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 دکتر زهرا خوشنود
 طاهره اکبري آالشتی

 رسول خوانساري
 
 

 پژوهشکده پولی و بانکی

 ضرورت به کارگیري رویکردي نوین در مدیریت ریسک نقدینگی

 در سیستم پرداخت ساتنا 

 عنوان مطالب

 تغییر روش تسویه وجوه در سیستم هاي پرداخت•

 مدیریت ریسک نقدینگی در روش تسویه ناخالص آنی وجوه•

 مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت فدوایر•

 مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت تارگت•

 مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت ایران•

 جمع بندي و پیشنهادات•
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 تغییر روش تسویه وجوه در سیستم هاي پرداخت

 نحوه تغییر در روش تسویه وجوه در سیستم هاي پرداخت  

 
 دوره زمانی

 
 روش تسویه

 
 ریسک مهمترین

 
 همراه با آغاز به کار

 سیستم هاي پرداخت

 
 روش تسویه خالص با تاخیر

 
 ریسک تسویه

 
 90 از دهه

 
 روش تسویه ناخالص آنی

 
 ریسک نقدینگی

  تراکنش هاپررنگ تر شدن ضرورت تسویه آنی بسیاري از 
 بانک مرکزي گسترش یافت 93به ، 2006در پایان سال و بانک مرکزي  16 در دهه بعد، مرکزي؛ ، صرفاً سه بانک 1985تا سال 
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 مدیریت ریسک نقدینگی در روش تسویه ناخالص آنی وجوه

 

 
 روش هاي مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت

 مدیریت نقدینگی داخلی

 تامین نقدینگی از بازار بین بانکی

 خطوط اعتباري در طول روز بانک مرکزي

 
 علت ارائه

 
 وظیفه بانک مرکزي در فراهم نمودن عملکرد هموار سیستم پرداخت  •
 وظیفه بانک مرکزي در حصول اطمینان از کارایی و کنترل ریسک ها در سیستم پرداخت •

 
 

 نحوه ارائه

  ) یا نرخ بهره(هزینه کارمزد  )  و یا بهره اندك(اعطاي اعتبار با اخذ کارمزد 
 

اعطاي اعتبار به پشتوانه وثیقه و بدون اخذ  هزینه
 هزینه 

هزینه فرصت وثیقه هایی که می توانند در دیگر 
 ابعاد مدیریت ریسک بانک ها به کار گرفته شوند
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 مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت فدوایر

 

 
 تاریخچه مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت فدوایر

 
 1986سال 

 عدم دریافت کارمزد •
 تنظیم سقفی در اضافه برداشت بانک ها •
ضرورت تامین معیارهـایی در پوشـش کفایـت سـرمایه در دسترسـی بـه خطـوط اعتبـاري          •

 اضافه برداشت

 
 1994سال 

 
 از اضافه برداشت هاي روزانه) به صورت ساالنه(درصدي  0.24اخذ کارمزد  •

 
 1995سال 

 
 ) به صورت ساالنه(درصد  0.36افزایش نرخ کارمزد اضافه برداشت روزانه به  •

 
 2010سال 

 لحاظ امکان دسترسی به خطوط اضافه برداشت وثیقه اي به جاي اخذ کارمزد •
 تنظیم حداکثر سطح ظرفیت اضافه برداشت نسبت به سقف اولیه اضافه برداشت •

 افزایش نرخ کارمزد اضافه برداشت منجر به تعویق انداختن پرداخت ها توسط بانک ها شده بود 
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 اجزاء کلیدي سیاست جدید فدرال رزرو در تامین اعتبار در طول روز

 سیاست جدید سیاست قبلی حوزه

وثیقه سپاري 
موسسـاتی کـه از   مشـکل دار و  مورد نیاز بـراي موسسـات   

 حداکثر سقف بدهی خالص برخوردارند

کلیه موسسات می توانند جهت تامین نیازهاي اعتباري در طـول روز خـود وثیقـه سـپاري     

 نمایند

کارمزد اضافه برداشت وثیقه اي 

 در طول روز 
 صفر درصد درصد 0.36

   کـــارمزد اضـــافه برداشـــت

 غیروثیقه اي در طول روز
 درصد 0.50 درصد 0.36

 مقیاس سرمایه موسسه%  10 کسورات
با کارمزد صفر درصـد بـراي اضـافه برداشـت وثیقـه اي در طـول روز و معافیـت کـارمزد،         

 .جایگزین شد

 )در دوره دو هفته اي محاسبه کارمزد(دالر  150تا  )در دوره دو هفته اي محاسبه کارمزد(دالر  25تا  معافیت کارمزد

سقف بدهی خالص 
 حد متوسط دو هفته اي و حد باالتر یک روز -

 رایزنی بعد از عدول از حد -

 حذف حد متوسط دو هفته اي -

 حفظ حد یک روزه -

انعطاف پذیري در رایزنی در صورت عدول از حد و پوشش کامل اضافه برداشـت توسـط    -

 وثیقه

حداکثر سقف بدهی خالص 
در نظر گرفتن ظرفیت اضافه برداشت وثیقه اي، بـیش از   -

 شدهسقف بدهی خالص براي موسسات خود ارزیابی 

با حفظ شرایط قبلی، رویه منعطفی نیز براي سازمان هاي بانکی خارجی خـاص جهـت    -

دسترسی به حداکثر سقف بدهی خالص وثیقه اي در مقداري بیش از سقف بدهی خـالص  

 .در نظر گرفته شد

کـارمزد جریمـه بـراي موسســات    

 غیر واجد شرایط
 درصد1.5 درصد 1.36

نمایانگر سیاست هاي مستقیم فدرال رزرو در سوق دهی موسسات مالی به تامین مالی وثیقه اي در طول روز می باشد. 

 روش هاي مختلف طراحی شده در دسترسی به خط اعتباري در طول روز

 روش دسترسی به خط اعتباري نوع سقف تنظیم شده نوع موسسات

 
 
 
 

 موسسات
 1شرایط واجد 

 
 

 سقف بدهی خالص

 
 گروه براساس ضریب سقف اضافه برداشت 6طبقه بندي در  •
 تنظیم سقف بدهی خالص براساس مقیاس سرمایه  •

 سقف بدهی خالص=    ضریب سقف    ×    مقیاس سرمایه   

 یا غیر وثیقه اي امکان دسترسی به سقف بدهی خالص به صورت وثیقه اي •

 
 برداشت حداکثر سقف اضافه

 
 شده تعلق به گروه خودارزیابی •
 دسترسی به حداکثر سقف اضافه برداشت به صورت وثیقه اي •

 
موسسات  

 2غیرواجدشرایط

 
 مشمول کارمزد جریمه اضافه برداشت •
 مشمول کارمزد صفر درصد اضافه برداشت وثیقه اي نمی باشند •
 دسترسی به خط اعتباري در طول روز به صورت وثیقه اي •

 .می باشندمالی برخوردار از سالمت مالی می باشند که به صورت مداوم به دریچه تنزیل دسترسی دارند، موسساتی که تحت الزام ذخیره قانونی منظور از موسسات مالی واجد شرایط موسسات  -1
توافقی، بانکداران بانک ها، شرکت هاي امانی با هدف محدود، موسسات مورد حمایت دولت و برخی سازمان هاي بین المللی شرکت هاي حاشیه اي و این موسسات که به دریچه تنزیل دسترسی ندارند شامل  -2

 .در برخی موارد موسساتی که از موقعیت مالی ضعیفی برخوردارند نیز در این گروه طبقه بندي می شوند. می باشند
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 طبقه بندي سقف بدهی خالص

 پیش نیازها ضریب سقف طبقه بندي سقف

ده
ش

ی 
یاب

رز
د ا

خو
 

 ماه یک بار12انجام خودازیابی هر   - درصد 2.25 باال

، مدیریت و کنتـرل وجـوه روزانـه،    ارزیابی شایسستگی اعتباري خودمشتمل بر (

سیاست ها و کنترل هـاي اعتبـار مشـتري، کنتـرل هـاي عملیـاتی و رویـه هـاي         

 احتیاطی

 ارسال موارد فوق به بانک فدرال رزرو ذي ربط -

 درصد 1.875 باالتر از متوسط

 درصد 1.125 متوسط

 درصد 0.4 حداقل ها
 تنظیم مصوبه هیات مدیره در استفاده از ضریب سقف ذي ربط -

 ارسال مصوبه فوق به بانک فدرال رزرو ذي ربط -

 معاف از ثبت درخواست
درصد مقیاس  0.2میلیون دالر یا 10

 سرمایه

 صفر درصد 1صفر

البته بانک هاي فدرال رزرو نیز می توانند این سقف را براي موسساتی منظور نمایند کـه دسترسـی   . اغلب موسساتی از سقف صفر درصد استفاده می کنند که از سیاست هاي داخلی احتیاطی سطح باالیی برخوردارند -1
 .ند شومداومی به دریچه تنزیل ندارند، یا موسساتی که شرایط مالی مناسبی ندارند، یا در نقض این سیاست با اضافه برداشت در طول روز مواجه می

 خصوصیات کلی وثایق واجدشرایط

 خصوصیت مورد انتظار براي وام ها خصوصیت مورد انتظار براي اوراق بهادار ویژگی کلی

 موقعیت حق تصرف
 ـ برخورداري بانک فدرال رزرو از حق تصرف کامل و با اولویت اوراق بهادار 

 بر اوراق بهادار ) مانند نمایندگان ورشکستگی(ـ عدم وجود مطالبه اشخاص ثالث 

 ـ برخورداري بانک فدرال رزرو از حق تصرف کامل و با اولویت وام ها

 بر وام ها) مانند نمایندگان ورشکستگی(ـ عدم وجود مطالبه اشخاص ثالث 

 نقد شوندگی و قابلیت انتقال
ـ عدم وجود محدودیت قانونی یـا هـر نـوع محـددیت دیگـر در نقـد شـوندگی        

 اوراق بهادار 

ـ عدم وجود محدودیت قانونی یا هر نوع محددیت دیگر در نقد شـوندگی  

 وام ها 

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

 ـــ خصوصیات کلی

 . ـ وام ها باید قابل پرداخت به موسسه  سپرده پذیر وثیقه گذار باشند

 .شوندـ وام ها باید در سطح سند سپرده گذاري 

 . ـ وام هاي سندیکایی نباید با محدودیتی از نظر واگذاري روبه رو باشند

خــاص، ــ وام هــاي طبقـه بنــدي شـده بــه عنـوان ســایر دارایـی هــاي      

یا سوخت شده، یا سایر وام هاي مورد توجـه  زیر استاندارد،مشکوك الوصول 

 . خاص مدیریت مورد پذیرش نمی باشند

 عدم وجود تضاد منافع

، اوراق بهاداري که تعهد موسسه وثیقه گذار یـا واحـدهاي وابسـته بـه آن مـی باشـند      ـ 

 . واجد شرایط نمی باشند

، واجـد شـرایط   اوراق بهاداري که با موقعیت مالی موسسه وثیقه گذار همبستگی دارندـ 

 . نمی باشند

، کلیه وام هاي پرداخت شـده بـه واحـدهاي وابسـته بـه موسسـه وثیقـه گـذار        ـ 

 . واجد شرایط نمی باشند

ماننـد اعضـاي هیئـت    (وام هاي پرداخت شده به افراد داراي اطالعات محرمانه ـ 

موسسه وثیقـه گـذار، واجـد شـرایط نمـی      ) مدیره، مدیران یا سهامداران عمده ي

 . باشند

وام هاي تضمین شده توسط سهام یا اعتبار موسسه وثیقه گذار یا واحد وابسته ـ 

 . به آن صرفاً در شرایط محدود و با تائید بانک فدرال رزرو، واجد شرایط می باشند



٠٣/٢٧/١۴٣٣ 

٧ 

 خصوصیات کلی وثایق واجدشرایط

 خصوصیت مورد انتظار براي وام ها خصوصیت مورد انتظار براي اوراق بهادار ویژگی کلی

 . ـ حداقل رتبه اعتباري مورد نیاز در فهرست اوراق بهادار واجد شرایط درج شده است رتبه بندي

 . ـ  حداقل رتبه اعتباري مورد نیاز در فهرست وام هاي واجد شرایط درج شده است

ـ ضرورت بررسی سیاست رتبه بندي داخلی موسسه سپرده پذیر وثیقـه گـذار توسـط    

 رزروبانک فدرال 

 فرآیند وثیقه سپاري
سیستم خدمات اوراق بهادار فدوایر، شرکت وثیقه سپاري براساس نوع اوراق می تواند توسط 

 . صورت پذیردیا کلیراستریم  کلیرسپرده گذاري اوراق بهادار، یورو 

وام ها برحسب توافق به عمل آمده براساس ترتیبات وثیقه سپاري در حضانت موسسه 

بانک فـدرال رزرو منطقـه  اي بـه    حضانت قرض گیرنده، در حضانت طرف سوم و یا در 

 . وثیقه سپرده خواهند شد

 ارزهاي واجد شرایط
اوراق بهادار ارزي برحسب ین ژاپن، یورو، دالر استرالیا، دالر کانادا، پوند انگلسـتان، کـرون   

 . دانمارك، فرانک سوئیس و کرون سوئد واجد شرایط می باشند

ـ وام هاي ارزي بر حسب ین ژاپن، یورو، دالر اسـترالیا، دالر کانـادا، پونـد انگلسـتان،     

 . کرون دانمارك، فرانک سوئیس، کرونا سوئد واجد شرایط می باشند

ـ صرفاً وام هاي تجاري یا وام هاي مستغالت تجاري اعطاء شده به موسسات ثبت شده 

آمریکا است، در خارج از امریکا یا موسساتی که مکان اصلی کسب و کار آنها خارج از 

 : جزء وام هاي خارجی واجد شرایط می باشند، در صورتی که

 وام توسط موسسات سپرده پذیر آمریکایی به وثیقه سپرده شده باشد . 

  وام توسط آن گروه از موسسات سپرده پذیر خارجی به وثیقه سپرده شده باشد که

 . در کشور وام گیرنده به ثبت رسیده اند

 ارزش گذاري وثایق

 ـ بر اساس ارزش منصفانه بازاري اوراق بهادار 

ـ در صورت عدم دسترسی به ارزش منصفانه بازاري، این اوراق براساس مدل قیمت گذاري 

 . داخلی ارزش گذاري می شوند

 ـ براساس تخمین منصفانه داخلی از ارزش بازاري وام براساس مدل سازي 

 ـ براساس تحلیل ارزش در معرض خطر و قیمت تاریخی دارایی ها  حاشیه هامحاسبه 
ـ براساس ویژگی هاي ریسکی دارایی وثیقه سپاري شده و نوسان پیش بینی شده ارزش 

 بازاري منصفانه 

 اوراق بهادار واجد شرایط

 فرایند وثیقه سپاري شرایط واجد شرایط شناخته شدن نوع دارایی برنامه تحت پوشش/ناشر

ــا و     ــه امریک ــط خزان ــده توس ــر ش ــه منتش اوراق قرض

 مؤسسات کامالً تضمین شده

ــک ســال،    ــر از ی ــا سررســید کمت ــاي ب اوراق قرضــه ه

میان مدت و بلندمدت؛ اوراق بهادار شاخص گذاري شده 

اوراق قرضه بـدون سررسـید، اوراق بهـادار    تورم، توسط 

 شدهاصل و بهره تفکیک 

- 
 سیستم خدمات اوراق بهادار فدوایر -

 )به صورت محدود(شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار  -

اوراق تحت پوشش برنامه نقدینگی موقت شرکت بیمه 

سپرده فدرال و برنامه تضمین نقدینگی موقت اتحادیه 

 اعتبارياعتباري شرکتی اداره ملی اتحادیه 

ــک ســال،    ــر از ی ــا سررســید کمت ــاي ب اوراق قرضــه ه

میان مدت و بلندمدت دالري و ارزي، اوراق قرضه بدون 

 سررسید دالري، اوراق تجاري و گواهی هاي سپرده

اوراق بهادار تحت پوشش این برنامه هـا پـس از تـاریخ    

تضمین به صورت اوراق قرضه شرکتی در نظـر گرفتـه   

 خواهند شد

 شرکت سپرده  گذاري اوراق بهادار -

اوراق بهادار منتشر شده توسط سـازمان هـاي حمایـت    

 شده دولتی

ــک ســال،    ــر از ی ــا سررســید کمت ــاي ب اوراق قرضــه ه

 میان مدت و بلندمدت، اوراق قرضه بدون سررسید
- 

 سیستم خدمات اوراق بهادار فدوایر -

 )به صورت محدود(شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار  -

اوراق بهـادار منتشــر شــده توســط مؤسســات دولتــی  

 خارجی
- 

 اوراق بهادار دالري -

 AAAاوراق بهادار ارزي با رتبه  -

 کلیراستریم -

 یوروکلیر -

 اوراق بهادار منتشر شده توسط مؤسسات فراملیتی

اوراق قرضه با سررسید کمتر از یک سال، میان مدت  -

 و بلندمدت دالري و ارزي

 اوراق قرضه بدون سررسید -

 سیستم خدمات اوراق بهادار فدوایر - AAAاوراق بهادار ارزي با رتبه 
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 اوراق بهادار واجدشرایط

 فرایند وثیقه سپاري الزامات واجد شرایط شناخته شدن دارایینوع 

  دولت توسط شده تضمین اوراق قرضه خارجی، دولت اوراق قرضه

 برادي اوراق قرضه و خارجی

 .BBB تا AAA، AA رتبه هاي با دالري اوراق قرضه -

 .می باشند شرایط واجد ارزي اوراق قرضه کلیه -

 فدوایر اوراق بهادار خدمات سیستم -

 کلیراستریم -

 کلیر یورو -

 )تبدیل قابل شرکتی اوراق قرضه جز به( شرکتی اوراق قرضه
 .BBB تا AAA، AA رتبه هاي با دالري شرکتی اوراق قرضه -

 .AAA رتبه با ارزي شرکتی اوراق قرضه -
 اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت -

 پوششی اوراق قرضه
 باشند شده منتشر امریکا در صرفاً -

 .BBB تا AAA، AA رتبه هاي با -
 اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت -

 AAA رتبه با ارزي و دالري اوراق آلمانی کالن رهنی اوراق قرضه
 کلیراستریم -

 کلیر یورو -

 شهرداري اوراق قرضه
 )رتبه اخذ بدون( دالري اوراق -

 AAA رتبه با ارزي اوراق -
 اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت -

 اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت - BBB تا AAA، AA رتبه با اوراق - دارایی پشتوانه با اوراق قرضه

 اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت - AAA رتبه با اوراق - وثیقه اي بدهی تعهدات

 اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت - AAA رتبه با اوراق - تجاري رهن پشتوانه با اوراق بهادار

 مؤسسه پشتوانه با رهنی اوراق بهادار
 انتقالی اوراق -

 وثیقه اي رهنی تعهدات -

 فدوایر اوراق بهادار خدمات سیستم -

 )محدود صورت به( اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت -

 اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت - AAA رتبه با - خصوصی وثیقه اي رهنی تعهدات

 اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت - باشد افتاده تأخیر به نباید نقدي سود پرداخت - امین ممتاز اوراق بهادار

 پشتوانه به تجاري اوراق تجاري، اوراق بانکی، برات سپرده، گواهی

 دارایی
 اوراق بهادار سپرده گذاري شرکت - -

 وام هاي واجدشرایط وثیقه سپاري

 رتبه اعتباري مورد نیاز واجد شرایط بودن نوع دارایی

 متوسطبرخوردار  از حداقل ریسک یا ریسک  نباید بیش از سی روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد وام هاي کشاورزي

 برخوردار  از حداقل ریسک یا ریسک متوسط نباید بیش از سی روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد وام هاي تجاري و لیزینگ

 وام هاي تضمین شده مؤسسه اي امریکا

 .  تنها بخش تضمین شده از اصل بدهی می تواند به عنوان یک وام تضمین شده، در وثیقه قرار بگیرد -

 .بخش تضمین نشده باید به عنوان یک وام تضمین نشده، در وثیقه قرار بگیرد -

ضمانت باید به طور کامل قابل انتقال به بانک فدرال رزرو باشد، آن گونه که بانک فدرال رزرو تعیین کرده است؛ معموالً  -

وزارت آموزش امریکا، بانک صادارت و واردات امریکا و مؤسسه خدمات مسکن کوچک، ضمانت اداره تجارت هاي 

 .انتقال استابل قروستایی

- 

 برخوردار  از حداقل ریسک یا ریسک متوسط نباید بیش از سی روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد وام هاي مستغالت تجاري

 برخوردار  از حداقل ریسک یا ریسک متوسط نباید بیش از سی روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد وام هاي مستغالت ساخت و ساز

 برخوردار  از حداقل ریسک یا ریسک متوسط نباید بیش از سی روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد بکروام هاي زمین 

 4تا  1وام هاي رهنی خانوادگی 

 )حق تصرف اولیه(
 - نباید بیش از شصت روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد

  4تا  1وام هاي رهنی خانوادگی 

 )سهمیحق تصرف ثانویه، خانه (
 - نباید بیش از شصت روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد

 - نباید بیش از شصت روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد وام هاي بانکداري اختصاصی

 - نباید بیش از شصت روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد غیروثیقه اي -وام هاي مصرفی

 - نباید بیش از شصت روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد )خودرو، قایق و غیره(وام هاي مصرفی و لیزینگ 

دریافتنی هاي کارت هاي اعتباري   -وام هاي مصرفی

 )2ممتاز و درجه (
 - نباید بیش از شصت روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد

 - نباید بیش از شصت روز از سررسید پرداخت آنها گذشته باشد وام هاي دانشجویی
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 مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت تارگت

 

 ساختار مثلثی مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت تارگت
 

 سامانه مدیریت وثیقه

 مدیریت وثیقه بانک مرکزي← مدل بانک مرکزي کارگزاري 

 پوشش مدیریت عملیات وثیقه سپاري فرامرزي در کنار عملیات وثیقه سپاري داخلی آنها

 تجهیز و انتقال وثیقه بین بانک هاي مرکزي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا

 

 سامانه تسویه اوراق بهادار

 تارگت دو سکوریتیز← تارگت سکوریتیز 

 افزایش کارایی تسویه فرامرزي اوراق بهادار همانند تسویه داخلی آنها

 تسویه اوراق بهادار

 سامانه تسویه ناخالص آنی وجوه

 تارگت دو← تارگت 

 تمرکز فنی و ارائه رویه مشابهی در تسویه وجوه در سطح ملی و فرامرزي

 تغییرات شگرفی در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی

 تسویه وجوه



٠٣/٢٧/١۴٣٣ 

١٠ 

 واحدهاي سامانه مدیریت وثیقه بانک مرکزي

 وظیفه عضویت نام نوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصلی

 
 واحد پیام رویتر

 
 اجباري

 برقراري ارتباط بین طرف هاي مقابل بیرونی و واحدهاي داخلی •
 مدیریت جریان کاري  •

 
 

 بهادار واحد اوراق

 
 

 اختیاري

 مدیریت وثایق براي گروه دارایی هاي قابل خرید و فروش •
 امانت داري مرکزي این اوراق •
 تأیید این دارایی ها به عنوان وثایق واجد شرایط •
 قیمت گذاري آنها  •
 بررسی تمرکز در حدود مربوطه •
 وثیقه سپاري و عملیات بازخرید آنها •

 
 

 واحد مطالبات اعتباري

 
 

 اختیاري

 مدیریت وثایق براي گروه دارایی          هاي غیر قابل خرید و فروش •
 تائید آنها به عنوان وثایق واجد شرایط   •
 قیمت     گذاري این دارایی ها •
 ارزیابی واجد شرایط بودن آنها  •
 قیومیت این دارایی ها   •

 
 

 واحد اعتبار و وثیقه

 
 

 اختیاري

محاسبه موقعیت کلی هر یک از اعضا برحسب ارزش وثیقه هاي واجد شرایط در دسترس و   •
 میزان خطوط اعتباري استفاده شده

مدیریت ادغام وثیقه، تفکیک و جداسازي وثیقه و یا مدیریت همزمان ادغام و تفکیک   •
 وثیقه بر اساس درخواست عضو 

پوشش عملیات وثیقه اي معامالت تامین اعتبار در طول روز، یک شبه و عملیات وام دهی   •
 نهایی 

 واحدهاي سامانه مدیریت وثیقه بانک مرکزي

 وظیفه نام نوع

 

 
 
 
 

 پشتیبان

 
 واحد مدیریت اطالعات ایستا

- 

 
 واحد پایش و گزارش دهی حوادث

- 

 
 مدیریت وثیقه در شرایط اضطرارواحد 

 معرفی وثایقی فراتر از وثایق واجد شرایط قبلی   •
 امکان ارائه اعتبار به پشتوانه وثایق یورویی غیر واجد شرایط قبلی -  
 ارائه اعتبار به پشتوانه وثایق غیر یورویی   -  
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 ابزارهاي مدیریت ریسک نقدینگی در تارگت دو

 الزامات مدیریت نقدینگی ویژگی ها ابزار

اولویت بندي  

 پرداخت ها

اعضا می توانند اولویت هایی معادل خیلـی فـوري، فـوري و    

 .عادي را براي تسویه پرداخت ها در نظر بگیرند

اعضا می توانند با تغییر دادن نظم صف پرداخت ها کنترل بهتري بر موقعیت 

 .ریسک نقدینگی در طول روز خود داشته باشند

ذخیره گیري 

 نقدینگی

اعضا می توانند براي پرداخت هاي فوري و خیلی فوري خود 

که در محاسبه نیاز نقـدینگی متعـارف مـورد توجـه واقـع      

 .نشده اند، ذخیره گیري نمایند

با ذخیره گیري قبلی از وقوع اخالل در فرایند تسویه در صورت عدم کفایت 

 .نقدینگی براي این پرداخت ها جلوگیري می شود

 تنظیم حدود
تنظیم حدود دوجانبه یا چندجانبه با دیگر اعضا در ارتباط 

 با مانده مقدار دستورهاي پرداخت ارسالی 

با حذف دستورهاي پرداختی که منجر به لغو حدود دو جانبه یا چندجانبـه  

در مانده دستورهاي پرداخت ارسالی می شوند، سیستم بـا مشـکل کمبـود    

 .نقدینگی کمتري مواجه خواهد شد

 ادغام نقدینگی
ادغام نقدینگی اعضا از طریق حساب مجازي و یا از طریـق  

 تلفیقیاطالعات حساب 

هر یک از اعضا گروه می تواند پرداخت هاي خود را از طریـق حسـاب خـود،    

 .حداکثر تا سقف نقدینگی در دسترس گروه انجام دهد

سازوکارهاي 

 بهینه سازي

طراحی رویه هاي متوازن سـازي دسـتورهاي پرداخـت وارد    

 صفشده به سیستم توسط دستورهاي پرداخت موجود در 
 کاهش نقدینگی مورد نیاز در طول روز

ل روز استطو هدف از این ابزارها، بهینه سازي استفاده از نقدینگی در دسترس و کاهش نیاز اعضاء به وثیقه هاي واجد شرایط جهت پوشش ریسک نقدینگی در 

 چهارچوب طراحی شده براي دارایی هاي واجد شرایط وثیقه در سیستم پرداخت یورو

 فروشدارایی هاي غیر قابل خرید و  دارایی هاي قابل خرید و فروش معیار

نوع  

 دارایی

 :برخی از دارایی هاي قابل خرید و فروش عبارتند از

گواهی هاي بدهی بانک مرکزي اروپا، ابزارهاي بدهی دولت مرکزي، ابزارهاي بدهی منتشر شده توسط بانک هاي مرکزي،  

ابزارهاي بدهی دولت محلی و منطقه اي، ابزارهاي بدهی فراملی، اوراق قرضـه پوششـی بـانکی، ابزارهـاي بـدهی مؤسسـات       

 .اعتباري، ابزارهاي بدهی منتشر شده توسط شرکت ها و دیگر ناشران، و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی

 خردابزارهاي بدهی به پشتوانه وام هاي رهنی  اعتباريمطالبه 

 
 
 
 

دیگر 
 معیارها

 ویژگی دارایی از نظر خصوصیت اصل و فرع بدهی-
 استاندارهاي اعتباري -
 مکان انتشار -
 رویه هاي تسویه و اداره -
 ضامن/ بدهکار/ نوع ناشر -
 ضامن/ بدهکار/ مکان استقرار ناشر -
 بازارهاي قابل قبول -
 ارز -
 )براي مطالبه اعتباري(حداقل اندازه  -
 قوانین حقوقی حاکم -
 استفاده برون مرزي -

  جایگزین فهرست دو ردیفه قبلی شد 2007فهرست وثایق واجد شرایط فوق از ژانویه 
  به غیر از دارایی هاي غیرقابل خرید و فروش( این وثایق براي دسترسی به خطوط اعتباري در طول روز و اهداف سیاست پولی به کارگرفته می شوند( 

  تغییراتی در این فهرست داده شد 2011و دسامبر  2008در نوامبر. 
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 چارچوب ارزیابی اعتباري وثایق در سیستم پرداخت یورو

 نحوه ارزیابی حیطه

 
 

 ارزیابی شونده

 دارایی هاي غیر قابل خرید و فروش دارایی هاي قابل خرید و فروش
 

 ارزیابی اعتباري بیرونی نشر -
 در غیر این صورت ارزیابی اعتباري ناشر یا ضامن -

 ارزیابی اعتباري بدهکار -
 یا ارزیابی اعتباري ضامن -

 در مورد ابزارهاي بدهی به پشتوانه وام هاي رهنی، ارزیابی اعتباري نشر  

 
 
 

 منبع ارزیابی

 )سرویس رتبه بندي اوراق قرضه دومینین، موسسات رتبه بندي فیچ، مودیز و استاندارداندپورز(موسسات ارزیابی اعتبار بیرونی  •

 )آلمان، اسپانیا، فرانسه و اطریش ایرلند(سیستم ارزیابی اعتباري داخلی بانک مرکزي کشورهاي عضو سیستم پرداخت یورو  •

سیستم هاي رتبه بندي داخلی طرف هاي مقابل به رسمیت شناخته شده توسط بانک هاي مرکزي کشور هاي عضو  سیستم   •
 پرداخت یورو

موسساتی است که توسط مدل هاي مقداري اولیه و با اتکا به اطالعات منتج از حساب هاي حسابرسی شده به ارزیابی (ابزار رتبه بندي طرف سوم  •

 )اعتباري بدهکاران می پردازند و این اطالعات را به صورت عمومی افشا نمی نمایند

 بانک مرکزي کشوري که هر یک از انواع دارایی از اجازه معامله در بازار متشکل و غیر متشکل آن برخوردار است   مسئول ارزیابی

 
 رتبه

 -BBBتا   AAAدر دامنه رتبه  •

 در مورد اوراق بهادار به پشتوانه دارایی محدودیت خاص رتبه اي اعمال می شود •

 

 ابزارهایی جهت کنترل ریسک ناشی از اعطاي اعتبار وثیقه اي در طول روز 

 
 تحت پوشش حوزه

 
 و فروش و غیرقابل خرید و فروش دارایی هاي قابل خرید

 

 
 
 
 

 نوع ابزار

 
 تنظیم تعدیل کننده هایی در ارزش گذاري دارایی •
 تنظیم حاشیه هاي تغییرپذیري ارزش دارایی •
 وضع حدودي در استفاده از ابزارهاي بدهی غیروثیقه اي •
 تنظیم ودیعه  هاي اولیه •
 تضمین کنندگان/بدهکاران/ تنظیم حدودي در ارتباط با ناشران •
 اعمال تعدیل کننده هاي ارزش اضافه تر •
 درخواست تضمین هاي اضافه تر •
 ممانعت از واجد شرایط شناخته شدن برخی دارایی هاي واجد شرایط   •

 )در صورت همبستگی باالي کیفیت اعتباري طرف مقابل با کیفیت اعتباري وثیقه(                               
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 مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت ایران

 

 تاریخچه سیستم تسویه و پرداخت وجوه در سیستم بانکی ایران

 
 زمان

 
 روش تسویه

 
 سامانه تسویه

 
روش تامین نیاز نقدینگی در  

 طول روز

 اضافه برداشت از بانک مرکزي اتاق پایایاي اسناد بانکی تسویه خالص 1385قبل از آذر 

 1385 بعد از آذر
 )تا قبل از شکل گیري بازار بین بانکی ریالی(

 اضافه برداشت از بانک مرکزي سامانه ساتنا تسویه ناخالص آنی
 

 افزایش پیدا کرد اما به سرعت راهکاري طراحی نشدنیاز به نقدینگی  1385بعد از آذر 

 عدم وجود ساختار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی در بانک ها و موسسات بانکی •
 عدم طراحی راهکارهاي مناسبی در مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه ساتنا •
 عدم وجود بازار بین بانکی مناسب و کارا •
 عدم طراحی استراتژي هاي مناسبی در دسترسی بانک ها به منابع اعتباري در طول روز •

 بانک مرکزي    

افزایش اضافه برداشت بانک ها از 
 بانک مرکزي

 :  استراتژي هاي تنظیم شده براي مدیریت دسترسی به اضافه برداشت
 صرفاً دسترسی بانک هاي دولتی مجاز شمرده شده است •
 اخذ جرائم اضافه برداشت برحسب اضافه برداشت انجام شده •
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 اجزاء کلیدي موافقتنامه ساتنا

 
 حوزه

 
 مورد توجه رویکرد

 بانک هایی که با مجوز بانک مرکزي فعالیت می   کنند  عضویت

 اولین صادره از اولین وارده نحوه پردازش دستورهاي پرداخت

 
 راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی

 امکان تغییر اولویت یا ابطال دستور پرداخت توسط بانک صادرکننده دستور   •
در صف انتظار قرار گرفتن دستور پرداخت در صورت کافی نبودن موجودي حساب تسویه عضو   •

صادرکننده در تاریخ مؤثر دستور پرداخت توسط ساتنا، تا زمان حصول کفایت موجودي و حداکثر تا 
 پایان روز کاري تاریخ مؤثر دستور پرداخت

 
 وظیفه بانک مرکزي

 عضو، تسویه گر، راهبر و ناظر   •
 در خصوص مدیریت نقدینگی حساب تسویه عضو هیچ گونه مسئولیتی ندارد •

 :در مقایسه راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی در ساتنا در مقایسه با دو سیستم مورد مطالعه 
 )در مقایسه با تارگت دو(عدم طراحی ابزارهاي متنوع در مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه اي که خود به افزایش ریسک نقدینگی می انجامد  - 
 عدم طراحی راهبرد خاصی جهت تأمین کسري نقدینگی در طول روز بانک ها  -

 
 پرداخت ساتنا با فدوایر و تارگت مقایسه نحوه تامین اعتبار در طول روز سیستم

 
 سیستم پرداخت ساتنا

 
 اخذ جریمه اضافه برداشت بوده است تاکنون متمرکز بر تامین مالی با

 
 سیستم پرداخت فدوایر

 تامین مالی با اخذ کارمزد •
 حرکت به سمت تامین مالی وثیقه اي •

 
 سیستم پرداخت تارگت

 تامین مالی وثیقه اي •
 حرکت به سمت گسترش وثیقه هاي واجد شرایط •

در بعد بین المللی با وجود برخورداري از بازار بین بانکی قوي و فعال، به سمت تـامین مـالی وثیقـه اي و گسـترش وثـایق        در بعد بین المللی با وجود برخورداري از بازار بین بانکی قوي و فعال، به سمت تـامین مـالی وثیقـه اي و گسـترش وثـایق       •
 واجدشرایط جهت گیري شده است

تامین مالی وثیقه اي توسط بانک مرکزي از تبدیل شدن ریسک نقدینگی بانک ها به ریسک اعتبـاري مـی کاهـد و زیـان      •
 کمتري را بر بانک مرکزي وارد می نماید

در ایران نیز تامین مالی غیروثیقه اي تاکنون ناکارا بوده و صرفاً بر حجم اضافه برداشت بانـک هـا از بانـک مرکـزي افـزوده       •
 است
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 تحول در نیاز سیستم پرداخت به نقدینگی در سال هاي اخیر و رویکرد بانک مرکزي در این زمینه

 
 

 افزایش نیاز به نقدینگی

 افزایش نیاز بانک ها به نقدینگی در طول روز به واسطه روش تسویه ناخالص آنی •
 افزایش نیاز نقدینگی بانک ها ي دولتی به دلیل الزام ارائه تسهیالت تکلیفی با توجیه اقتصادي اندك •
 کاهش دستوري نرخ سود سپرده هاي بانکی •

 تغییر ترکیب سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار به نفع سپرده هاي دیداري و کوتاه مدت -    
 1386ماه در پایان سال  20به  1384ماه در پایان سال  27کاهش ماندگاري سپرده هاي مدت دار از  -   

مانده اضافه برداشت   افزایش
 بانک ها از بانک مرکزي

 1387به دلیل عدم فعالیت بازار بین بانکی تا سال  •
   1386هزار میلیارد ریال در پایان سال  85به بیش از  1385هزار میلیارد ریال در پایان سال  14از  •

 
 
 
 

 رویکرد سیاستی بانک مرکزي

 
 1387بسته سیاستی نظارتی سال 

امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي صرفاً در حد رفع مشکل مقطعی و  •
 کوتاه مدت براساس  جدول نقدینگی بانک ها

 درصدي بر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي 34اعمال هزینه ساالنه  •

 ضرورت تسویه خط اعتباري و بدهی بانک ها به بانک مرکزي 1388بسته سیاستی نظارتی سال 

 اعمال وجه التزام اضافه برداشت موسسات اعتباري از بانک مرکزي  1389بسته سیاستی نظارتی سال 

 
 رویکرد عملیاتی بانک مرکزي

 1387بازار بین بانکی ریالی در سال  راه اندازي •
طراحی سامانه تابا جهت فعال  سازي هرچه بیشتر بازار بین بانکی ریالی و دسترسی به تامین اعتبار وثیقه اي در طول روز نه  •

 تنها از طریق سیستم بانکی بلکه از طریق بانک مرکزي
 تنظیم موافقتنامه عمومی بازخرید اوراق بهادار •

 جهت گیري به سمت تامین مالی وثیقه اي

 
 انتقادات وارد بر بازار بین بانکی طراحی شده

 بازار بین بانکی صرفاً متمرکز بر سپرده گیري از منابع سیستم بانکی، از کارایی عملیاتی الزم برخوردار نخواهد بود •

 رویکرد طراحی شده فعلی بیشتر تامین مالی یک شبه را تحت پوشش قرار می دهد •

 تامین مالی در طول روز را نیز پوشش دهد بازار بین بانکی باید انواع مختلف تامین مالی وثیقه اي با دوره زمانی کوتاه مدت تر به  ویژه •

 طراحی سامانه تابا 

 طراحی موافقنامه عمومی بازخرید اوراق بهادار 

 پوشش دهنده تامین مالی از بانک مرکزي پوشش دهنده تامین مالی از بانک ها و موسسات مالی
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 اجزاء کلیدي موافقتنامه تابا

 رویکرد مورد توجه نحوه مدیریت ریسک حوزه

 در تضاد با موافقتنامه ساتنا ←بانک ها و موسسات اعتباري که در ساتنا عضویت دارند، با صالحدید بانک مرکزي عضویت

اوراق مشارکت دولتی، اوراق مشارکت بانک مرکزي و گواهی هاي سپرده ویژه بانک مرکزي و سایر اوراق بهاداري   اوراق بهادار
 می باشند که به تشخیص بانک مرکزي منتشر شده اند  

 به صورت الکترونیکی نزد سامانه خزانه مرکزي ثبت شده باشند ویژگی اوراق

 فروش و بازخرید اوراق بهادار از طریق انجام عملیات نحوه تامین اعتبار

 
 

 وظیفه بانک مرکزي

 )تنظیم تعدیل کننده(محاسبه مابه التفاوت ارزش بازاري اوراق بهادار  •
 اتخاذ اقدام تنبیهی در صورت عدم تسویه •
 اخذ وجه التزام در صورت عدم ایفاي تعهدات •
 انجام مزایده براي فروش اوراق •
 اخذ کارمزد براي انجام خدمات •

 
نحوه مدیریت  

 ریسک

 امکان تعیین و تغییر درجه اولویت توسط عضو •
امکان تغییر اولویت دستورهاي مبادله موجود در صف،  توقف عملیات عضو، ایجاد محدودیت در برداشت و واریز   •

 براي یک یا چند حساب، وضع ضوابط مربوط به مزایده اوراق توسط بانک مرکزي

 علل عدم موفقیت سامانه تاباي طراحی شده در پوشش نیازهاي سیستم

 محدود بودن اوراق واجد شرایط•

 محدود بودن ویژگی اوراق•

 محدود بودن حجم اوراق بهادار در پرتفوي بانک ها •

 محدودیت هاي مربوط به اوراق مشارکت•

 محدودیت هاي تکنیکی سامانه تابا•

 صرف اتکا به وارد شدن اعضا به موافقتنامه عمومی بازخرید در تامین اعتبار•



٠٣/٢٧/١۴٣٣ 

١٧ 

 محدود بودن اوراق واجد شرایط

 
 

 نوع دارایی

 
 

 فدوایر

 
 تارگت دو

 
 

 تابا
دارایی هاي واجدشرایط جدید در طول   واحد فهرست

 بحران
 )موقت( 

 
 

دارایی هاي  
خرید و  قابل

 فروش

 
 
 

 نوع اوراق بهادار 48

 
 
 

 نوع اوراق بهادار کلی 11

خرید و فروش   ابزارهاي بدهی قابل -
 برحسب دالر آمریکا، پوند و ین ژاپن

ابزارهاي بدهی موسسات اعتباري در  -
 بازارهاي غیرمتشکل

دارایی ( اوراق بهادار با پشتوانه دارایی  -
مبنا صرفاً وام مسکن یا وام هاي اعطا شده 

 به شرکت هاي کوچک و متوسط

 
 
 

 نوع اوراق بهادار 3

دارایی هاي  
 غیرقابل

خرید و  
 فروش

 
 مطالبات اعتباري

 طبقه بندي شده (
 )گروه 13در 

 مطالبات اعتباري -
ابزارهاي بدهی به  -

 پشتوانه وام هاي رهنی خرد
 

 
 وام هاي سندیکایی -
 سپرده هاي با مدت ثابت -

 :براي مثال اوراق خزانه منتشر شده توسط خزانه داري آمریکا که واجدشرایط شناخته شده اند مشتمل بر موارد زیر می باشند

اوراق قرضه هاي با سررسید کمتر از یک سال، میان مدت و بلندمدت؛ اوراق بهادار شاخص گذاري شده توسط تورم، اوراق قرضه بـدون سررسـید،    

 اوراق بهادار اصل و بهره تفکیک شده

 محدود بودن ویژگی اوراق

 انتقاد وارده ویژگی

 
به صورت الکترونیکی   نشر

 نزد سامانه خزانه مرکزي

 بسیاري از اوراق بهادار به صورت فوق منتشر نمی شوند •
 منتشر می شوند ابزارهاي پولی جدید در بازار بورس اوراق بهادار •
 این ویژگی هزینه فرصت زیادي بر دیگر اوراق بهادار موجود در پرتفوي بانک ها اعمال می کند •
 پرتفوي بانک ها را به سمت تمرکز صرف بر این اوراق که همبستگی زیادي با یکدیگر دارند سوق خواهد داد •

 
تمرکز بر اوراق بهادار با 

 ریسک صفر  

 الزاماً تامین مالی بین بانکی نباید به اوراق بهادار با ریسک صفر محدود شود •
 یا با شرایط سفت و سخت تر منجر شوند اوراق بهادار با ریسک باالتر می توانند به تامین مالی کمتر •
 بخش اعظمی از اوراق بهادار فوق به موقعیت سیستم بانکی اتکا زیادي دارند •
هرچند جهت گیري سیستم بانکی به سمت معرفی ابزارهاي تامین مالی متنوع تر است، اما امکان استفاده از  •

 آنها درنظرگرفته نشده است  

 ضرورت معرفی اوراق بهادار واجدشرایط متنوع تر - ضرورت معرفی اوراق بهادار واجدشرایط متنوع تر 
ضرورت برقراري ارتباط بین شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسویه وجوه با سامانه ساتنا جهت بهره برداري از اوراق بهادار   -

 به دلیل مبادله اوراق جدید در بورس←  متنوع تر 



٠٣/٢٧/١۴٣٣ 

١٨ 

 محدود بودن حجم اوراق بهادار در پرتفوي بانک ها
 )درصد(                                                                                                                                     

1385 1386 1387 1388 1389 

 1.2 1.2 1/1 1/1 1.2 ایران

2009 2010 

 18.6 19.04 امریکا
 بازار محور بودن •
 به تامین مالی وثیقه اي جهت گیري •

 26 26 فرانسه
 
 بانک محور •
 اتکا صرف به تامین مالی وثیقه اي •

 28.4 28.6 آلمان

 اوراق بهادار مورد نیاز پوشش بهینه تامین نقدینگی در طول روز در پرتفوي بانک ها موجود نیست •
اتکاي صرف بر سه نوع اوراق بهادار موجود در پرتفوي بانک ها، با وجود تاکید بر حجم عظیم این اوراق در پرتفوي  •

 بانک ها، در بلند مدت بر محدودیت پیش روي بانک ها خواهد افزود 

 علت حجم اندك اوراق بهادار در پرتفوي بانک ها

 بانک محور بودن سیستم مالی•

 )و از این رو نگهداري پرتفوي اوراق بهادار(  ←عدم نیاز بانک ها به دسترسی به خطوط اعتباري وثیقه اي •

 عدم عمق زیاد بازار مالی ایران•

 )عدم برخورداري از قدرت نقدشوندگی الزم(←  جدید بودن بیشتر بازارهاي مالی و ابزارهاي مالی •

 

 
 سال شروع به فعالیت ابزار -بازار

 1387 بازار فرابورس

 1387 بازار معامالت آتی سکه و طال

 1389 بازار معامالت آتی سهام

 1390 بازار معامالت آتی شمش طال

 تصویب دستورالعمل اجرایی ابزار

 1389مرداد  اوراق اجاره

 1390مهر  اوراق صکوك ارزي و ریالی

 1390آذر  اوراق مرابحه

 - اوراق استصناع
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 محدودیت هاي مربوط به اوراق مشارکت

 
عدم تنوع مورد انتظار در اوراق مشارکت دولتی جهت تخصیص بخش بیشتري از پرتفوي بانک ها به این  •

 اوراق

 ملزم شدن مبادله اوراق مشارکت قبل از سررسید در بورس و فرابورس•

 )بانک مرکزي 1390بسته سیاستی نظارتی سال (      

 

 

 نامشخص بودن امکان استفاده از سامانه خزانه مرکزي در مبادله الکترونیک اوراق بهادار

 

 عدم مقبولیت عمومی اوراق مشارکت در خریداري شدن •

 )  به دلیل اختالف زیاد نرخ سود آنها نسبت به تورم(        

 محدودیت هاي تکنیکی تابا

 مشکل پیش رو محدودیت

 
 معرفی دامنه محدودي از اوراق

 بالقوه در دسترس عدم امکان دسترسی به ظرفیت نقدینگی •
پرهزینه ساختن بسط اوراق واجدشرایط در شرایط اضطرار به دلیل  •

 عدم آمادگی زیرساخت هاي الزم

عدم آمادگی زیرساختی سامانه در بسط اوراق بهادار واجدشرایط به  اولیه اوراق بهادار عدم نیاز به ارزیابی اعتباري
 دلیل عدم شکل گیري موسسات رتبه بندي اعتباري

عدم آمادگی زیرساختی سامانه در بسط اوراق بهادار واجدشرایط به  عدم نیاز به سیستم جامع ارزشگذاري اوراق بهادار
 از سیستم قیمت گذاري اوراق بهادار دلیل عدم برخورداري

عدم امکان مدیریت مناسب دارایی هاي آزاد در دسترس بانک ها  عدم طراحی سامانه مدیریت وثیقه
 جهت پوشش نیازهاي متنوع نقدینگی آنها

کنترل مناسب  عدم طراحی اصولی در مدیریت و
 ریسک تامین نقدینگی در طول روز بانک ها

 به وقوع پیوستن ریسک سیستمی

و ضرورت تنظیم  عدم توجه به شرایط اضطرار
 استراتژي هاي قبلی در این زمینه

در تامین عملکرد هموار سیستم در شرایط  ناتوانی بانک مرکزي
 اضطرار
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 راهکارهاي موجود در تعدیل روش تامین نقدینگی در طول روز 

 پیش نیاز امکان سود - وثیقه روش تامین مالی

 
 
 
 

 تامین مالی وثیقه اي

 
به پشتوانه دارایی هاي 

 قابل خرید و فروش

 گسترش اوراق بهادار واجدشرایط - بلی 
 گسترش سامانه هاي مبادله اوراق -
 در اختیار قرار گرفتن موسسات رتبه بندي اعتباري -
 طراحی مدل هاي قیمت گذاري انواع مختلف اوراق بهادار -

 
به پشتوانه دارایی هاي 
 غیرقابل خرید و فروش

در دسترس بودن موسسات رتبه بندي اعتبار یا   - خیر
شده توسط  مدل هاي رتبه بندي اعتباري تائید

 بانک مرکزي
عدم برخورداري بانک ها از حجم عظیمی از مطالبات  -

 غیرجاري

 تامین مالی غیروثیقه اي
 )از بانک مرکزي(

سقف هاي اعتباري و شرایط خاص براي  تنظیم - بلی اخذ سود
   )براي مثال شرایط اضطرار(دسترسی به این خطوط اعتباري 

 جمع بندي و پیشنهادات
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 پیشنهادات جمع بندي

عدم وجود ابزارهاي متنوع در مدیریت ریسک   •

 نقدینگی در سامانه ساتنا

تابا از توانایی الزم در   عدم برخورداري سامانه •

 مدیریت ریسک نقدینگی موجود در سامانه ساتنا

 محدودیت هاي درپیش روي سامانه تابا عبارتند از: 

محدود بودن اوراق واجد شرایط 

محدود بودن ویژگی اوراق 

 محدود بودن حجم اوراق بهادار در پرتفوي بانک ها 

 محدودیت هاي مربوط به اوراق مشارکت 

 محدودیت هاي تکنیکی سامانه تابا 

 صرف اتکا به وارد شدن اعضا به موافقتنامه عمومی

 بازخرید در تامین اعتبار

و موسسات اعتباري به تمکین از رهنمود مدیریت ریسک   ضرورت تشویق بانک ها •

 )پیاده سازي مدیریت ریسک نقدینگی داخلی کارا(نقدینگی 

 ضرورت به کارگیري ابزارهایی در مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه ساتنا •

 اتخاذ استراتژي هایی جهت رفع محدودیت هاي سامانه تابا •

  اوراق بهادار واجدشرایطگسترش 

   اتخاذ استراتژي هایی در تشویق بانک ها به گسترش حجم اوراق بهادار موجود در پرتفوي

 )بال دو، گسترش بازار بین بانکی، گسترش ابزارهاي نوین در بازار پول(

   متنوع تر نمودن اوراق مشارکت 

 برطرف نمودن محدودیت ةاي تکنیکی سامانه تابا با: 

  اولیه اوراق براساس رتبه بندي اعتباريضرورت الزام ارزیابی 

 ضرورت توجه به عدم همبستگی بین ارزش اوراق بهادار و موقعیت مالی متقاضی نقدینگی 

 طراحی سیستم جامع ارزشگذاري اوراق بهادار 

 طراحی سامانه مدیریت وثیقه 

 تدوین اصولی در مدیریت و کنترل ریسک در سامانه 

 تدوین استراتژي هایی جهت مقابله با شرایط اضطرار 

 طراحی روش هاي متنوع در تامین اعتبار در طول روز 

 

 با سپاس


