 -36-4-2سياست ها و خط مشي هاي مديريت ريسك نقدينگي :
 -1برگزاری مستمر کمیته دارایی و بدهی به منظور مدیریت دارایی ها و بددهی هدا بدا ممرکدز بدر انطبدا سررسدیدها و
جلوگیری از ایجاد و یا افزایشِ شکاف سرسیدها
 -2ثبات و منوع بخشی به منابع مامین وجوه با استفاده از :
-1-2

برقراری ارمباط مستمر و مستحکم با اعتباردهندگان ،بانک های طرف معامله ،سایر مشتریان و شدرکای مجداری
عمده و مؤثر بر نقدینگی بانک؛

-2-2

بررسی میزان قابلیت امکا به هر یک از منابع مامین وجوه بطور خاص سدررده هدای بدا اهمیدت و مندابع سدایر
موسسات مالی در بانک

-3-2

محت نظر قراردادن گزینه های مختلف مامین وجوه و روند آنها از جملده مدامین وجدوه از بازارهدای سدرمایه،
مبدیل دارایی ها به اورا بهادار

 -3مدیریت دسترسی به بازار به منظور حصول اطمینان از فروش به موقع و با قیمت مناسب دارایی ها
 -4مدیریت ریسک نقدینگی ارزهای عمده( معیین و مراقبت از حدود هریک از ارزهای عمدده بده مفکیدک و بدرای ممدا
ارزها به صورت یک جا با موجه به وضعیت مالی ،نوع و پیچیدگی فعالیت ها ،حجم مبادالت و شرایط غیر مترقبه)
 -5استفاده از ابزارهای متنوع سنجش و پایش مدیریت ریسک نقدینگی و معیین و مراقبت از حددود اسدتاندارد بدرای هدر
یک از نسبت ها
 -6لزو راه اندازی و استقرار سیستم اطالعامی جامع به عنوان بستری مناسدب بدرای سدنجش ،کنتدرل و پدایش وضدعیت
نقدینگی
 -7مدوین برنامه های مداو فعالیت و برنامه مقابله با بحران و مدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت نقدینگی
 -8مدوین برنامه های احتیاطی برای پیشگیری و گذر از شرایط بحرانی و همچندین مددوین برنامده ای بدرای مواقدع عدد
دسترسی به منابع احتیاطی
 -9رعایت الزامات ساختاری و قانونی برای مدیریت ریسک نقدینگی( ایجاد ساختار سازمانی و مفکیک وظایف هر یک از
واحدها ازجمله معاونت مالی و واحد اجرایی مدیریت ریسک و مدوین مقررات داخلی وضرورت بازنگری دوره ای )
 -11استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی مؤثر و کارا مرمبط با مدیریت ریسک نقدینگی و حصدول اطمیندان از اثربخشدی و
کارایی آن

