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»بسمه تعالي«  

 »مؤسسات اعتباري نقدينگيمديريت ريسک الزامات حداقل «

 

حصول اطمينان و با هدف  ولي و بانکي کشورپ قانون )۱۱( ماده) ب( بندو  )۱۴(ماده  )۲(بند در اجراي 

محافظـت از حقـوق   ، تعهـدات  موقـع  بـه  ايفايجهت  مناسب نقدينگي به سطح اعتباري همؤسساز دسترسي 

کـه از   »مؤسسات اعتباري مديريت ريسک نقدينگي اماتالزحداقل « ،و کنترل و کاهش ريسک نقدينگي گذاران سپرده

 .گردد تهيه و تدوين مي زيربه شرح شود،  ناميده مي »الزامات«اين پس به اختصار 

 تعاريف فصل اول ـ

 :روند هاي مربوط بکار مي به جاي عبارت زيرعناوين  ،در اين الزامات -۱ ماده

 ؛کشوربرنامه و بودجه سازمان  و رتخانه هااوزمشتمل بر  جمهوري اسالمي ايراندولت  :دولت -۱-۱

 ؛جمهوري اسالمي ايران بانک مرکزي :مرکزي بانک -۱-۲

قانون و يا با مجوز بانـک مرکـزي   سسه اعتباري غيربانکي که به موجب ؤبانک يا م :اعتباري مؤسسه -۱-۳

سسه اعتباري خـارجي  ؤشعبه م الزامات،در اين . آن بانک قرار دارد سيس شده و تحت نظارتأت

 ؛گردد باري محسوب ميسسه اعتؤنيز م

سسه اعتباري خـارجي کـه بـا مجـوز بانـک      ؤواحد عملياتي از يک م :سسه اعتباري خارجيؤشعبه م -۱-۴

در جمهـوري  به انجـام عمليـات بـانکي     در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغي آن بانکمرکزي، 

 نمايد؛ مبادرت ميايران اسالمي 

گـذاری و   هيهـای سـرما   صـندوق ای از جملـه   مـه ينهاد ارائـه دهنـده خـدمات مـالی و ب     :نهاد مالی -۱-۵

, صـرافی , هيسـرما  نيتـأم , گـذاری  هيسـرما , بـازارگردانی , های کارگزاری شرکتبازنشستگی و 

 .مهيو بنگ يزيل

ايفاي  ها، بدهي پرداخت جهت هاي نقد با کيفيت دارايي مينأت در اعتباري توانايي مؤسسه :نقدينگي -۱-۶

 ؛ها دارايي افزايش و تعهدات

ـ  کـه  اعتباري سسهؤم هاي دارايي ساير و نقد وجه :با کيفيت ي نقدها دارايي -۱-۷  و سـهولت  سـرعت،  اب

 د؛باش  نقد وجه به تبديل قابل ممکن هزينه حداقل



 ۲

تعـدد  ( به دفعـات، حجـم بـاال، تمرکـز پـايين       كهبهاداري است اوراق  :المعامله اوراق بهادار سريع -۱-۸

  قابل معامله باشد؛  رانيمستمر در شرايط عادي و بح و به طور) گران معامله

جهـت   هاي نقـد بـا کيفيـت    داراييتوانايي مؤسسه اعتباري در تأمين عدم احتمال  :نقدينگي ريسک -۱-۹

 ؛ها و افزايش دارايي ها، ايفاي تعهدات پرداخت بدهي

هاي نقد و جريان  ها و يا عدم کفايت دارايي شرايطي که کاهش شديد ارزش دارايي :شرايط بحراني -۱-۱۰

 .گردد ايفاي تعهدات و ها پرداخت بدهي منجر به ناتواني درؤسسه اعتباري منقد ورودي 

 به منظـور  کارآمدها و ابزارهاي  ها، سيستم راهبرد اي از مجموعه بکارگيري :نقدينگيريسک مديريت  -۱-۱۱

 ؛هزينهحداقل با  کاهش ريسک نقدينگيکنترل و 

طـي   هـا  آن رودو احتمـال ي در نتحاصل ضرب مانده اقالم مختلف مبالغ درياف :جريان نقدي ورودي -۱-۱۲

 ؛دوره زماني سي روزه آتي

هـا و تعهـدات زيـرخط ترازنامـه در      حاصل ضرب مانده اقالم مختلف بدهي :جريان نقدي خروجي -۱-۱۳

 ؛طي دوره زماني سي روزه آتي ها برداشت آن احتمال

 ؛آتيدوره زماني سي روزه  طيهاي نقد ورودي و خروجي  تفاوت بين جريان :خالص جريان نقدي -۱-۱۴

نقدي   خالص جريان«به » هاي نقد با کيفيت داراييموجودي «حاصل تقسيم  :نسبت پوشش نقدينگي -۱-۱۵

 ؛طي دوره زماني سي روزه آتي» خروجي

 بـه  مؤسسـه اعتبـاري  هاي عمليـاتي   برنامه ها، فرآيندها و اي از سياست مجموعه :برنامه احتياطي -۱-۱۶

 ايط بحران؛در شرهزينه  با حداقلمالي به موقع و  تأمين منظور

پاسـخگويي   به منظور چارچوب برنامه احتياطي خوددر که مؤسسه اعتباري  منابعي :منابع احتياطي -۱-۱۷

 ؛نمايد به نيازهاي نقدينگي در شرايط بحراني استفاده مي

، حـداقل پـنج درصـد کـل     ارز بدهي مؤسسه اعتباري بر حسب آنمجموع  ارزي است که :ارز مهم -۱-۱۸

 ؛باشد اعتباري مؤسسه ارزي يها بدهي

هـايي   اي از شـيوه  يکي از ابزارهاي مديريت ريسک است که دربرگيرنده مجموعـه : آزمون بحران -۱-۱۹

پذيري يک مؤسسه اعتباري در شرايط بحراني استثنايي امـا محتمـل    براي ارزيابي ميزان آسيب

 .باشد مي

 

 



 ۳

 اتيکل ـدوم فصل 

ي دوره زمـاني سـي روزه   مؤسسه اعتباري موظف است ريسک نقدينگي را به صورت روزانه بـرا  -۲ ماده

 .نمايد مديريت

حداقل مشتمل بر راهبردها، خود  چارچوب مديريت ريسک نقدينگي مؤسسه اعتباري موظف است -۳ ماده

 .نمايد ءفشادر مقاطع زماني ساالنه ا حداکثررا مقررات داخلي  و ساختار سازماني

ـ   ف استکلمؤسسه اعتباري م -۴ ماده الن، بخـش  در مديريت ريسک نقدينگي، شرايط بازار در سـطح ک

 .نمايد لحاظشبکه بانکي و وضعيت خود در شبکه بانکي را  و مالي

 .تهيه نمايد مديريت ريسک نقدينگي برايي سناريوهاي متفاوتمؤسسه اعتباري موظف است  -۵ ماده

 .را اجرا نمايد ناريوهاي متفاوتمؤسسه اعتباري موظف است آزمون بحران متناسب با س -۶ ماده

مناسـبي تـدوين    احتيـاطي  برنامـه ه با شرايط بحراني مؤسسه اعتباري موظف است براي مواجه -۷ ماده

 .نمايد

نقـدينگي را در نظـام    ريسک مؤسسه اعتباري موظف است سازوکارهاي الزم به منظور مديريت -۸ ماده

 .کنترل داخلي خود لحاظ نمايد

 

 مديريت ريسک نقدينگيسازي  پياده اصول فصل سوم ـ

 مديريت نظورم به خود عملياتپيچيدگي  متناسب با اندازه، ماهيت و مکلف استي اعتبار  مؤسسه -۹ ماده

 :اقدامات ذيل را اجرا نمايد ،ينقدينگ ريسک

 ؛تدوين راهبرد مديريت ريسک نقدينگي -۹-۱

 ؛ايجاد ساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگي -۹-۲

 ؛تدوين مقررات داخلي براي مديريت ريسک نقدينگي -۹-۳

ورودي  يقـد ن هاي جريان باقاطمينان از انطبخشي به منابع تأمين وجوه و حصول  ثبات و تنوع -۹-۴

 ؛و خروجي

 .اطالعاتي مديريت ريسک نقدينگي سامانهايجاد  -۹-۵

هـايي را بـراي شناسـايي،     مؤسسه اعتباري موظف است با در نظـر گـرفتن مـوارد زيـر، رويـه      -۱۰ ماده

 :و کاهش ريسک نقدينگي اتخاذ نمايد پايشگيري،  اندازه



 ۴

ـ   پايش و گيري هاي مناسب براي اندازه انتخاب روش -۱۰-۱ هـاي   نسـبت تعيـين   و دينگيسـطح نق

 عمليـات در سناريوهاي متفاوت متناسب بـا انـدازه، ماهيـت و پيچيـدگي     ها  آن حدودو  قدينگين

 ؛مؤسسه اعتباري

هـاي   تعيـين نسـبت   و گيري و پايش سـطح نقـدينگي   هاي مناسب براي اندازه انتخاب روش -۱۰-۲

راي ارزهاي مهم متناسب ها و نقدينگي قابل دسترس در سناريوهاي متفاوت ب نقدينگي، حدود آن

 ؛هاي مؤسسه اعتباري با اندازه، ماهيت و پيچيدگي فعاليت

ه اطالعات به مديريت مؤسسه اعتباري درخصوص وضعيت نقـدينگي در فواصـل زمـاني    ئارا -۱۰-۳

 .بحراندر مواقع حداقل به صورت روزانه و  منظم

 

 نقدينگي ريسک مديريت راهبرد :فصل چهارم

بـر مـوارد زيـر     مشتملحداقل نقدينگي را راهبرد مديريت ريسک مؤسسه اعتباري موظف است،  -۱۱ ماده

 :هيأت مديره برساندتصويب ين و به تدو

 نقدينگي؛ ريسک پايش وي گير اندازه هاي روش -۱۱-۱

  ؛اصول تدوين سناريوها -۱۱-۲

 ؛آزمون بحران ريسک نقدينگياصول  -۱۱-۳

 بيني جريان وجوه نقد و تجزيه و تحليل خالص جريانات نقدي؛ قواعد پيش -۱۱-۴

 ها؛ ها و بدهي داراييبهينه اختار دستيابي به سالزاماتي براي  تدوين -۱۱-۵

 ؛هاي نقد با کيفيت داراييبهينه ساختار  دستيابي به الزاماتي برايتدوين  -۱۱-۶

 ابزارهاي مالي حسب شرايط؛ انواع به کارگيري يها روش -۱۱-۷

 اصول مديريت ريسک نقدينگي ارزهاي مهم؛ -۱۱-۸

 ابع تأمين وجوه؛اصولي براي حصول اطمينان از ثبات و تنوع من -۱۱-۹

 .اصول تدوين و بازنگري برنامه احتياطي -۱۱-۱۰

حداکثر تا دو ماه پـس  مؤسسه اعتباري موظف است راهبرد مديريت ريسک نقدينگي هر سال را  -۱۲ ماده

 .به بانک مرکزي ارائه نمايد یاز شروع دوره مال



 ۵

ـ گيرد،  قرار بازنگري موردموضوع اين ماده طي سال راهبرد چه  چنان :تبصره موظـف  اري مؤسسه اعتب

بانـک مرکـزي    بـه رسانده و هيأت مديره  تصويببه دو ماه ظرف مدت حداکثر است راهبرد مزبور را 

 .ارائه نمايد

 

 نقدينگي ريسک مديريت سازماني ساختار: فصل پنجم

ـ ا از اطمينـان  حصـول  منظـور  مؤسسه اعتباري موظف است، به -۱۳ ماده   ريسـک  مـؤثر  مـديريت  لاعم

، ي مؤسسـه هـا  فعاليت و پيچيدگي نوع اندازه، با متناسباثربخش،  و کارا سازماني ساختار نقدينگي،

گذاري، اجرايي و نظارتي به طـور کامـل از يکـديگر     در اين ساختار بايد وظايف سياست .نمايد مستقر

 .تفکيک شوند

هاي کلـي مـديريت    ها و رويه ها، سياست راهبردبه منظور تدوين  مؤسسه اعتباري موظف است  -۱۴ ماده

 .ايجاد نمايد »کميته ريسک«را زيرمجموعه  »فرعي ريسک نقدينگي کميته«نقدينگي،   ريسک

ضـروري   »کميتـه فرعـي ريسـک نقـدينگي    «در  هاي مشابه آن يا سمت حضور حداقل افراد زير -۱۵ ماده

 :باشد مي

 رييس واحد اجرايي مديريت ريسک؛ -۱۵-۱

 داري؛ رييس واحد خزانه -۱۵-۲

 رييس واحد امور مالي؛  -۱۵-۳

 تجهيز منابع؛ريزي و  رييس واحد مرتبط با برنامه -۱۵-۴

 رييس واحد اعتبارات؛ -۱۵-۵

 گذاري؛ رئيس واحد سرمايه -۱۵-۶

 :وظايف اصلي کميته فرعي ريسک نقدينگي عبارتند از -۱۶ ماده

سـطح ريسـک    بـا متناسب مديريت ريسک نقدينگي  يها ها و رويه سياست ،راهبردهاتدوين  -۱۶-۱

 نقدينگي؛

و کنتـرل  ش گيـري، پـاي   شناسـايي، انـدازه   يمناسب برا ها و ابزارهاي حدود، سيستم تعيين -۱۶-۲

 ؛ريسک نقدينگي



 ۶

هـاي مـديريت ريسـک نقـدينگي      ها و رويه ، سياستهاراهبردتجزيه و تحليل و بازنگري در  -۱۶-۳

پيشنهادات الزم در اين خصوص به کميته ها به همراه  ارايه گزارش يافتهو  بار در سال يکحداقل 

 ريسک؛

 ک؛ارائه برنامه احتياطي براي مواجهه با شرايط بحراني به کميته ريس -۱۶-۴

متناسب با سطح ريسک  يمنابع احتياطبررسي نتايج حاصل از اجراي آزمون بحران و تعديل  -۱۶-۵

 نقدينگي؛

 و گزارش آن به کميته ريسک؛ يشخيص و مديريت بحران نقدينگت -۱۶-۶

نظارت بر وضعيت نقدينگي در کليه سطوح مؤسسه اعتبـاري و حصـول اطمينـان از رعايـت      -۱۶-۷

 حدود مصوب؛

 ,نقـدينگي کنترل ريسک پايش و گيري،  منظور شناسايي، اندازه مؤسسه اعتباري موظف است به -۱۷ ماده

جهت تسهيل نظـارت   ,شده توسط کميته فرعي ريسک نقدينگي و همچنيندر چارچوب حدود تعيين 

واحـد اجرايـي   «را زيرمجموعـه   »واحد اجرايي مديريت ريسک نقـدينگي « ،مؤثر بر ريسک نقدينگي

 .ايجاد نمايد »مديريت ريسک

 :باشد مديريت ريسک نقدينگي به شرح زير مياجرايي  احدوظايف اصلي و -۱۸ ماده

 گيري ريسک نقدينگي؛ اندازهشاخص هاي ارزيابي  -۱۸-۱

 هاي نقدينگي؛ بررسي تطابق منابع واقعي در معرض ريسک نقدينگي با شاخص -۱۸-۲

 ؛)هاي نقدينگي شاخص(ها  بيني مدل کنترل ادواري نتايج واقعي با نتايج حاصل از پيش -۱۸-۳

 ها؛ متناظر با آن يبا توجه به ريسک نقدينگ يهاي نقد از اجزاي جريان برآورد مستمر هر يک -۱۸-۴

 و اجراي آزمون بحران و تحليل نتايج آن؛ يطراح -۱۸-۵

 ؛يريسک نقدينگگيري  اندازههاي  تهيه منظم گزارش -۱۸-۶

 .مديريت ريسک يبه واحد اجراي گزارش ادواري نتايج بررسي موارد فوق -۱۸-۷

 
 يمقررات داخل: فصل ششم

را که حداقل بايد شـامل   يمديريت ريسک نقدينگ يموظف است، مقررات داخلمؤسسه اعتباري  -١٩ ماده

مقررات مذکور بايد بـه طـور مـنظم مـورد     . ت مديره برساندأموارد ذيل باشد، تدوين و به تصويب هي

 .قرار گيرد يبازنگر



 ۷

 ياطالعات يها جريان و ها کارا و مؤثر شامل تعيين حدود اختيارات، مسئوليت يساختار سازمان -١-١٩

 ؛يبه منظور استقرار راهبرد مديريت ريسک نقدينگ

و  يمسئول مـديريت ريسـک نقـدينگ    يمناسب جهت هماهنگي مؤثر بين واحدها يها روش -٢-١٩

 ؛يارايه دهنده اطالعات با اهميت، به منظور مديريت ريسک نقدينگ يواحدها

ظم بـه هيـأت   موقع در فواصل زماني من الزاماتي براي ارايه اطالعات کمي و کيفي مناسب و به -٣-١٩

مديريت ارشد  ،)در صورت وجود(بدهي  -از قبيل کميته مديريت داراييربط  هاي ذي کميته مديره،

 ؛کارکنان مرتبط و ساير

هر يـک  مجموع ارزها و  ،براي پول رايج کشور يو پايش ريسک نقدينگ يگير اندازه يها رويه -٤-١٩

 ؛به تفکيک مهم ياز ارزها

 ؛نقدينگي حدود مقرر ازتخطي در موارد  ياصالح يها رويه -٥-١٩

 به طور منظم ) يبحرانشرايط ( و جايگزين) شرايط عادي(بازنگري سناريوهاي اصلي الزامات  -٦-١٩

 ؛يطاشر ييرمتناسب با تغ يا

 ؛يمنظور حصول اطمينان از عملکرد صحيح مديريت ريسک نقدينگ به يسازوکار کنترل -٧-١٩

 

 اطالعاتي امانهس: فصل هفتم

ـ  ،ينقـدينگ  وضـعيت ، پايش و کنترل يگيراندازه ظورموظف است به من يمؤسسه اعتبار -٢٠ ماده  امانهس

 :ذيل را ايجاد نمايد هاي با ويژگي جامع ياطالعات

 ؛مشخصر دامنه زماني روند ريسک نقدينگي د يگيري و بررسارائه اطالعات جهت اندازه -١-٢٠

و  کشور، مجموع ارزها رايجگيري ريسک نقدينگي برحسب پول ارائه اطالعات به منظور اندازه -٢-٢٠

 ؛هر يک از ارزهاي مهم به تفکيک

بـا حـدود    هاي ريسک نقدينگي جهـت مقايسـه   محاسبه مقادير شاخص يتهيه اطالعات برا -٣-٢٠

 ؛بانک مرکزي مقرر

 ؛هبا سناريوي مربوط شده محقق  نقدينگيوضعيت  مقايسهتهيه اطالعات به منظور  -٤-٢٠

توسـط   عيين شـده حدود ت با شده محقق نقدينگي  هاي شاخص مقايسهارائه اطالعات جهت  -٥-٢٠

 ؛مؤسسه اعتباري

 ؛ينقدينگي مؤسسه اعتباروضعيت ارزيابي روند تهيه اطالعات جهت  -٦-٢٠



 ۸

گذاران عمده به طور  ها به طور عام و در مورد سپرده ارايه اطالعات در خصوص ساختار بدهي -٧-٢٠

 ؛خاص

 هاي نقدي ورودي و خروجي؛ اطالعات جهت ارزيابي جريان تهيه -٨-٢٠

 .هاي نقد با کيفيت داراييمقادير مورد نياز اسبه ارائه اطالعات به منظور مح -٩-٢٠

 

  گيري و پايش خالص جريان نقدياندازه: فصل هشتم

گيـري و پـايش خـالص    هاي متناسب براي انـدازه ها و رويهروش موظف است يمؤسسه اعتبار -٢١ ماده

 :نمايد که حداقل موارد ذيل را تأمين نمايد اتخاذاي  به گونهرا  جريان نقدي

 آوري نمايد؛ضروري براي مديريت ريسک نقدينگي را جمعتمام اطالعات  -١-٢١

 ؛نمايدها را تدوين ها و بدهيدارايي يسررسيد پلکانواقعي و برآوردي  جدول و تقويم -٢-٢١

 ناشي از اقالم زير خط ترازنامه را پيش بيني و ارزيابي نمايد؛ يهاي نقدي احتمال جريان -٣-٢١

 مقايسه نمايد؛ گيري ورا اندازه هاي نقدي ورودي و خروجي جريان -٤-٢١

 .روز آينده پايش نمايد سي براينقدي را به طور روزانه،  خالص جريان -٥-٢١

سررسـيد  بـر اسـاس    راخـود   هـاي  دارايي ستندات کافي،بر ممبتني   ياعتبارچه مؤسسه  چنان -٢٢ ماده

در  هـا را   بـرآوردي آن  ارزش ديبانمايد،  يبند طبقهاست  يسررسيد واقع تر از ها که کوتاه آن يبرآورد

   .نمايداعمال  ينقد يها انيبه خالص جرمحاس

تر از سررسيد  مدت بلند يهاي خود را بر اساس سررسيد برآورد بدهي يچه مؤسسه اعتبار چنان -٢٣ ماده

 .داشته باشدمزبور  يها يد بدهيبرآورد سررس يبرا يکافد مستندات يبانمايد،  يبند طبقه يواقع

 

 نقدينگيريسک سناريوهاي : همنفصل 

بـراي  را  سـناريوي اصـلي  به منظور مديريت ريسـک نقـدينگي،   است وظف م اعتباريمؤسسه  -۲۴ ماده

نموده و به تصويب هيـأت  بحران نقدينگي طراحي  شرايطبراي  را عادي و سناريوي جايگزين  شرايط

 .مديره برساند

دهنده وضعيتي باشد که مؤسسه اعتبـاري   اي طراحي گردد تا نشان سناريوي اصلي بايد به گونه -۲۵ ماده

عـادي   يهـا  قصد يا نيازي در خصوص کاهش يا محدود نمودن قابل مالحظه فعاليـت گونه  بدون هيچ

هاي قـانوني،   خود، در يک نظام پايدار، با توجه به مقتضيات محيطي از جمله شرايط بازار و محدوديت



 ۹

ـ  هاي نقد با کيفيت دارايينظارتي و عملياتي موجود در ارتباط با نقل و انتقال  ه ، تـدابير الزم را در زمين

 .دمديريت نقدينگي به صورت روزانه اتخاذ و ِاعمال نماي

مورد  ورودي و خروجي هاي نقد منظور مديريت جريانکارهاي اجرايي به  هبايد را اصليسناريوي  -۲۶ ماده

 .ددشامل گر باشد را هاي عادي  انتظار طي دوره حداقل سي روزه آتي که ناشي از فعاليت

گردد تا مؤسسه اعتباري را قادر سازد؛ بـا توجـه بـه     اي طراحي سناريوي جايگزين بايد به گونه -۲۷ ماده

ارزيـابي دقيـق از گسـتره     و گذشـته ، استفاده از تجربيات ها يو بده ها دارايي  ساختار زماني و ترکيب

ها برآورد صـحيحي از نقـدينگي    کارهاي مناسبي تدوين و براي عملياتي نمودن آن ، راهبحران احتمالي

 .عمل آوردمورد نياز به 

هاي نقد ورودي و خروجي مورد انتظار در  سه اعتباري موظف است به منظور مديريت جريانمؤس -۲۸ ماده

بينـي نمايـد    پيش  نحويبه  کارهاي اجرايي را راه, هاي بحراني، در طراحی سناريوي جايگزين وضعيت

 .که از نقدينگي کافي جهت انجام عمليات خود براي حداقل سي روز آتي برخوردار باشد

در طراحي و تدوين سناريوهاي اصلي و جايگزين بايـد حـداقل مـوارد زيـر را      ريمؤسسه اعتبا -۲۹ ماده

 :مدنظر قرار دهد

هاي نقدي ورودي و خروجـي بـا در    هاي اجرايي مناسب جهت ايجاد موازنه بين جريان روش -۲۹-۱

 نظر گرفتن حداقل مانده وجوه نقد مورد نياز؛

ناشـي   دوره زماني سي روزه آتيحداقل ورودي و خروجي براي هاي نقد  جريانبرآورد منطقي  -۲۹-۲

کـه نشـانگر    به نحوي ؛ر احتمالي ريسک شهرتاثآ اقالم زيرخط ترازنامه و ،ها ها، بدهي از دارايي

هاي سررسيدشده که مؤسسه اعتباري تمايل و توانـايي تمديـد    ميزان و تغييرات احتمالي دارايي

 ها را دارد نيز باشد؛ آن

احتياطي به منظور  منابعها و  اي از محدوديت ل مجموعهابزارهاي کاهنده ريسک نقدينگي شام -۲۹-۳

 پذيري مالي و دسترسي به منابع تأمين مالي متنوع؛ افزايش انعطاف

 در زمان بحران؛ويژه  شده به وثيقهاي ت دارايي آزاد و هاي هاي دارايي ترکيب و ويژگي -۲۹-۴

سناريوها با توجه به شرايط درون و برون سـازماني و در   اصليارزيابي مستمر روايي فروض  -۲۹-۵

 ربط به نحو مقتضي؛ صورت نياز تعديل و اصالح سناريوهاي ذي

اي مبتني برسناريوهاي به  متناسب را به صورت دوره بحران مؤسسه اعتباري موظف است آزمون -۳۰ ماده

 .روزشده اجرا نمايد



 ۱۰

 احتياطي برنامه: مدهفصل 

 جريانـات غيرمنتظره و با اهميت در   عدم تطابقه منظور مقابله با مؤسسه اعتباري موظف است ب -۳۱ ماده

 هـاي احتيـاطي   برنامـه با توجه به نتايج آزمون بحران و ساير شـرايط،  خود در شرايط بحراني،  ينقد

 :برنامه مزبور بايد حداقل شامل موارد زير باشد. تدوين و به تصويب هيأت مديره برساندمناسب را 

ربـط در خصـوص    ها، وظايف و اختيارات تمامي واحـدها و پرسـنل ذي   تتعيين حدود مسئولي -۳۱-۱

 سازي برنامه احتياطي؛ ايفاي صحيح نقش خود در وضعيت بحراني جهت پياده

و نحـوه   بندي منابع مـذکور  اولويت ،س مؤسسه اعتباريتعيين ميزان منابع احتياطي در دستر -۳۱-۲

 ؛تبديل به نقد نمودن منابع احتياطي

بـانکي و   استقراض از طريق بازار بين ها، مين مالي از جمله؛ فروش داراييهاي تأ تعيين روش -۳۱-۳

 ؛متناسب با شرايط بحران ،دار هاي مدت ايجاد تغيير در ترکيب سپرده

اي به منظور حصول اطمينان از عدم وجود موانع غيرمنتظره در تأمين  هاي دوره بررسيانجام  -۳۱-۴

جهت تأمين منابع احتياطي جايگزين در صورت وجود به موقع منابع احتياطي و اتخاذ تدابير الزم 

 ؛هرگونه مانع

هـاي   هاي مناسب جهت برقراري ارتباط با جامعه از طريق رسانه ها و روش سازي برنامه پياده -۳۱-۵

کمـک بـه ايجـاد     و جلوگيري از بروز و گسترش شـايعات  ،گروهي به منظور حفظ حسن شهرت

بندي اعتباردهندگان، تسهيالت گيرندگان و  لويتاوهمچنين ثبات نسبي براي مؤسسه اعتباري و 

ها به منظور حفظ روابط مؤسسه اعتباري بـا مشـتريان    ساير مشتريان بر اساس درجه اهميت آن

 .تأثيرگذار هاي تجاري طرف عمده و

ارزيـابي و  اي مـورد   صـورت دوره بـه  هاي احتياطي خود را  مؤسسه اعتباري موظف است برنامه -۳۲ ماده

 .ها ِاعمال نمايد تغييرات و تعديالت الزم را در آن عنداللزومو بازنگري قرار داده 

 

 مديريت دسترسي به بازار: ازدهميفصل 

ثبات و تنوع بخشي به منابع تـأمين وجـوه،    مؤسسه اعتباري موظف است به منظور دستيابي به -۳۳ ماده

 :موارد زير را رعايت نمايدحداقل 

کنندگان منابع مالي و ارزيابي  ير تأمينگذاران و سا جذب و حفظ طيف وسيعي از انواع سپرده -۳۳-۱

 ها؛ رفتار آن



 ۱۱

 اندازهبررسي ميزان قابليت اتکا به هر يک از منابع تأمين وجوه و اجتناب از اطمينان بيش از  -۳۳-۲

 ؛به هر منبع واحد

ارزيابي مستمر سهولت دسترسي به بازار، متناسب با ترکيب منابع احتياطي خود بـه منظـور    -۳۳-۳

بـا  سـاير منـابع   به موقع ها و تأمين  به موقع و با قيمت مناسب داراييحصول اطمينان از فروش 

 در مواقع لزوم؛ممکن حداقل هزينه 

هـاي   جريانمحاسبه در در نظر گرفتن نوسانات فصلي بازار در محيط اقتصادي محل فعاليت  -۳۳-۴

 ورودي وخروجي وجوه نقد؛

مـوارد زيـر را    حـداقل ، )۳۳(عالوه بر رعايت موارد موضوع مـاده   مکلف استمؤسسه اعتباري  -۳۴ ماده

 :نظر قرار دهد مّد حسب شرايط و مقتضيات

 ها به اوراق بهادار اسالمي؛ هاي تبديل دارايي استفاده از روش -۳۴-۱

 دولت؛با تضمين ها و اوراق بهادار  نگهداري وجه نقد نزد ساير بانک -۳۴-۲

 گـذاران جهـت ممانعـت از خـروج آنـي      ها به منظور اطمينان بخشي به سـپرده  سپرده بيمه -۳۴-۳

 ها از مؤسسه اعتباري؛ سپرده

  .دسترسي به خطوط اعتباري بانک مرکزي در مواقع اضطراري و غيرمنتظره -۳۴-۴

 

 نقدينگي هاي نسبت: زدهمدوا فصل

بوده و به صورت روزانه درصد  ۱۰۰ معادل مؤسسه اعتباري بايد حداقلنقدينگي پوشش نسبت  -۳۵ ماده

 .محاسبه گردد دوره زماني سي روزه آتيبراي 

 درصد ۶۰حداقل معادل  ،الزاماتاالجرا شدن اين  ت موضوع اين ماده در اولين سال الزمنسب :۱تبصره

 .يابد درصد افزايش ميواحد  ۱۰بوده و پس از آن تا رسيدن به حد مقرر، ساالنه به ميزان 

ـ  اين ماده موضوعحدود  مکلف استسسه اعتباري ؤم: ۲تبصره رعايـت   يرا در شرايط عادي و بحران

  .نمايد

ضرب مانـده   حاصلاز طريق موضوع نسبت پوشش نقدينگي  هاي نقد با کيفيت داراييدي موجو -۳۶ ماده

 .گردد ه ميبمحاس مربوطضريب نقدشوندگي در  ها دارايياقالم مختلف 

 :گردد به دو گروه سطح يک و سطح دو به شرح ذيل تقسيم مي هاي نقد با کيفيت دارايي -۳۷ ماده

 :درصد ۱۰۰وندگي با ضريب نقدش سطح يک هاي نقد با کيفيت دارايي -۳۷-۱



 ۱۲

  اسکناس و نقود؛ -

 هاي قابل برداشت نزد بانک مرکزي؛ سپرده -

 ؛دولت و يا بانک مرکزيتوسط شده  منتشره يا تضمينالمعامله  سريعاوراق بهادار  -

المللـي، صـندوق    توسط بانـک تسـويه بـين    شده منتشره يا تضمين المعامله سريع اوراق بهادار -

 پا؛المللي پول و بانک مرکزي ارو بين

و  نهادهـا  ،هاي مرکـزي  ها، بانک توسط دولت شده منتشره يا تضمين المعامله سريع اوراق بهادار -

اي چندجانبـه مشـمول ضـريب     هـاي توسـعه   بانکو  عمومي غيردولتي ساير کشورها مؤسسات

مؤسسات  سرمايهسرمايه نظارتي و کفايت ضوابط ناظر بر با ريسک اعتباري صفر درصد مطابق 

 .اعتباري

 :سطح دو هاي نقد با کيفيت راييدا -۳۷-۲

 درصد ۸۵با ضريب نقدشوندگي  نوع اول -هاي سطح دو  دارايي -١-٢-٣٧

 ـ  ۵۰منتشـره توسـط    )به استثناي سـهام عـادي  ( المعامله اوراق بهادار سريع رکت ش

 هاي مالي؛ اعتباري و نهادبه استثناي مؤسسات  و اوراق بهادار بورس تر فعال

 عمومي غيردولتي؛ و مؤسسات مله منتشره نهادهاالمعا اوراق بهادار سريع 

  و هاي مرکزي ها، بانک دولتشده توسط  تضمين منتشره يا المعامله سريعاوراق بهادار 

مشـمول   جانبـه  اي چنـد  هاي توسعه و بانک ساير کشورها نهادهاي عمومي غيردولتي

ايـت  ناظر بر سـرمايه نظـارتي و کف  مطابق ضوابط  درصد ۲۰ضريب ريسک اعتباري 

  ؛سرمايه مؤسسات اعتباري

 سي روز گذشتهدر مقطع محاسبه، نسبت به قيمت  موضوع اين بندکاهش قيمت اوراق بهادار  :تبصره

 .درصد باشد ۱۰تر از  نبايد بيش

  نوع دوم -هاي سطح دو  دارايي -٢-٢-٣٧

  ـ منتشـره سـاير مؤسسـات اعتبـاري     المعامله  سريعاوراق بهادار پشـتوانه کـاال و    اب

 درصـد  ۷۵ نقدشـوندگي با ضـريب  رهني مسکن  صکوک از جمله فيزيکيهاي  اييدار

در مقطع محاسبه، نسبت به قيمت سي روز  آن حداکثر کاهش قيمت مشروط به آن که

 ؛نباشد درصد ۲۰ بيش ازگذشته 



 ۱۳

 بورس اوراق بهادار بـه اسـتثناي سـهام مؤسسـات      تر فعال شرکت ۵۰ سهام عادي

درصد، مشروط به آن کـه حـداکثر    ۵۰ضريب نقدشوندگي  با هاي مالي اعتباري و نهاد

 ۴۰بـيش از  در مقطع محاسبه، نسبت بـه قيمـت سـي روز گذشـته     کاهش قيمت آن 

 درصد نباشد؛

 هـاي   منتشـره سـاير شـرکت   ) به استثناي سهام عـادي (المعامله  اوراق بهادار سريع

عتبـاري و   اوراق بهـادار بـه اسـتثناي مؤسسـات ا     و بـورس سازمان شده در  پذيرفته

درصد، مشروط بـه آن کـه حـداکثر کـاهش      ۵۰هاي مالي با ضريب نقدشوندگي  نهاد

 درصد نباشد؛ ۲۰بيش از در مقطع محاسبه، نسبت به قيمت سي روز گذشته قيمت آن 

 هاي مرکـزي،   ها، بانک شده توسط دولت المعامله منتشره يا تضمين اوراق بهادار سريع

اي چنـد جانبـه    هاي توسعه ي ساير کشورها و بانکنهادها و مؤسسات عمومي غيردولت

درصد مطابق ضوابط  ۱۰۰درصد و حداکثر  ۲۰مشمول ضريب ريسک اعتباري بيش از 

 ۵۰با ضريب نقدشوندگي  ناظر بر سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري

 .درصد

در چـارچوب  مـاده کـه    در محاسبه نسبت پوشش نقدينگي، صرفاً اوراق بهادار موضوع ايـن  :تبصره

 . گردد خريداري شده است، منظور مي گذاري مؤسسات اعتباري سرمايهدستورالعمل 

دوره زمـاني سـي    طـي هاي نقد ورودي و خروجي  تفاوت جريانجريانات نقدي خروجي  خالص -۳۸ ماده

 ۷۵جريانات نقـدي ورودي نبايـد بـيش از    ، باشد که در محاسبه نسبت پوشش نقدينگي مي روزه آتي

 .ريان نقدي خروجي لحاظ گردددرصد ج

هـاي نقـدي خروجـي     درصد جريـان  ۲۵موظف است همواره حداقل به ميزان  مؤسسه اعتباري -۳۹ ماده

 .نگهداري نمايد هاي نقد با کيفيت دارايي

درصـد   ۱۵االجرا شدن اين الزامات، حـداقل معـادل    موضوع اين ماده در اولين سال الزمحد  :تبصره

درصـد   ۵/۲، ساالنه به ميزان درصد ۲۵س از آن تا رسيدن به حد بوده و پهاي نقدي خروجي  جريان

 .يابد افزايش مي

محاسـبه   زيربه شرح ها  از حاصل ضرب اقالم زير در احتمال برداشت آن جريان نقدي خروجي -۴۰ ماده

 :گردد مي



 ۱۴

به اسـتثناي اشـخاص موضـوع     اشخاصدار  مدت  گذاري سرمايهو  الحسنه قرضهاي  سپرده -۴۰-۱

تـا سـقف تضـمين صـندوق ضـمانت       سـي روز  حداکثربا سررسيد  ،)۵-۴۰(و  )۴-۴۰( هايبند

 ؛درصد ۵ برداشتبا احتمال  ،ها سپرده

بـا سررسـيد    حقيقـي  اشـخاص  دار مدت  گذاري و سرمايه انداز پس الحسنه قرضهاي  سپرده -۴۰-۲

 درصد؛ ۱۰ برداشتبا احتمال  ،ها سقف تضمين صندوق ضمانت سپرده مازاد بر ،سي روز حداکثر

ـ  به استثناي اشخاص موضوع بند اشخاص جاريالحسنه  قرضهاي  سپرده -۴۰-۳ و ) ۴-۴۰(اي هــ

 ۲۵ برداشـت ها با احتمال  مازاد بر سقف تضمين صندوق ضمانت سپردهفاقد تضمين يا  ،)۴۰-۵(

 ؛درصد

 حـداقل  داراي غيرمـالي  اشخاص حقوقي دار مدت  گذاري و سرمايه الحسنه هاي قرض سپرده -۴۰-۴

ها با احتمـال   روز تا سقف تضمين صندوق ضمانت سپرده سي ثرحداکبا سررسيد  صد نفر پرسنل

 ۴۰ برداشـت بـا احتمـال    ،ها مازاد بر سقف تضمين صندوق ضمانت سپردهدرصد و  ۲۰ برداشت

 ؛درصد

از   و ساير منابع تأمين مالي بـدون وثيقـه  دار  مدت  گذاري الحسنه و سرمايه هاي قرض سپرده  -۴۰-۵

 برداشتسي روز با احتمال  حداکثرغيردولتي با سررسيد  نهادهاي عموميمرکزي و   دولت، بانک

 درصد؛ ۴۰

از   دار و ساير منابع تأمين مالي بـدون وثيقـه   مدت  گذاري الحسنه و سرمايه هاي قرض سپرده -۴۰-۶

ر ياي چندجانبه و نهادهـاي عمـومي غيردولتـي سـا     هاي توسعه مرکزي، بانک  های ها، بانک دولت

 ؛درصد ۴۰ برداشتز با احتمال کشورها با سررسيد حداکثر سي رو

سـاير اشـخاص حقـوقي بـا      دار مـدت   گـذاري  و سرمايه انداز پس الحسنه هاي قرض سپرده -۴۰-۷

بـا   ،هـا  مازاد بر سقف تضمين صندوق ضمانت سـپرده فاقد تضمين يا سي روز،  حداکثرسررسيد 

 درصد؛ ۱۰۰ برداشتاحتمال 

 درصد؛ ۲ي روز با احتمال برداشت با سررسيد بيش از س دار مدت  گذاري سرمايه هاي سپرده -۴۰-۸

 صفر درصد؛ برداشتبا احتمال اي  از بانک مرکزي با پوشش وثيقه تأمين مالي -۴۰-۹

 و سـاير  اي چندجانبـه، نهادهـاي عمـومي غيردولتـي     هاي توسعه تأمين مالي از دولت، بانک -۴۰-۱۰

صفر  تبرداشهاي نقد با کيفيت سطح يک با احتمال  اي دارايي هاي تجاري با پوشش وثيقه طرف



 ۱۵

 ۱۵ برداشـت نوع اول با احتمـال   -هاي نقد با کيفيت سطح دو اي دارايي درصد و با پوشش وثيقه

 ؛درصد

هـاي   المعامله مـذکور در دارايـي   رهني مسکن سريع صکوکاي  تأمين مالي با پوشش وثيقه -۴۰-۱۱

 درصد؛ ۲۵ برداشتنوع دوم، با احتمال  -سطح دو

دجانبه و نهادهاي عمومي غيردولتي با پوشـش  اي چن هاي توسعه تأمين مالي از دولت، بانک -۴۰-۱۲

 ۲۵ برداشـت نوع اول با احتمال  -هاي نقد با کيفيت سطح يک و سطح دو اي غير از دارايي وثيقه

 درصد؛

غير  نوع دوم -هاي سطح دو اي دارايي با پوشش وثيقههاي تجاري  طرف ساير از تأمين مالي -۴۰-۱۳

 درصد؛ ۵۰ داشتبربا احتمال  المعامله سريع رهني مسکن صکوکاز 

 ۱۰۰ برداشـت ، بـا احتمـال    ش سـاير وثـايق  با پوشهاي تجاري  از ساير طرفتأمين مالي  -۴۰-۱۴

 ؛درصد

با سررسيد طي سي روز آتـي بـا احتمـال     تأمين مالي از طريق صکوک و ساير اوراق بهادار -۴۰-۱۵

 درصد؛ ۱۰۰ برداشت

ـ     آماده برداشت و غيرقابل فسخ شده تسهيالت تعهد -۴۰-۱۶ اب ويـژه  نظيـر کـارت اعتبـاري و حس

صـد   داراي کمتـر از غيرمالي اشخاص حقوقي و  اشخاص حقيقيبراي تأمين سرمايه در گردش 

 درصد؛ ۵۰با احتمال برداشت نفر پرسنل 

نهادهـاي   ،دولت، بانـک مرکـزي   برايشده غيرقابل فسخ و آماده برداشت  تسهيالت تعهد -۴۰-۱۷

با احتمـال برداشـت   ل غيرمالي داراي حداقل صد نفر پرسناشخاص حقوقي  وعمومي غيردولتي 

 ؛درصد ۱۰

 ،هـاي مرکـزي   هـا، بانـک   دولـت بـرای  شده غيرقابل فسخ و آماده برداشت  تسهيالت تعهد -۴۰-۱۸

 ۱۰و نهادهاي عمومي غيردولتي ساير کشورها با احتمال برداشت اي چندجانبه  هاي توسعه بانک

 درصد؛

بـا احتمـال   شده غيرقابل فسخ و آماده برداشت بـراي مؤسسـات اعتبـاري     تسهيالت تعهد -۴۰-۱۹

 ؛ددرص ۱۰۰برداشت 

مالي با احتمال برداشـت   نهادهايشده غيرقابل فسخ و آماده برداشت براي  تسهيالت تعهد -۴۰-۲۰

 درصد؛ ۱۰۰



 ۱۶

غيرقابل فسخ و آماده برداشت براي ساير اشخاص حقوقي بـا احتمـال    شده تسهيالت تعهد -۴۰-۲۱

 ؛درصد ۱۰۰برداشت 

 ۱۰ير تضـامين بـا احتمـال برداشـت     و سـا  اسنادي اتها، اعتبار نامه تعهدات بابت ضمانت -۴۰-۲۲

 ؛درصد

 .درصد ۱۰۰ساير جريانات نقدي خروجي با احتمال برداشت  -۴۰-۲۳

هـاي   و سپرده) ۳-۴۰(الحسنه جاري مؤسسات اعتباري نزد يکديگر مشمول بند  سپرده قرض: تبصره

 )۶-۴۰(دار مؤسسات اعتباري نزد يکديگر مشمول بنـد   گذاري مدت انداز و سرمايه الحسنه پس قرض

 .باشد اين ماده مي

هـا بـه شـرح ذيـل محاسـبه       از حاصل ضرب اقالم زير در احتمال ورود آن يورودجريان نقدي  -۴۱ ماده

 :گردد مي

ـ  نهادهاي مـالي  مرکزي و  بانکجريانات نقدي ورودي مورد انتظار از  -۴۱-۱ هـای   ن، بانـک يو همچن

 درصد؛ ۱۰۰ با احتمال ورودر کشورها يسا نهادهاي مالي مرکزي و

ايجاد تعهدات /ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت جريانات نقدي -۴۱-۲

 درصد؛ ۱۰۰هاي سطح يک با احتمال ورود  با وثيقه از نوع دارايي

ايجاد تعهدات /جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت -۴۱-۳

 درصد؛ ۸۵احتمال ورود هاي سطح دو نوع اول با  با وثيقه از نوع دارايي

ايجاد تعهدات /جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت -۴۱-۴

هاي سطح دو  درصد و از نوع ساير دارايي ۷۵با وثيقه از نوع صکوک رهني مسکن با احتمال ورود 

 درصد؛ ۵۰نوع دوم با احتمال ورود 

ايجاد تعهدات /ابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالتجريانات نقدي ورودي مورد انتظار از ب -۴۱-۵

 درصد؛ ۲۵ها با احتمال ورود  با وثيقه از نوع ساير دارايي

بـا  اشخاص حقيقي و اشخاص حقـوقي غيرمـالي   جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از  ساير -۴۱-۶

 ؛درصد ۵۰احتمال ورود 

 .ل ورود صفر درصدبا احتمااعتباري جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از مؤسسات  -۴۱-۷



 ۱۷

ورودي، خروجي و شکاف نقدينگي قراردادهـاي   نقديهاي  جرياناست  مؤسسه اعتباري موظف -۴۲ ماده

ماهـه و   ماهـه، نـه   شـش ماهـه،   هاي زماني هفت روز آتي، ماهانه، سه ها در بازه موجود که سررسيد آن

 .گيرد را محاسبه نمايد ساالنه قرار مي

خـود را   مالي منابععمده کننده  تأمينتجاري   فطريکصد فهرست است کلف مؤسسه اعتباري م -۴۳ ماده

از  هـر يـک  منـابع  بـر اسـاس    مؤسسه اعتبـاري هاي  ها به مجموع بدهي آن به تفکيک مبلغ و نسبت

 .نمايدمحاسبه ها  و مجموع آنتجاري   هاي طرف

بـه  نامه تسـهيالت و تعهـدات کـالن     موضوع آئينواحد  نفع منابع تأمين شده از اشخاص ذي: تبصره

 .عمده لحاظ خواهد شد تجاري  طرفوان يک عن

ها، محصوالت و  اعم از انواع سپردهمالي خود تأمين فهرست منابع است کلف مؤسسه اعتباري م -۴۴ ماده

 مؤسسـه اعتبـاري  هـاي   ها به مجموع بدهي مبلغ و نسبت آنساير ابزارهاي تأمين مالي را به تفکيک 

 .نمايدمحاسبه 

 

 رزهاي مهمانقدينگي ريسک مديريت : همسيزدفصل 

حجـم مبـادالت، نـوع و    ا توجه به ب نقدينگي،سک يرمديريت در مؤسسه اعتباري موظف است  -٤٥ ماده

و کنترل نقـدينگي   پايشگيري،  براي اندازه مناسب يها رويه، مترقبهو شرايط غير ها پيچيدگي فعاليت

  .دين نمايتدورا  مهمهريک از ارزهاي 

ـ بـه تفک  مهم ياز ارزها يک ره را برايمقرر  حدودمؤسسه اعتباري موظف است  -٤٦ ماده  مجمـوع ک و ي

 .محاسبه نمايدارزها 

هاي مربوط به هر يک از ارزهـاي مهـم    ها و بدهي داراييفهرست کلف است مؤسسه اعتباري م -٤٧ ماده

 .نمايدخود را به تفکيک تهيه 

 گري گزارش :اردهمهچفصل 

، )۳۵(نسبت پوشش نقدينگي و شکاف نقـدينگي، موضـوع مـواد    است  کلّفمؤسسه اعتباري م -۴۸ ماده

 .نمايد به بانک مرکزي گزارشقبل  تا بيستم ماهمربوط به هر ماه را حداکثر  )۴۶(و ) ۴۲(

مربـوط بـه هـر مـاه را      )۴۷(و ) ۴۴(، )۴۳(اطالعات موضوع مواد است  کلّفمؤسسه اعتباري م -۴۹ ماده

 .نمايد به بانک مرکزي گزارش تا دهم ماه بعدحداکثر 



 ۱۸

گـري منـدرج در ايـن     ود مقرر و مقاطع گزارشتواند حسب ضرورت، ارقام، حد بانک مرکزي مي -۵۰ ماده

  .و اطالعات تکميلي را دريافت نمايد هادنظر قرار د را مورد تجديد الزامات

 

 ضمانت اجرا :همپانزدفصل 

 قانون پولي و)  ٤٤(  ههاي انتظامي موضوع ماد موجب اعمال مجازات ،الزاماتتخلف از مفاد اين  -۵۱ ماده

  .شود ميربط  ذيو ساير قوانين و مقررات بانکي کشور 

ين جلسه يکهزار و دويست و سي و نهمدر  تبصره )۸(ماده و  )۵۱(حداقل الزامات مديريت ريسک نقدينگي در 

از تـاريخ ابـالغ آن الزم االجـراء    شش ماه پـس  شوراي پول و اعتبار رسيد و به تصويب  ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ مورخ

 .باشد مي

 




