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مقدمه

وظایف کلیدی بانک مرکزی

حفظ ثبات پولی و مالی

نظارت بانکی

مدیریت نقدینگی

نظام پرداخت



(ادامه)مقدمه 

هدف اصلی نظام 
پرداخت

تسهیل مبادالت تسریع مبادالت هموار نمودن مبادالت
ابزاری برای مدیریت 

ات نقدینگی و حفظ ثب
پولی و مالی



مرور اجمالی-نظام های پرداخت و تسویه در ایران

شبکه تبادل اطالعات بین بانکی: شتاب
پرداخت قبض و مانده گیری, خرید, انتقال وجه, خدمات کارتی شامل برداشت وجه نقد•

سامانه تسویه ناخالص آنی: ساتنا
تسویه پرداخت های کالن بین بانکی•
انتقال وجه فوری بین حساب های مشتریان در دو بانک•
تسویه مبادالت سیستم ها•

سامانه پایاپای الکترونیکی: پایا
زیرساخت اصلی انتقال وجه بین بانکی•

شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی: شاپرک
پرداخت قبض و مانده گیری, خدمات کارتی خرید•
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ساتنا -ایراننظام های پرداخت و تسویه در 



ساتنا -ایراننظام های پرداخت و تسویه در 

1395مرداد 23: یک روز تصادفی•
 آفرین پرداخت های بین پنج بانک نقششبکه •

سیستمی
درصدی مبلغ پرداختیسهم : کمانهر اندازه  •

مقصداز بانک مبدا به بانک 

ملی



آمار و داده ها-نقش بانک ها در رخداد بحران مالی

پرداختیمجموعبانکنامردیف
(ریالمیلیارد)

یپرداختبیشترین
(ریالمیلیارد)

تعداد
دستورپرداخت ها

مبلغمتوسط
دستورپرداختهر

(ریالمیلیون)
14955450022656603ملتبانک1
498125037041345ایرانملیبانک2
333416019821682ایرانصادراتبانک3
6438500010745994تجارتبانک4
355017626461342سپهبانک5
9695002104615پارسیانبانک6
240610006893492کشاورزیبانک7
11656005432145شهربانک8
25681941318قوامینبانک9

1634297548مللاعتباریموسسه10
-13604-38217کلجمع

1396تیر 12: روز تصادفی



یمفروضات و متغیرهای تصادف-نقش بانک ها در رخداد بحران مالی

:مفروضات•
:  نقدینگی ابتدای روز هر بانک•
عدم امکان پرکردن حساب تسویه در طی روز•
امکان پرداخت هر بانک به مقصد تمامی بانک ها عضو: کامل بودن شبکه•
[T,0]بازه پیوسته : طول روز•
متوسط تعداد کل دستور λ=1فرایند پواسن با پارامتر : توزیع تصادفی دستور پرداخت ها•

T:پرداخت ها
0/01برابر j≠iبه بانکtدر زمان pij(t)برای پرداخت مبلغiاحتمال برگزیدن بانک •
[0,طی روز نمونهiبیشینه پرداختی بانک ]متغیر تصادفی از بازه پیوسته pij(t)مبلغ•
دستور پرداخت های تسویه نشده در صف انتظار قرار می گیرند•
اولویت بندی در تسویه تنها براساس قرار گرفتن ترتیب آنها در صف انتظار است•
در پایان روز تمامی دستورپرداخت ها تسویه شوند : شرایط ثبات مالی•

}10,...,1);0({ ili



نتایج شبیه سازی-نقش بانک ها در رخداد بحران مالی

ملی

9734:تعداد کل دستور پرداخت های شبیه سازی شده



مبلغ  به بانک از بانک ردیف

130558 صادرات ملی 1

94222 ملت ملی 2

96805 کشاورزی صادرات 3

237357 کشاورزی ملی 4

95343 سپه ملت 5

مبلغ  به بانک از بانک ردیف

130558 صادرات ملی 1

94222 ملت ملی 2

96805 کشاورزی صادرات 3

237357 کشاورزی ملی 4

95343 سپه ملت 5

1665 ملی ملل 6

مبلغ  به بانک از بانک ردیف

130558 صادرات ملی 1

94222 ملت ملی 2

96805 کشاورزی صادرات 3

237357 کشاورزی ملی 4

95343 سپه ملت 5

1665 ملی ملل 6

215658 صادرات ملت 7

مبلغ  به بانک از بانک ردیف

130558 صادرات ملی 1

94222 ملت ملی 2

96805 کشاورزی صادرات 3

237357 کشاورزی ملی 4

95343 سپه ملت 5

1665 ملی ملل 6

215658 صادرات ملت 7

238085 سپه ملی 8

مبلغ  به بانک از بانک ردیف

130558 صادرات ملی 1

94222 ملت ملی 2

96805 کشاورزی صادرات 3

237357 کشاورزی ملی 4

95343 سپه ملت 5

1665 ملی ملل 6

215658 صادرات ملت 7

238085 سپه ملی 8

215370 صادرات پارسیان 9

مبلغ  به بانک از بانک ردیف

130558 صادرات ملی 1

94222 ملت ملی 2

96805 کشاورزی صادرات 3

237357 کشاورزی ملی 4

95343 سپه ملت 5

1665 ملی ملل 6

215658 صادرات ملت 7

238085 سپه ملی 8

215370 صادرات پارسیان 9

152891 ملت ملی 10

مبلغ  به بانک از بانک ردیف

130558 صادرات ملی 1

94222 ملت ملی 2

96805 کشاورزی صادرات 3

237357 کشاورزی ملی 4

95343 سپه ملت 5

1665 ملی ملل 6

215658 صادرات ملت 7

238085 سپه ملی 8

215370 صادرات پارسیان 9

152891 ملت ملی 10

55667 ملی سپه 11

مبلغ  به بانک از بانک دستور
پرداخت

- - - -

مبلغ  به بانک از بانک دستور
پرداخت

1665 ملی ملل 1

ینه فرایند یافتن نقدینگی به-مالینقش بانک ها در رخداد بحران 
(ارقام به میلیون ریال)بانکها

ملت ملی صادرات

تجارت سپه

کشاورزی شهر
قوامین ملل

15998879 8137863 33753

51400000 47000000

334162

63600000

مبلغ  به بانک از بانک ردیف

130558 صادرات ملی 1

94222 ملت ملی 2

96805 کشاورزی صادرات 3

237357 کشاورزی ملی 4

95343 سپه ملت 5

1665 ملی ملل 6

215658 صادرات ملت 7

238085 سپه ملی 8

215370 صادرات پارسیان 9

152891 ملت ملی 10

55667 ملی سپه 11

279298 ملل ملت 12

مبلغ  به بانک از بانک دستور
پرداخت

1665 ملی ملل 1

215370 صادرات پارسیان 2

صف انتظاردستور پرداخت های شبیه سازی شده

صادرات

پارسیان

کشاورزی

8137863 249411

51400000 47000000

334162

63600000

51400000

7899778

47333428

63600000

صادرات

249411

334162

ملت

1578322115783221

کشاورزی

334162

15936112

51400000 47333428

334162

63600000

249411

ملی

7746887
15936112

7802554
249411

51400000

سپه

47277761

334162

63600000

ملت

15656814 7802554
249411

51400000 47277761

334162

63600000

279298

ملل

15656814 8017924
249411

51400000 47277761

334162

63600000

63928

تسویه

مبلغ  به بانک از بانک دستور
پرداخت

215370 صادرات پارسیان 1



سناریوهای مختلف-نقش بانک ها در رخداد بحران مالی
تعریف

توضیحاتسناریو

شدهشبیه سازیشبکهدرسامانهدرتعهداتشایفایدرتواناییعدموملتبانکنمادینورشکستگی1

شدهشبیه سازیشبکهدرسامانهدرتعهداتشایفایدرتواناییعدموملیبانکنمادینورشکستگی2

شدهشبیه سازیشبکهدرسامانهدرتعهداتشایفایدرتواناییعدموصادراتبانکنمادینورشکستگی3

شدهشبیه سازیشبکهدرسامانهدرتعهداتشایفایدرتواناییعدموشهربانکنمادینورشکستگی4

شدهشبیه سازیشبکهدرسامانهدرتعهداتشایفایدرتواناییعدموقوامینبانکنمادینورشکستگی5

دستورپرداختههرگوندریافتوارسالعدممعنیبهشده،شبیه سازیشبکهازبانککاملخروجوملتبانکنمادینورشکستگی6



سناریوهای مختلف-مالینقش بانک ها در رخداد بحران 
دستور پرداخت های تسویه نشده

بانک ملت بانک ملی ایران بانک صادرات ایران بانک تجارت بانک سپه بانک پارسیان بانک کشاورزی بانک شهر بانک قوامین موسسه اعتباری ملل

شرایط نرمال 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1سناریو  0 1468 518 309 891 72 0 100 0 0

2سناریو  717 0 446 280 831 60 0 93 0 0

3سناریو  452 844 0 155 406 35 0 50 0 0

4سناریو  300 572 0 111 318 21 0 0 0 0

5سناریو  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6سناریو 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0
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سناریوهای مختلف-نقش بانک ها در رخداد بحران مالی
نقدینگی مورد نیاز شبکه

بانک ملت بانک ملی ایران
بانک صادرات 

ایران
بانک تجارت بانک سپه بانک پارسیان بانک کشاورزی بانک شهر بانک قوامین موسسه اعتباری ملل

شرایط نرمال 16.00 8.60 0.00 51.40 47.00 0.00 0.00 63.60 0.00 0.00

1سناریو  0.00 150.60 0.00 102.00 99.90 11.30 0.00 83.10 0.00 0.00

2سناریو  130.80 0.00 0.00 93.10 86.70 4.70 0.00 82.20 0.00 0.00

3سناریو  60.20 47.40 0.00 60.90 54.40 0.00 0.00 67.60 0.00 0.00

4سناریو  51.70 45.50 0.00 62.50 54.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5سناریو  16.00 8.60 0.00 51.40 47.00 0.00 0.00 63.60 0.00 0.00

6سناریو  0.00 34.70 0.00 51.40 47.00 0.00 0.00 63.60 0.00 0.00
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مورد نیاز شبکه پرداخت بین بانکیمیزان نقدینگی 

مجموع

186/6

139/50%

112/60%

55/68%

14/68%

0/00%

5/40%



نتیجه گیری

:هایافته•
هایدستورپرداختباقیاسدردریافتیهایدستورپرداختباالیحجمبهتوجهباهابانکبرخی•

تامینبهدرقاشبکهدرموجودنقدینگیکمکبهتنها,روزآغازدرنقدینگیبهنیازبدون,شانصادره
.بودخواهندروزطیدرتعهداتشان

.ودشتاملیقابلمالیهایبحرانرخدادبهمنجرتواندمیسیستمیمهمهایبانکورشکستی•
انکهابسایربرایایمخاطرهبانکیبینپرداختشبکهازترفعالکموکوچکتربانکهایحذف•

.بودنخواهد
:پیشنهادات•

بانکی؛بینختپرداشبکهدرفعالیتشانمیزانبهبنابانکهابرناظرمقاممتفاوتسیاستگذاریاعمال•
بهانکیببینپرداختشبکهاز,تعهداتشانایفایعدمزماندرسیستمیفعالبانکهایکاملخروج•

.نشودصادربانکهاآنمقصدبهپرداختیدستورهیچگونهکهایگونه



مطالعات آتی

ش آنها در توسعه مطالعه با بررسی روابط متقابل تمامی بانک های عضو سامانه و نق•
رخداد بحران مالی در کشور؛

ارتقاء مدل های آماری و متغیرهای تصادفی به کار گرفته شده؛•
.تکرار مطالعه با درنظر گرفتن هزینه تاخیر در تسویه دستورپرداخت ها•




