ماده  :9-7روش سنجص ریسک نقدینگی
دس ًظام باًکذاسی ایشاى بیطتش هٌابغ اص هحل سپشدُّای کَتاُ هذت تاهیي هالی ضذُ کِ ػوَهاً دس قالب تسْیالت اػطایی
غشف سشهایِگزاسیّای بلٌذ هذتتش هی گشدد ،بٌابشایي ٍظیفِ اغلی باًک ایجاد تَاصى بیي تؼْذات کَتاُ هذت هالی ٍ
سشهایِ گزاسیّای بلٌذ هذت است .بخص هذیشیت سیسک ًقذیٌگی ًشمافضاس هذیشیت سیسک باًک بِ کاسبش ایي اهکاى سا
هیدّذ تا با تَلیذ غَست ًقذیٌگی ساختاس یافتِ (ًشدباى سشسسیذّا) ،بِ بشسسی ضکاف بیي جشیاى ٍجَُ ًقذ ٍسٍدی ٍ
خشٍجی دس سطح کل باًک ،استاى ٍ یا ضؼبِ بپشداصد .ضکاف ًقذیٌگی بشای هذیشاى اسضذ باًک اص اّویت ٍیژُ بشخَسداس
است چشا کِ آىّا سا اص ٍضؼیت ًقذیٌگی سٍصّای آتی بش اساس سشسسیذ قشاسدادّای آىّا هطلغ ساختِ ٍ بِ آًْا ایي
فشغت سا هیدّذ تا دس غَست ًیاص بِ هٌابغ ًقذ بتَاًٌذ با سشػت ٍ ّضیٌِ هؼقَل هٌابغ الصم سا فشاّن آٍسًذ.
دس قسوت دیگشی اص بخص سیسک ًقذیٌگی ًشمافضاس هذیشیت سیسک ،بِ هطالؼِ سفتاسی هطتشیاى ٍ تحلیل ضکاف سفتاسی
پشداختِ هیضَد .ایي ًَع تحلیل دس ٍاقغ پیص بیٌی هطخػی اص ٍضؼیت ًقذیٌگی آیٌذُ باًک بش اساس هطالؼِ سفتاس
هطتشیاى ٍ دس ًظش گشفتي فشٍضی خاظ هی باضذ .یکی اص هذلّای صیش هجوَػِ بخص هذیشیت سیسک ًقذیٌگی ،هذل
دسآهذ بْشُ خالع است .دس ایي هذل هیتَاى تا تاثیش تغییشات ًشخ بْشُ سا بش داساییّا ٍ بذّیّای حساس ًسبت بِ ًشخ
بْشُ ٍ ّوچٌیي دسآهذّا ٍ ّضیٌِّای بْشُای ًاضی اص ایي تغییشات سا بسٌجذ.
ػالٍُ بش سٍشّای فَق رکش کِ دیذگاُ جشیاى ًقذ کویتِ ًظاستی باصل سا پَضص هیدّذ؛ دیذگاُ ًسبتی سؼی دس تجضیِ ٍ
تحلیل ًسبتّای هالی جْت تؼییي هَقؼیت هالی باًک داسد .دس ایي بخص ًسبتّای ًقذیٌگی هتذاٍلی ًظیش ًسبت
تسْیالت بِ سپشدُّا ،هَجَدی ًقذ بِ سپشدُّا ،داساییّای ًقذ بِ کل داساییّا ٍ تسْیالت بلٌذهذت بِ سپشدُّای
کَتاُ هذت ٍ ًسبتّای جذیذی کِ کویتِ ًظاستی باصل دس دستَسالؼول باصل  IIIخَد هؼشفی ًوَدُ است ًیض هحاسبِ
هیگشدد.
کویتِ ًظاستی باصل دٍ ًسبت جذیذ بِ ًامّای "ًسبت پَضص ًقذیٌگی" ٍ "ًسبت هٌابغ هالی پایذاس" سا با دٍ ّذف هجضا
اها دس ًْایت هکول یکذیگش هؼشفی ًوَدّ .ذف اص هؼشفی ًسبت پَضص ًقذیٌگی استقای قابلیت باصگطت سشیغ باًک بِ
ضشایط ًشهال ًقذیٌگی دس کَتاُ هذت استّ .وچٌیي ّذف اص هؼشفی ًسبت هٌابغ هالی پایذاس دس باصل  IIIاستقای قابلیت
باصگطت بِ ضشایط ًشهال ًقذیٌگی دس طَل یک باصُ بلٌذهذتتش است .باصُ صهاًی تؼشیف ضذُ بشای ایي ًسبت یکسال
هیباضذ.
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