ماده -7بخش ریسک نقدینگی
 -7-1سیاستها و خط مشیهای مدیریت ریسک نقدینگی
مهمترین نکته در بخش سیاستها و خط مشیها ،تطابق و همسویی بین استراتژیها و برنامههای مدیریت ریسک نقدینگی
میباشد .در بانک ملت برنامههای کوتاهمدت ریسک نقدینگی با توجه به برنامههای بلند مدت ریسک نقدینگی طراحی میشود
و از سوی دیگر برنامههای مدیریت ریسک نقدینگی از استراتژیها نشات میگیرند .مهمترین سیاستها و برنامههای مدیریت
ریسک نقدینگی عبارتند از:
برنامههای مدیریت ریسک نقدینگی :بانک ملت دارای برنامههای منسجمی جهت مدیریت ریسک نقدینگی میباشد .مهمترین
برنامههای مدیریت ریسک نقدینگی عبارتند از:


سند اشتهای ریسک نقدینگی :در سند مذکور سطح وجوه نقد و معادل نقد بانک در دو بخش داراییهای نقد
سریع و سایر داراییهای نقد تعیین میگردد .هر یک از دو بخش مذکور دارای ترکیباتی از داراییهای نقد هستند
که در سند اشتهای ریسک نقدینگی به تفکیک ،سطح مورد نیاز نقدینگی بانک در هر یک از دو بخش مذکور معین
میگردد.



برنامه عملیاتی :در برنامه عملیاتی بانک ،شاخصهای مختلف مدیریت ریسک نقدینگی از سطح شعب تا سطح کل
بانک قرار داده شده و شاخصهای مذکور به صورت مستمر پایش و مدیریت میشود .به عبارت دیگر در برنامه
عملیاتی ،مدیریت ریسک نقدینگی از سطح شعب تا سطح کل بانک به صورت یکپارچه مدیریت میشود.



بودجهبندی :مدیریت ریسک نقدینگی در تدوین بودجه ساالنه بانک مورد توجه قرار میگیرد.



سیاستهای مرتبط :در سیاستهای اعتباری مصارف بانک متناسب با نقدینگی بانک طراحی میگردد.

سایر برنامهها :برنامههای متعددی به منظور مدیریت ریسک نقدینگی بانک در دستور کار کمیته دارایی و بدهی ،کمیته عالی
مدیریت ریسک و سایر واحدهای بانک قرار میگیرد.
سیاستهای اعتباری بانک :با توجه به اینکه ریسک نقدینگی در بسیاری از مواقع تابع ریسک اعتباری میباشد ،بانک ملت
سیاستهای مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری را یکپارچه نموده است .سیاستهای اعتباری بانک ملت با توجه به وضعیت
اقتصادی طوری تعیین میگردد که درجه ریسک نکول مشتری کاهش یابد .همچنین در سیاستهای اعتباری مصارف بانک
متناسب با نقدینگی بانک طراحی میشوند.

 -6-2واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی
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بخشنامه شماره  96/251081مورخ  1396/08/09بانک مرکزی ،بر لزوم ایجاد ساختار استاندارد مدیریت ریسک نقدینگی
تا کید نموده است .کمیته فرعی مدیریت ریسک نقدینگی در ذیل کمیته مدیریت ریسک ایجاد شده است .مصوبات کمیته
فرعی مدیریت ریسک نقدینگی در صورت تصویب کمیته ریسک ( به علت نقش ارتباطی ریسکها) قابل اجرا خواهد بود .اعضا
و وظایف کمیته مطابق با بخشنامه بانک مرکزی طراحی شده است .از سوی دیگر با توجه به لزوم محاسبه نسبت پوشش
نقدینگی در دستور العمل مذکور ،پایگاه داده و فرایند محاسبه در دو بخش ریال و ارز انجام شده و مطابق با بخشنامه در
اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد .در مدیریت ریسک ،ریسکها به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار میگیرد .واحد
مدیریت ریسک نقدینگی نیز به صورت تخصصی در ذیل مدیریت ریسک همانند سالهای گذشته فعالیت مینماید .واحدهای
مدیریت ریسک نقدینگی در بانک ملت در سه بخش "ریسک حاکمیت نقدینگی"" ،ساختار مدیریت ریسک نقدینگی" و
"مسئوالن ریسک نقدینگی" به شرح شکل  1آورده شده است:
شکل )1ساختار مدیریت ریسک نقدینگی در بانک ملت

مدیرعامل

ریسک حاکمیت نقدینگی

هیات مدیره
کمیته مدیریت ریسک
کمیته فرعی مدیریت ریسک نقدینگی

ساختار مدیریت ریسک نقدینگی
واحد مدیریت ریسک نقدینگی ،مدیریت
ریسک ،کمیته دارایی و بدهی و اداره کل
حسابداری مدیریت و سرمایه گذاری

مسئوالن ریسک نقدینگی

 -6-3ترکیب ،میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکزآن

تسهیالت و تعهدات :یکی دیگر از روشهای محاسبه ریسک نقدینگی ،محاسبه ریسک تمرکز میباشد .ریسک
نقدینگی از طریق شاخص هرفیندال -هریشمن بر روی طبقات مختلف سپردهها ،تسهیالت و تعهدات مورد محاسبه
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قرار می گیرد .تمرکز تعهدات به خصوص تعهدات ارزی برای بانک ملت بسیار اهمیت دارد .عالوه بر موارد مذکور سپرده
یکصد مشتری برتر مورد پایش مداوم قرار می گیرد.

 -6-4ترکیب ،میزان و سررسید تسهیالت و سایر دارائیها و به طور مشخص داراییهای با درجه نقد شوندگی باال
جدول ذیل نشاندهنده میزان و سررسید داراییهای بانک بر اساس تاریخی که احتمال میرود مطالبه و یا تسویه شوند
میباشد:
1398
مبلغ دفتری

کمتر از یک ماه

بین  1الی  3ماه

بین  3ماه الی  1سال

 1الی  5سال

باالتر از  5سال

بدون سررسید مشخص

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودی نقد

206,809,704

206,809,704

-

-

-

-

-

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری

داراییها
488,781,589

336,717,730

-

-

152,063,859

-

-

159,511,678

-

-

-

-

-

159,511,678

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

1,600,809,815

208,879,877

191,829,082

380,745,229

453,393,499

1,987,774

363,974,354

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

1,333,596,106

123,376,207

140,153,413

374,610,345

475,961,355

1,764,008

217,730,778

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

72,219,772

-

-

-

42,195,414

2,845,800

27,178,558

مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

28,204,209

-

-

-

19,905,157

-

8,299,052

سایر حساب های دریافتنی

44,280,934

-

-

-

-

-

44,280,934

داراییهای ثابت مشهود

188,959,890

-

-

-

-

-

188,959,890

داراییهای نامشهود

16,872,707

-

-

-

-

-

16,872,707

سپرده قانونی

253,360,236

5,384,657

119,982,635

2,176,120

122,563,535

-

3,253,289

سایر داراییها

30,212,719

-

-

-

-

-

30,212,719

جمع داراییها

4,423,619,358

881,168,175

451,965,130

757,531,694

1,266,082,818

6,597,582

1,060,273,959

مطالبات از دولت

 -6-5میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی
جدول ذیل نشاندهنده میزان ورودیها و تعهدات ریالی در دوره آتی میباشد:
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نوع اعتبار

1398

عملکرد سال

1399

برآورد سال

مانده در ابتدای سال

گشایش شده طی سال

مانده در پایان سال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

دیداری

48,989,261

3,220,467

52,209,728

مدتدار

0

0

0

جمع

48,989,261

3,220,467

52,209,728

دیداری

52,209,728

3,864,560

56,074,288

مدتدار

0

0

0

جمع

52,209,728

3,864,560

56,074,288

 -6-6میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی
جدول ذیل نشاندهنده میزان ورودیها و تعهدات ارزهای عمده در دوره آتی میباشد:
مانده در ابتدای سال
نوع ارز

مبلغ ارزی

معادل ریالی
میلیون ریال

گشایش (یا افزایش تعهد ) شده طی سال
مبلغ ارزی

معادل ریالی
میلیون ریال

واریز(ابطال) شده طی سال
مبلغ ارزی

مانده در پایان سال

اثر تغییرات نرخ طی دوره

معادل ریالی

معادل ریالی

میلیون ریال

میلیون ریال

مبلغ ارزی

معادل ریالی
میلیون ریال

دیداری
دالر آمریکا

عملکرد سال 1398

8,461,890

634,642

10,313

928

)(2,445,787

)(220,121

)(311,457

6,026,416

542,377

یورو

1,387,037,682

118,041,860

568,076,378

57,943,791

)(386,162,653

)(39,388,591

60,546,383

1,568,951,407

160,033,044

لیر ترکیه

269,299

8,018

632,818

9,138

)(269,299

)(3,889

6,369

632,818

9,138

ون کره جنوبی

532,799,686

35,351

16,234,659

1,216

)(395,058,563

)(29,579

6,972

153,975,782

11,529

ین ژاپن

23,307,187

15,711

179,872

155

)(3,646,434

)(3,146

)(1,585

19,840,625

17,116

درهم امارات

6,772,226

139,159

1,188,380

29,926

)(7,611,499

)(191,673

)(292,114

349,107

8,791

سایر اسعار

0

142,029,085

1,152,766,698

1,483,301

)(3,631,729,504

)(33,650,559

)(38,651,093

0

135,545,251

)(73,428,399

)(21,303,475

جمع

59,468,455

260,903,826

296,167,246

دیداری
دالر آمریکا

برآورد سال 1399

6,026,416

542,377

7,345

661

)(1,741,848

)(156,766

1,072,978

4,291,912

1,459,250

یورو

1,568,951,407

160,033,044

642,581,124

65,543,275

)(436,808,924

)(44,554,510

429,483,113

1,774,723,607

610,504,921

لیر ترکیه

632,818

9,138

1,487,039

21,473

)(632,817

)(9,138

297,408

1,487,040

318,881

ون کره جنوبی

153,975,782

11,529

4,691,715

67,748

)(114,169,458

)(8,563

11,013,265

44,498,039

11,083,979

ین ژاپن

19,840,625

17,116

153,119

132

)(3,104,087

)(2,678

4,171,745

16,889,657

4,186,316

درهم امارات

349,107

8,791

61,261

1,543

)(392,372

)(9,881

4,499

17,996

4,952

سایر اسعار

0

135,545,251

922,213,358

1,186,641

)(2,905,383,603

)(33,650,559

24,679,389

0

127,760,722

)(78,392,095

)(470,722,397

296,167,246

جمع

66,821,473

755,319,020

 -6-7برنامه تداوم فعالیت
طراحی برنامه تداوم فعالیت:اجزای برنامه تداوم فعالیت به شرح ذیل است:
 -1آموزش :به مدیران و کارکنان بانک آموزشهایی در مورد اینکه سایر ریسکها مانند ریسک اعتباری،
عملیاتی و بازار چه تاثیراتی بر نقدینگی بانک دارند داده میشود.
 -2راه اندازی کمیتههای تداوم فعالیت :کمیتههای مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی مدیریت ریسک
نقدینگی طراحی شدهاند و وظایف واحدها و مدیران مختلف مشخص گردیدهاند.
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 -3طراحی سند اشتهای ریسک نقدینگی و مراقبت از آن :سند مذکور توسط هیات مدیره تصویب میشود
و کلیه واحدهای موثر در مدیریت نقدینگی از نقدینگی سند مذکور مراقبت مینمایند .در سند مذکور کلیه
سناریوهای بحران ریسک نقدینگی دیده شده است .جهت استخراج سند اشتهای ریسک از داده تاریخی
استفاده گردیده است .پس از دادهکاوی از شیوههای آماری انحراف معیار ،نیمه انحراف و دادههای منفی،
در سطح اطمینان  95درصد نقدینگی مورد نیاز محاسبه میگردد .سناریوهای مختلف بحران وارد مدل
گردیده و در نهایت آستانه باال و پایین نقدینگی در حالت بحران و غیر بحران تعیین میگردد.
 -4طراحی سیستمهای اطالعاتی :قرارگیری اطالعات در اختیار کلیه مدیران و کارشناسانی که مسئول
مدیریت ریسک نقدینگی و یا به نوعی نقدینگی بانک را تحت تاثیر قرار میدهند ،برای بانکها بسیار حیاتی
است .یک سیستم اطالعاتی قوی ،مکمل تصمیمات مناسب نقدینگی در شرایط بحران است .در حال حاضر
سیستمهای اطالعاتی بانک قادر به طراحی نردبان دارایی بدهی ،بررسی ریسک تمرکز و طبقه بندی
مشتریان براساس فیلدهای مختلف مانند نرخ سود سپرده و  ...در سطح بانک مدیریت مناطق و شعب
میباشد.
 -6-8برنامه مقابله با بحران:
ریسک نقدینگی یک ریسک تبعی است و میتواند از ریسکهای عملیاتی ،ریسک سیستمهای اطالعاتی ،ریسک اعتباری،
ریسک نرخ ارز و ...نشات بگیرد .برنامه مقابله با ریسک نقدینگی در بانک ملت بر مبنای توصیههای کمیته بال و رهنمودها و
دستورالعمل بانک مرکزی طراحی شده است .برنامه مقابله با بحران در این بانک از سه مرحله "طراحی فرضیات نقدینگی"،
"بهبود و تجزیه و تحلیل سناریوهای آزمون بحران" و "طراحی برنامه اقتضایی" به شرح ذیل تشکیل شده است.


طراحی فرضیات نقدینگی :سناریوهای مختلف ریسک نقدینگی در حاالت مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
این سناریوها می تواند از عوامل و ریسکهای مختلفی ناشی شوند در ذیل برخی از مواردی که در مدیریت
ریسک نقدینگی مورد بررسی قرار میگیرند آورده شده است:
 ریسک سیستمهای اطالعاتی :اختالل در فعالیتهای عملیاتی میتواند تاثیر قابل مالحظهای بر
ریسک نقدینگی داشته باشد .تاثیر این اختالالت با بررسی عوامل آن و میزان تاثیر در نقدینگی در
سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
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 ریسک اعتباری :سناریوهای مختلف ریسک اعتباری و همچنین میزان تاثیرات آنها وارد مدل
می شود .یکی از مهمترین ابعاد ریسک اعتباری ،ریسک تمرکز است که در مدل به صورت گسترده
به آن پرداخته میشود.
 ریسک نرخ ارز :سناریوهای مختلف تغییرات نرخ ارز و همچنین میزان تاثیر آن بر نقدینگی بانک
به خصوص برای ارزهایی که حجم باالیی از فعالیت بانک را تشکیل میدهد (همانند یورو) در
سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
 ریسک عملیاتی :اجزای مختلف ریسک عملیاتی در بانک میتواند منجر به ریسک نقدینگی گردد.
تاثیر مهمترین عوامل ریسک عملیاتی در مدل ریسک نقدینگی ملحوظ نظر قرار میگیرد.


بهبود و تجزیه تحلیل سناریوهای آزمون بحران :اندازهگیری میزان تاثیر سناریوهای بحران با استفاده از
تاثیرات تاریخی آن و همچنین نظرات خبرگان و همچنین تاثیرات درونی سناریوهای مختلف ،انجام میشود.
اندازهگیری ارزش در معرض خطر ریسک نقدینگی با استفاده از دادههای تاریخی محاسبه میشود.

 -6-9روش سنجش ریسک نقدینگی (شامل مبانی و مفروضات)
مدلها و روشهای سنجش ریسک نقدینگی بانک ملت مطابق با روشهای استاندارد سنجش این ریسک بوده و به شرح ذیل
میباشد:
 )1قیمتگذاری انتقالی وجوه :قیمتگذاری انتقالی وجوه یکی از ابزارهایی است که به منظور مدیریت ریسک نقدینگی
استفاده میشود .قیمت انتقالی وجوه با توجه به وضعیت نقدینگی بانک و نرخ سود تعیین میگردد .با تغییرات
نرخهای انتقالی وجوه ،منابع و مصارف در سطح شعب مدیریت شده و در نهایت نقدینگی کل بانک مدیریت میشود.
 )2انحراف از سند اشتهای ریسک نقدینگی :حجم و ترکیب ذخایر نقدینگی واقعی بانک با حجم و ترکیب ذخایر
نقدینگی سند اشتهای ریسک بانک مقایسه و انحرافات در هر بخش مشخص و به عنوان مبنای مهمی در مدیریت
نقدینگی مورد توجه قرار میگیرد.
 )3سررسید دارایی و بدهی :بانک ملت به منظور مدیریت مناسب ریسک نقدینگی ،سررسید داراییها و بدهیها را
مد نظر قرار داده و به صورت روزانه نردبان دارایی و بدهی محاسبه میشود .تحلیل شکاف مربوط به داراییها و بدهیها
با سررسید کوتاه مدت میتواند در رعایت ریسک نقدینگی بانک بسیار مفید واقع شود.
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 )4نسبتهای نقدینگی :نسبتهای مختلف ریسک نقدینگی در بانک مورد پایش قرار میگیرد .نسبتهای
"داراییهای با قابلیت نقد شوندگی سریع به کل داراییها در بخش ریال و ارز"" ،داراییهای با قابلیت نقدشوندگی
سریع به بدهی دیداری در بخش ریال و ارز"" ،نسبت سپرده به تسهیالت در بخش ریال و ارز" و ...از جمله
نسبتهایی هستند که در بخش نقدینگی مورد توجه قرار میگیرند.
 )5برنامه مقابله با بحران :با توجه به پیش بینی وضعیت نقدینگی در آینده و همچنین تغییرات نرخ سود ،سناریوهای
مختلفی جهت مقابله با بحران طراحی میشود .برخی از منابع اصلی بحرانهای نقدینگی که وارد مدل میشوند
عبارتند از:
 تغییرات سیاستهای پولی و مالی دولت :تغییر عمده در سیاستهای پولی مالی دولت سریعا نقدینگی بانکها را
تحت تاثیر قرار میدهد .این عوامل به صورت دورهای در بانک ملت مورد بررسی قرار میگیرند.
 تغییرات نرخ سود :عدم تغییر نرخ سود سپردها و تسهیالت متناسب با تغییرات نرخ سود بازار میتواند
نقدینگی بانکها را تحت تاثیر قرار دهد.
 تغییرات نرخ ارز :تغییرات نرخ ارز تاثیرات مختلفی بر روی تسهیالت ،تعهدات و سپرده ها دارد .تغییرات مذکور
در مدل نقدینگی لحاظ میگردد.
 تغییرات ترازنامه :حرکت زیرخط ترازنامه میتواند نقدینگی بانک را تحت تاثیر قرار دهد .کلیه تعهدات و
ضمانت نامههای بانک به همراه سررسید آنها در برنامهریزی نقدینگی بانک در نظر گرفته میشود.
 وضعیت نقدینگی سایر بانکها :به دالیل متعدد مشکالت نقدینگی هریک از بانکها به سرعت به سایر بانکها
انتقال مییابد .در بانک ملت وضعیت نقدینگی کلیه بانکها و خطوط اعتباری تخصیصی بانک مرکزی به بانکها
به صورت دورهای بررسی و پایش شده و براساس نتایج بررسیها سیاستهای نقدینگی بانک تعدیل میگردد.
در بانک ملت از شاخصهای نقدینگی کملز (نسبتهای کملز) به منظور بررسی نقدینگی برخی از بانکهای مهم
استفاده می شود.
 سایر ریسکهایی که ممکن است بر ریسک نقدینگی بانک تاثیر بگذارد :از جمله ریسکهای عملیاتی مانند قطعی
سیستمهای الکترونیک بانک که میتواند نقدینگی بانک را تحت تاثیر قرار دهد در آزمون بحران نقدینگی
بانک لحاظ میگردد.
 )6برنامه تداوم فعالیت :در بانک ملت برنامههای تداوم فعالیت به منظور مقابله با بحران ریسک نقدینگی طراحی
شده است .برنامه مذکور در برگیرنده چند بعد میباشد:
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 کمیتههای نقدینگی :کمیتههای نقدینگی به منظور مقابله با بحران نقدینگی طراحی شدهاند .اعضای این
کمیتهها تعیین و شرح وظایف هر کدام از آنها تدوین شده است .کمیتههای مذکور در صورت لزوم در کلیه
سطوح سازمان ایجاد خواهند شد.
 برنامهریزی نقدینگی :به منظور کنترل نقدینگی و نگهداشت نقدینگی متناسب با وضعیت بانک در برنامههای
بانک گنجانده شده است.
 تبادالت بین بانکی :میزان تبادالت بین بانکی مانند سپردهگذاری ،تسهیالت و همچنین اوراق ضمانت شده
صادره و همچنین میزان تعهدات تعیین میگردد .حدود اعتباری با بانکهای مختلف در مدیریت ریسک تعیین
میگردد .حدود مذکور پس از تایید کمیتههای ریسک نقدینگی و کمیته مدیریت ریسک به تصویب هیات
مدیره میرسد و مدیریت خزانهداری بانک و سایر ادارات مرتبط در چارچوب حدود تعیین شده با سایر بانکها
تعامل مینماید.
 برنامه ریزی تامین وجوه :تامین وجوه از سایر بانکها و همچنین سایر مشتریان پس از بررسی در کمیته
نقدینگی جهت اجرا به واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی ارجاع میشود.
 پیش بینی جریان ورودی تسهیالت :میزان اقساط دریافتی و جریان ورودی تسهیالت با توجه به روندهای
مشابه ،رفتارهای تاریخی مشتریان و همچنین شرایط مختلف اقتصادی مورد پیش بینی قرار میگیرد.
 )7ریسک تمرکز سپرده ،تسهیالت و تعهدات :یکی دیگر از روشهای محاسبه ریسک نقدینگی ،محاسبه ریسک
تمرکز میباشد .ریسک نقدینگی از طریق شاخص هرفیندال -هریشمن بر روی طبقات مختلف سپردهها،
تسهیالت و تعهدات مورد محاسبه قرار میگیرد .تمرکز تعهدات به خصوص تعهدات ارزی برای بانک ملت بسیار
اهمیت دارد .عالوه بر موارد مذکور سپرده یکصد مشتری برتر مورد پایش مداوم قرار می گیرد.
 -6-10ساز و کارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی
عالوه بر آنچه که در بخشهای فوق در خصوص واحدهای اجرایی و روشهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانک ملت به آنها
اشاره شد ،کنترل و پایش (نظارت در سطح بانک) ریسک مذکور با توجه به شرح وظایف واحدهای متولی مدیریت ریسک
نقدینگی در بانک ملت با استفاده از داده ها و سامانههایی مانند" :تجزیه و تحلیل سررسید دارایی و بدهی" "FTP" ،و "نرم
افزارهای گزارشهای آماری" توسط واحدهای متعددی صورت میپذیرد:


کمیته مدیریت ریسک :در واحد مدیریت ریسک ،ریسک نقدینگی ،تغییرات روندها و شاخصهای مربوطه مورد
پایش قرار میگیرد .تغییرات عمده به همراه پیشنهادات به کمیته مدیریت ریسک گزارش و پس از تایید و ابالغ آن
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به واحدهای متولی پیگیریهای الزم از بخشهای مرتبط به منظور تعدیل ریسک از سوی مدیریت ریسک انجام
میگیرد.


کمیته نقدینگی :در کمیته نقدینگی بانک ملت تمام گزارشات الزم در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی
بانک به صورت هفتگی بررسی و تحلیل شده و تصمیمات الزم در خصوص مدیریت ریسک مذکور اتخاذ
میگردد .مطابق دستورالعمل بانک مرکزی کمیته نقدینگی به زیر مجموعه کمیته مدیریت ریسک انتقال
داده شده است.



کمیته دارایی و بدهی :این کمیته به صورت دورهای شاخصهای ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار میدهد.



مدیریت خزانهداری :مدیریت نقدینگی بانک در فضای بین بانکی ،تراکنشهای عمده را نظارت مینماید.



شعب و مدیریت شعب :شعب و مدیریت شعب با پیگیری برنامههای عملیاتی مرتبط با ریسک نقدینگی ،نقدینگی
بانک را مدیریت مینمایند.



واحدهای نظارتی :اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت ریسک نقدینگی توسط واحدهای نظارتی بانک (حسابرسی
داخلی) کنترل میشود.
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