ریسک نقدینگی 79
بىذ -1-7سیاستَا ي خطمطیَای مذیریت ریسک وقذیىگی:
ػیاػتّای هذیشیت سیؼه ًمذیٌگی دس تاًه هؼىي هتٌاػة تا ػغح سیؼه ًمذیٌگی دس چاسچَب تخـٌاهِّا،
دػتَسالؼولّا ٍ سٌّوَدّای كادسُ تاًه هشوضی خوَْسی اػالهی ایشاى تَػظ وویتِ فشػی سیؼه ًمذیٌگی تذٍیي هیگشدد.
دس ؿشایظ وًٌَی تشسػی ٍضؼیت تشویة داسایی ّا ٍ تذّی اص عشیك تشگضاسی هؼتوش خلؼات وویتِ هٌاتغ ٍهلاسف؛ ػپشدُ
گزاسی ٍ ػپشدُ پزیشی دس تاصاس تیي تاًىی؛ پایؾ ٍضؼیت سیؼه تاًه اص عشیك هحاػثِ ًؼثتْای هالی دس دٍسُ ّای هـخق
صهاًی اص خولِ هْوتشیي الذاهات كَست گشفتِ دس ساػتای هذیشیت سیؼه ًمذیٌگی دس تاًه هیثاؿذ .الصم تِ تَضیح اػت وِ
دس عشاحی ػیاػتْا ٍ خظ هـی ّای سیؼه ًمذیٌگی تغاتك ٍ ّوشاػتا تَدى تا ساّثشد هذیشیت سیؼه ًمذیٌگی ًیض دس ًظش
گشفتِ ؿذُ اػت.
بىذ -2-7ياحذَای اجرایی مذیریت ریسک وقذیىگی:
حلَل اعویٌاى اص اػوال هذیشیت هَثش سیؼه ًمذیٌگی دس تاًه هؼتلضم اػتمشاس ػاختاس ػاصهاًی واسا ٍ اثش تخؾ ،هتٌاػة تا
اًذاصًَُ ،ع ٍ پیچیذگی فؼالیتّای تاًه هیتاؿذ .تِ گًَِای وِ ٍظایف ػیاػتگزاسی ،اخشایی ٍ ًظاستی تغَس واهل اص یىذیگش
تفىیه ؿًَذ .دسػاختاس تاًه هؼىي ّیأت هذیشُ تاًه ،وویتِ ػالی هذیشیت سیؼه ،وویتِ هٌاتغ ٍ هلاسف(،)ALCO
وویتِ فشػی سیؼه ًمذیٌگی ،هذیشیت اهَس هالی ،هذیشیت اهَس عشح ٍ تشًاهِ ،هذیشیت اهَس اػتاًْا ٍ تاصاسیاتی ٍ اداسات ول
هذیشیت سیؼه ٍ تغثیك ٍ اهَس تیي الولل داسای ًمؾّای ولیذی هیتاؿٌذ تِ هٌظَس ؿٌاػایی ،اًذاصُ گیشی ،پایؾ ٍ وٌتشل
سیؼه ًمذیٌگی ٍ ّوچٌیي تؼْیل ًظاست هَثش تش سیؼه ًمذیٌگی دایشُ سیؼه ًمذیٌگی صیشهدوَػِ اداسُ ول هذیشیت
سیؼه ٍ تغثیك تِ ػٌَاى ٍاحذ اخشایی هذیشیت سیؼه ًمذیٌگی ایداد گشدیذُ اػت.
بىذ -3-7ترکیب ،میسان ي سررسیذ سپردٌَا ي وقاط تمرکس آن
(میلیًن ریال)
1397
ضـرح

مبلغ دفتری

کمتر از  1ماٌ

ػپشدُّای هـتشیاى

411,960,606

411,960,606

حمَق كاحثاى
ػپشدُّای ػشهایِگزاسی

818,698,981 980,994,169

بیه  1ماٌ الی 3

بیه  3ماٌ الی 1

ماٌ

سال

-

-

-

90,622,881

420,864,649

4,290,886

بذين سررسیذ

 1الی  5سال

باالتر از  5سال

-

---

-

---

مطخص

1396
بیه  1ماٌ الی 3

بیه  3ماٌ الی 1

ماٌ

سال

---

---

406,614,682

9,096,869

ضـرح

مبلغ دفتری

کمتر از  1ماٌ

ػپشدُّای هـتشیاى

486,689,860

486,689,860

---

916,288,664

606,119,614

18,410,868

حمَق كاحثاى
ػپشدُّای ػشهایِگزاسی

بذين سررسیذ

 1الی  5سال

باالتر از  5سال

---

---

89

---

مطخص

*تًضیح :خذٍل فَق تشگشفتِ اص یادداؿت  64-1-9-8تا ػٌَاى تحلیل ػشسػیذ داساییّا ٍ تذّیّا هشتَط تِ كَستّای هالی ػال  02 ٍ 06هیتاؿذ.

توجه :آمار فوق با استناد به اطالعات زمان افشاء تهیه شده و تغییر احتمالی اطالعات در مقاطع آتی براساس ضوابط ذیربط و
السامات ابالغی متصور می باشد.

بىذ  -4-7ترکیب ،میسان ي سررسیذ تسُیالت ي سایر داراییَا ي بٍطًر مطخص داراییَای با درجٍ وقذضًوذگی باال
(میلیًن ریال)

1397
ضـرح

تؼْیالت اػغایی ٍ
هغالثات اص اؿخاف دٍلتی

مبلغ دفتری

کمتر از  1ماٌ

8,816,268

-

بیه  1ماٌ الی 3

بیه  3ماٌ الی 1

ماٌ

سال

-

-

 1الی  5سال

باالتر از  5سال

-

-

بذين سررسیذ
مطخص

8,816,268

تؼْیالت اػغایی ٍ
هغالثات اص اؿخاف

62,862,261

4,496,699,862

99,226,966

496,426,949 690,682,999 488,864,166

86,286,996

غیشدٍلتی
ػایش داساییّا

-

9,419,466

-

-

-

-

9,419,466

1396
ضـرح

تؼْیالت اػغایی ٍ هغالثات
اص اؿخاف دٍلتی
تؼْیالت اػغایی ٍ هغالثات
اص اؿخاف غیشدٍلتی
ػایش داساییّا

بیه  1ماٌ الی 3

بیه  3ماٌ الی 1

ماٌ

سال

---

مبلغ دفتری

کمتر از  1ماٌ

4,080,429

---

---

4,984,921,848

61,999,826

62,666,661

496,884,260

1,689,921

-

-

-

 1الی  5سال

باالتر از  5سال

---

---

بذين سررسیذ
مطخص

4,080,429

80,689,682 694,999,016 414,868,849
-

-

*تًضیح :خذٍل فَق تشگشفتِ اص یادداؿت  64-1-9-8تحلیل ػشسػیذ داساییّا ٍ تذّیّا هشتَط تِ كَستّای هالی ػال  02 ٍ 06هیتاؿذ.

داراییَای با درجٍ وقذضًوذگی باال
اسفىذ 97
ضرح اقالم

ماوذٌ

ضریب وقذضًوذگی

اػىٌاع ٍ ًمَد تیگاًِ

69,928,648

%499

ػپشدُّای لاتل تشداؿت ًضد تاًه هشوضی

4,928,924

%499

اٍساق تْاداس ػشیغالوؼاهلِ هٌتـشُ یا تضویي ؿذُ تَػظ دٍلت ج.ا.ا ٍ یا
تاًه هشوضی

199,999

%499

اٍساق تْاداس ػشیغالوؼاهلِ هٌتـشُ یا تضویي ؿذُ تَػظ
تاًه تؼَیِ تیيالوللی ،كٌذٍق تیيالوللی پَل ٍ تاًه هشوضی اسٍپا

-

%499

اٍساق تْاداس ػشیغالوؼاهلِ هٌتـشُ یا تضویي ؿذُ تَػظ دٍلتّا،
تاًهّای هشوضیًْ ،ادّا ٍ هؤػؼات ػوَهی غیشدٍلتی ػایش وـَسّا ٍ
تاًهّای تَػؼِای چٌذ خاًثِ هـوَل ضشیة سیؼه اػتثاسی كفش دسكذ
هغاتك ضَاتظ ًاظش تش ػشهایِ ًظاستی ٍ وفایت ػشهایِ هؤػؼات اػتثاسی.

-

%499

1,689,921

,,0,150,22

جمع

داراییَای با درجٍ وقذضًوذگی باال
اسفىذ 96
ضرح اقالم

ماوذٌ

ضریب وقذضًوذگی

اػىٌاع ٍ ًمَد تیگاًِ

19,668,046

499%

ػپشدُّای لاتل تشداؿت ًضد تاًه هشوضی

4,210,810

499%

اٍساق تْاداس ػشیغالوؼاهلِ هٌتـشُ یا تضویي ؿذُ تَػظ دٍلت ج.ا.ا ٍ یا
تاًه هشوضی

49,199,999

499%

اٍساق تْاداس ػشیغالوؼاهلِ هٌتـشُ یا تضویي ؿذُ تَػظ
تاًه تؼَیِ تیيالوللی ،كٌذٍق تیيالوللی پَل ٍ تاًه هشوضی اسٍپا

9

499%

اٍساق تْاداس ػشیغالوؼاهلِ هٌتـشُ یا تضویي ؿذُ تَػظ دٍلتّا،
تاًهّای هشوضیًْ ،ادّا ٍ هؤػؼات ػوَهی غیشدٍلتی ػایش وـَسّا ٍ
تاًهّای تَػؼِای چٌذ خاًثِ هـوَل ضشیة سیؼه اػتثاسی كفش دسكذ
هغاتك ضَاتظ ًاظش تش ػشهایِ ًظاستی ٍ وفایت ػشهایِ هؤػؼات اػتثاسی.

9

499%

جمع

1709190999

---

بىذ -5-7میسان يريدیَا ي تعُذات ریالی در ديرٌَای آتی
بىذ -6-7میسان يريدیَا ي تعُذات بٍ ارزَای عمذٌ در ديرٌَای آتی
*تًضیح :تٌذّای فَقاالؿاسُ ،دس دػت تْیِ ٍ الذام هیتاؿذ.
بىذ -7-7بروامٍ تذايم فعالیت
 هذیشیت ٍ ساّثشی ػاهاًِ یىپاسچِ ًظاست پَلی (ػیٌپ) دس ساػتای ًظاست هغلَب تش ًمذیٌگی ؿؼة تشاػاع دػتَسالؼول
تاًه هشوضی خوَْسی اػالهی ایشاى
 اًدام آصهَى حؼاػیت دس خلَف سیؼه ًمذیٌگی دس هماعغ  6هاِّ تش اػاع تغییشات تاسیخی ٍ تغییشات فشضی
 حضَس فؼال دس تاصاس تیي تاًىی تِػٌَاى ساّىاس اٍلیِ دس ػٌاسیَّای هختلف خْت تأهیي ًمذیٌگی هَسد ًیاص
 هذیشیت تْیٌِ هٌاتغ ٍ هلاسف اص عشیك تشگضاسی خلؼات هؼتوش وویتِ هٌاتغ ٍ هلاسف
 تشسػی ٍضؼیت ًمذیٌگی عثك الضاهات تاصل 8
 تذٍیي اػتشاتظی هذیشیت سیؼه ًمذیٌگی
بىذ -8-7بروامٍ مقابلٍ با بحران:
آصهَى تحشاى دس تاًه هؼىي تِ سٍؽ تحلیل حؼاػیت دس لالة دٍ ػٌاسیَی تاسیخی ٍ فشضی تِ كَست دٍ تاس دس ػال اًدام
هی گیشد .تذٍیي ػیاػتّا ٍ سٍیىشدّایی خْت تؼییي هیضاى سیؼهپزیشی تشاػاع ًتایح آصهَى تحشاىً ،گْذاسی ػغح
هٌاػثی اص ًمذیٌگی خْت ٍاوٌؾ تِ خشیاىّای ًمذی خشٍخی غیشهٌتظشُ ،ایداد الگَی تاصاسیاتی هٌاتغ پایذاس تِ هٌظَس هماتلِ
تا تحشاى ،تأهیي هالی اص تاصاس تیي تاًىی ،تِواسگیشی اتضاسّای تاصاس ػشهایِ تِ ػٌَاى هثال كىَن ،اٍساق هـاسوت سٌّی ٍ ...اص
خولِ تشًاهِ احتیاعی ٍ پیـگیشاًِ ًاؿی اص پیادُػاصی آى دس ػاصهاى اػت.

بىذ -9-7ريش سىجص ریسک وقذیىگی (ضامل مباوی ي مفريضات):
ساّىاسّای هختلفی تِ هٌظَس تخویي ٍ اسصیاتی سیؼه ًمذیٌگی ٍخَد داسد .دس حال حاضش اسصیاتی سیؼه ًمذیٌگی دس تاًه
هؼىي اص عشیك هحاػثِ ًؼثتّای هالی ٍ همایؼِ آى تا هاُ گزؿتِ ٍ پایاى ػال هالی ،اػتاًذاسدّا ٍ حذٍد هتؼاسف ،تِ كَست
گضاسؽ ّای ادٍاسی كَست هیگیشدّ .ش چِ تؼذاد ًؼثتّا ٍ خٌثِ ّایی اص سیؼه وِ تَػظ ایي ًؼثتّا اسصیاتی هیؿَد
تیـتش تاؿذ ًتیدِ هغلَبتشی تذػت هیآیذ .دس حال حاضش ایي ًؼثتّا دس چاسچَب الگَی واسهل (هذل تَهی ؿذُ الگَی
 )CAMELSهحاػثِ گشدیذُ ٍ ؿاهل ؿاخقّای اسصیاتی وفایت ػشهایِ ،ویفیت داساییّا ،لَاًیي ٍ همشسات ،هذیشیت،
دسآهذ ٍ ٍضؼیت ًمذیٌگی اػت .پیادُ ػاصی آصهَى تحشاى پغ اص اخز هذل التلادی اص اداسُ ریستظ تِ كَست ؿؾ هاِّ تا
ّذف تشسػی تىاًِّای ًمذیٌگی ًیض دس دػتَس واس لشاس داسد .تذیْی اػت ػیؼتن هذیشیت سیؼه ًمذیٌگی تحت یىی اص
هاطٍلّای ػیؼتن  Core bankingهیتَاًذ تِ ػٌَاى اتضاس واسآهذ ػٌدؾ سیؼه ًمذیٌگی تِواس گشفتِ ؿَدّ .وچٌیي
تشسػی ػاص ٍ واسی خْت هحاػثِ ؿاخق پَؿؾ ًمذیٌگی ( ) LCRتِ هٌظَس پَؿؾ خشٍج ػپشدُّا دس ؿشایظ تحشاًی
تشای  89سٍص آتی ًیض دس دػت الذام هیتاؿذ .تشسػی سیؼه توشوض هٌاتغ ػپشدُگزاساى تاًه ًیض دس هماعغ هختلف صهاًی اص
دیگش الذاهات كَست گشفتِ اػت.
بىذ -11-7سازيکارَای کىترل ي پایص ریسک وقذیىگی:
هذیشیت ٍ وٌتشل سیؼه ًمذیٌگی دس تاًه اص عشیك وویتِ هٌاتغ ٍ هلاسف ،وویتِ فشػی سیؼه ًمذیٌگی ٍ وویتِ ػالی
هذیشیت سیؼه ٍ ًیض گضاسؽّای ادٍاسی ٍ هَسدی كَست هیگیشد .لزا خْت پایؾ سٍصاًِ ٍضؼیت ًمذیٌگی دس تاًه هؼىي ٍ
ػایش ًیاصّای ػیؼتوی ،هیتایؼت توْیذات الصم دس ػیؼتن  Core bankingلحاػ ؿَد.

