رویه های کلی مدیریت ریسک نقدینگی و تحقق اهداف زیر ،در ذیل کمیته مدیریت ریسک بانک ایجاد شده است .
 پیگیری اجرای سیاست های ابالغی و راهبردی تدوین شده توسط کمیته مدیریت ریسک ارزیابی عملکرد  ،تجزیه و تحلیل و نظارت بر ریسک نقدینگی بهینه نمودن روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی و تعیین پوشش سرمایه ای مورد نیاز گزارش دهی به کمیته مدیریت ریسک

کمیته منابع و مصارف و ارزیابی عملکرد استانها و مناطق

این کمیته مسئول مدیریت نقدینگی بانک در شرایط عادی و بحرانی ،مدیریت بر منابع سپردهای و هزینه پول  ،مدیریت شاخصهای نقدینگی ،نسبتهای منابع و مصارف ،
نرخهای سود معامالت و تجهیز منابع با توجه به گزارشات اخذ شده از واحدهای ذیربط میباشد .
 معاونت مالی و سرمایه گذاری

معاونت مالی و سرمایه گذاری به صورت منظم ضمن بررسی وضعیت نقدینگی بانک در قالب گزارشات منابع و مصارف  ،وضعیت سپردههای جذب شده و مصارف را در
مقایسه با اهداف مد نظر و تعیین شده (سیاستها و ضوابط اعتباری) رصد و بررسی مینماید .همچنین عوامل کلیدی تأثیرگذار بر روند منابع و مصارف و رفتار سپردهای
مشتریان عمده بانک را ارزیابی و گزارشهای الزم را به کمیته منابع و مصارف و نیز مقامات ارشد بانک ارائه میدهد.

 -3-7ترکیب ،میزان و سررسید تسهیالت و سایر داراییها و بهطور مشخص داراییهای با نقد شوندگی باال

در جدول زیر ترکیب داراییهای با نقد شوندگی باال در پایان اسفند ماه  1400بر اساس مدت مانده به سررسید تا باالتر از  5سال نشان داده شده است .

()1400/12/29

 -4-7ترکیب ،میزان و سررسید سپردهها و نقاط تمرکز آن

در جدول زیر مانده سپردههای بانک در پایان اسفند ماه  1400بر اساس سررسید نشان داده شده است.

()1400/12/29
( ارقام به میلیون ریال )

 -5-7میزان ورودیها و تعهدات ریالی در دوره آتی

جدول زیر سررسید بدهیهای مالی را بر اساس سررسید قید شده در قرارداد نشان میدهد .

()1400/12/29

 -6-7میزان ورودیها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی

 -7-7برنامه مقابله با بحران ( آموزش تنش کفایت نقدینگی )

امروزه نهادها و مؤسسات مالی با استفاده از تکنیکها و روشهای مدیریت مؤثر ریسک که دارای رویکردی آیندهنگر نسبت به مسائل و مشکالت احتمالی در حوزه کسب وکار
میباشد  ،نسبت به شناسایی  ،اندازهگیری و کاهش ریسکهای احتمالی اقدام مینماید .یکی از این تکنیکها انجام آزمون بحران است که با تعریف سناریوهای احتمالی در
حوزههای مختلف و انجام آزمونهای مربوطه در جهت ارزیابی میزان آسیبپذیری در شرایط بحرانی صورت میپذیرد .در این راستا آزمون بحران با بهکارگیری سناریوهای مختلف از
قبیل تأثیرات خروج ناگهانی منابع بر نسبت نقدینگی و ماندهحساب جاری نزد بانک مرکزی و ...بر فعالیتهای بانک انجام میپذیرد .گزارش مذکور در مقاطع مورد نیاز به کمیته
مدیریت ریسک و هیأت مدیره بانک ارائه میشود
ضمنا بانک در شرایط بحرانی باهدف مدیریت مصارف اقدام به موارد زیر مینماید:

* کنترل مصارف بانک ازجمله اولویتبندی تسهیالت گیرندگان
* ارزیابی مستمر وضعیت نقدینگی در کمیته منابع و مصارف بانک
* اعمال سیاستهای جذب منابع از طریق طرح های تشویقی مختلف برای شعب و باجه های خدمات بانکی
* ارزیابی وضعیت منابع بازار بینبانکی باهدف تأمین منابع موردنیاز و جلوگیری از تداوم بدهکار شدن حساب نزد بانک مرکزی

 -8-7روش سنجش ریسک نقدینگی ( شامل مبانی و مفروضات )

سنجش ریسک نقدینگی بر مبنای محاسبه و تحلیل روند نسبتهای نقدینگی و همچنین ارزیابی دقیق ریسک نقدینگی بر اساس محاسبه شکاف نقدینگی در دو حالت ایستا و پویا و
انجام آزمون بحران جهت ارزیابی وضعیت نقدینگی بانک در شرایط بدبینانه میباشد.

 -9-7سازوکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی

 استخراج جدول وضعیت منابع و مصارف در سطح مدیریتهای شعب استانها و مناطق بهصورت هفتگی .


محاسبه نسبتهای نقدینگی و پایش وضعیت آنها در سطح کالن .



استخراج جدول وضعیت نقدینگی بانک و پایش مستمر نسبتها و سرفصلهای تأثیرگذار بر آن .



اقدام در جهت استخراج جدول شکاف نقدینگی بانک بر اساس طبقات مختلف زمانی و با لحاظ کلیه جریانات وجوه در دو حالت ایستا و پویا که در آن امکان ارزیابی کلیه
جریانات مورد انتظار (اقالم باال و پایین خط) فراهم خواهد شد .

 مدیریت روزانه ورودی و خروجیهای بانک (شامل شتاب ،ساتنا ،پایا ،چکاوک ،شاپرک،دستگاه  posو )...به منظور تعیین میزان مازاد  /کمبود نقدینگی بانک و تهیه منابع
موردنیاز از بازار بینبانکی در صورت لزوم .
 تعیین حد مجاز نقدینگی ( وجوه نقد ) برای تمام مدیریتهای شعب استانها و مناطق ( این حدود که تابعی از میزان منابع قابل تخصیص میباشد  ،برای تمام شعب بانک
نیز تعیین شده است ) .
 مدیریت پرتفوی دارائیهای بانک از طریق اختصاص بخشی از منابع ورودی با ضریب نقد شوندگی باال از قبیل اوراق بهادار سریع المعامله .

